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nr. 94 955 van 11 januari 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op

29 augustus 2012 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 juli 2012.

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 1 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat P.

VANCRAEYNEST en van attaché K. ALYNNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoeker, I.G., luidt het asielrelaas als volgt:

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

geboren in Tbilisi (Georgië) waar u ook woont. U bent getrouwd met T.M. (O.V. 6.963.531), met wie u

één minderjarige zoon, N.G. (O.V. 6.963.531), heeft.

Eind 2008 richt uw zus T.G. de digitale oppositiewebsite Foreign Press op.

Vanaf december 2010 gaat u daar ook zelf aan de slag; u post er vertaalde, buitenlandse artikels online

die gekant zijn tegen het regime van president S. Sinds december 2011 wordt Foreign Press

gefinancierd door oppositieleider B.I.

Vanaf ongeveer januari 2011 ontvangt u, omwille van uw werk voor Foreign Press, bedreigingen

vanwege de autoriteiten van uw land. Zo ontvangt u veel dreigtelefoons en wordt u vaak op straat

tegengehouden waarbij u gezegd wordt dat u moet stoppen met uw activiteiten voor Foreign Press. Één

maal, in september 2011, gebeurt dat ook in het bijzijn van uw vrouw. Zij zelf krijgt in de zomer van 2011
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ook 2 à 3 dreigtelefoons. Wegens de stress die ze daardoor ondervindt, verliest ze een ongeboren baby.

Ook uw zus T. krijgt dreigtelefoons.

Uiteindelijk verlaat u Georgië op 8 februari 2012. Met een bus gaat u samen met uw vrouw naar Istanbul

(Turkije). Van daar gaan jullie naar Athene (Griekenland) met een auto. Daarna nemen jullie de boot

naar Bari (Italië) en rijden van daar naar België, waar jullie op 21 februari 2012 aankomen en de

volgende dag asiel aanvragen.

Op 17 mei 2012 wordt uw zoon in België geboren.

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

uw originele huwelijksakte, uw originele geboorteakte, uw originele Georgische identiteitskaart, een

kopie van de Belgische geboorteakte van uw zoon en een originele brief van N.Z.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.1.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoeker, I.G., luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u vreest gearresteerd te worden door de politie wegens uw werk

voor Foreign Press, een online nieuwssite die kritische artikels over het Georgische politieke bewind

post en sterk aanleunt bij de oppositie (CGVS p. 6).

Het Commissariaat-generaal is echter van mening dat er geen geloof kan wordengehecht aan uw

asielrelaas.

Ten eerste stelt het Commissariaat-generaal zich ernstige vragen bij uw (politieke) profiel.

U verklaart dat de oorzaak van uw problemen in uw land van politieke aard is; meer bepaald werkte u

voor de digitale oppositiekrant Foreign Press, waarvoor u artikels tegen de Georgische autoriteiten

vertaalde en op de website of het archief plaatste (CGVS p. 6).

Hieromtrent verklaart u dat uw zus T.G. Foreign Press oprichtte in 2008, maar in welke maand dat was,

herinnert u zich niet; u denkt op het einde van het jaar (CGVS p. 7).

Als u gevraagd wordt of u een contract had bij Foreign Press, verklaart u eerst van niet, daarna dat u het

niet weet en dat er een contract zou moeten zijn en dat uw zus u registreerde – hierbij verklaart u dat u

550 dollar per maand verdiende.

U verklaart niet te weten waar of bij welke administratieve dienst uw zus uw werk bij Foreign Press

regelde – u verklaart hierover dat u dat zou kunnen vragen aan uw zus, maar dat u dat niet deed (CGVS

p. 8).

In verband met uw zus verklaart u dat zij de stichtster is van Foreign Press en een zekere N.Z. de

directeur, maar dat uw zus zelf nooit directeur is geweest (CGVS p. 7). Bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) had u echter verklaard dat uw zus de directeur was van Foreign Press

(CGVS Vragenlijst 27.02.2012 p. 3 vraag 3.5).

Hiermee geconfronteerd blijft u bij uw verklaringen dat uw zus enkel stichtster is en N.Z. directeur.

Als u erop gewezen wordt dat u bij de DVZ N.Z. niet eens vernoemd heeft, verklaart u ’mijn zus was

stichter, ze deed veel dingen. Ze vertaalde ook dingen’ (CGVS p. 7).

Hiermee geeft u echter nog steeds geen afdoende verklaring voor het feit dat u zichzelf tegenspreekt

over de functie van uw zus.

Ook verklaart u dat u vanaf begin 2010 voor deze krant begon te werken (CGVS p. 8), terwijl u bij de

DVZ verklaard had dat dat sinds december 2010 was (CGVS Vragenlijst 27.02.2012 p. 3 vraag 3.5).

Hiermee geconfronteerd wijzigt u uw verklaring naar die van op DVZ en verklaart u dat u er vanaf

december 2010 begon te werken.

Echter, het louter wijzigen van verklaringen na gewezen te worden op eerder afgelegde verklaringen,

vormt een weinig overtuigende uitleg ter verduidelijking van deze tegenstrijdigheid.

Verder verklaart u dat Foreign Press vanaf december 2011 gesponsord werd door oppositieleider B.I. en

dat er daartoe een contract werd getekend. U verklaart dat u, indien nodig, dit contract zou kunnen

tonen (CGVS p. 8). Hoewel u daartoe de wettelijk voorziene termijn voor gegeven werd, heeft het

Commissariaat-generaal hieromtrent tot op heden nog niets ontvangen.

Zoals gezegd plaatste u kritische artikels over de Georgische autoriteiten online op het

oppositiekanaal Foreign Press.

Als u gevraagd wordt of u behalve I. nog andere oppositiefiguren in Georgië kan opnoemen, vermeldt u

I.A., maar van welke partij hij is weet u niet (’dat weet ik niet. Ik ken geen namen van partijen. Er zijn er

zoveel’).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dat A. sinds juli 2009 aan het hoofd staat van Our Georgia –

Free Democrats. U noemt ook T.K. van I.’s partij Qartuli Ocneba (Georgian Dream), maar welke functie

zij heeft in die partij weet u niet.
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Uit voornoemde informatie blijkt dat K. wel degelijk tot de oppositiebeweging Qartuli Ocneba behoort en

daar een leidende positie bekleedt (meer bepaald hoofd van de PR-dienst), maar dat ze eigenlijk lid is

van de partij Republican Party.

Als u later nog gevraagd wordt of u nog andere oppositiefiguren kent, blijkt u hierop niet te kunnen

antwoorden (CGVS p. 10).

De hierboven opgesomde inconsistenties in uw verklaringen zijn dermate treffend dat

het Commissariaat-generaal gegronde reden heeft om te twijfelen aan uw werkelijke politieke

engagement.

Immers, als u daadwerkelijk sinds begin 2010 medewerker was van het door uw zus opgerichte

Foreign Press, waarvoor u kritische artikels tegen de overheid publiceerde, kan van u redelijkerwijs

verwacht worden dat u zich niet tegenspreekt over het moment waarop u daar begon te werken, dat u

weet wanneer deze digitale krant opgericht werd, dat u ervan op de hoogte bent of u een contract had

en waar dat werd geregistreerd, dat u eenduidige verklaringen aflegt over de functie van uw zus en dat

u goed geïnformeerd bent over het politieke landschap in Georgië. Dit is in casu echter niet het geval.

Om uw betrokkenheid bij Foreign Press te ondersteunen legt u een brief van N.Z. voor, waarin vermeld

staat dat u er sinds 2010 werkzaam was en er 550 dollar verdiende (document 5 in administratief

dossier).

Over deze brief echter verklaart u dat hij in uw bezit kwam omdat u ernaar gevraagd heeft; de brief werd

daarna opgestuurd door uw moeder (CGVS p. 4). Dit duidt op een gesolliciteerd karakter van deze

overigens niet-gedateerde brief, waardoor het Commissariaat-generaal gegronde redenen heeft om te

twijfelen aan de oprechte bedoelingen bij het opstellen van dit document. Bijgevolg kan dit document uw

eerder aangehaalde inconsistente verklaringen omtrent uw inzet voor Foreign Press in geen geval

herstellen.

Rekening houdend met bovenstaande elementen dient geconcludeerd dat er geen geloof gehecht

kan worden aan het (politieke) profiel dat u zichzelf aanmeet.

Bijgevolg dienen dus ook ernstige vraagtekens geplaatst te worden bij de problemen die u als gevolg

daarvan meegemaakt zou hebben (i.e. de bedreigingen en de keren dat u op straat aangesproken werd;

de dreigtelefoons voor u, uw vrouw en uw zus; het feit dat uw vrouw een ongeboren kind verloor).

Ten tweede dient gewezen te worden op een aantal opvallende elementen in uw verklaringen over

uw problemen zelf, waardoor de geloofwaardigheid van deze problemen nogmaals onderuit wordt

gehaald.

Zo legt u vage en inconsistente verklaringen af over een aantal essentiële elementen uit

uw asielrelaas.

U verklaart te denken dat u ergens in januari 2011 voor het eerst een dreigement ontving. Als u

gevraagd wordt hoeveel keer u bedreigd werd, verklaart u dat u dat niet kan zeggen en dat het veel

was. Als u gevraagd wordt hoeveel keer u op straat gestopt werd, verklaart u opnieuw dat u dat niet kan

zeggen.

Over het aantal dreigtelefoons dat u ontving, verklaart u ’misschien zeven of acht keer, vooral recent.

Het kan zijn dat het meer gebeurde’ (CGVS p. 9).

Daarnaast verklaart u dat men u op straat met de auto stopte waarbij de personen in de auto in

(politie)uniform waren en de persoon die uitstapte in burgerkledij. U verklaart dat dat de enige manier

was waaraan u merkte dat ze van de politie waren (namelijk de uniformen van de personen in de auto).

Daarop verklaart u dat ze zich ook legitimeerden met een badge, maar dat u die niet kon lezen.

Als u er daarna op gewezen wordt dat u net daarvoor had verklaard dat ze enkel te herkennen waren

aan hun uniformen in de auto’s, verklaart u ’vanwege hun gedrag. Je moet begrijpen dat ze van de

politie waren. Je moet dat verstaan. Het staat ook op hun gezicht.’ (CGVS p. 9).

Dit is echter een uiterst povere verklaring voor de genoemde tegenstrijdigheid. Als u daadwerkelijk het

slachtoffer was van doelgerichte bedreigingen tegen u vanwege uw werk voor Foreign Press kan van u

redelijkerwijs verwacht worden dat u concretere en éénduidige informatie kan geven over de start en de

frequentie van deze bedreigingen en over hoe u wist dat de mensen die u op straat stopten van de

politie waren.

Dit is hier echter niet het geval.

Verder leggen u en uw vrouw tegenstrijdige verklaringen af over een aantal essentiële details uit

uw asielrelaas.

U verklaart dat u op straat éénmaal werd gestopt en bedreigd in het bijzijn van uw vrouw, namelijk eind

september-begin oktober 2011 (CGVS p. 11). Uw vrouw echter verklaart dat dit misschien in november-

december was, niet lang voor jullie vertrek (dd. 8 februari 2012) (CGVS vrouw p. 5).

Met dit tijdsverschil geconfronteerd verklaart uw vrouw dat ze het zich niet zo goed herinnert en dat

het misschien in september was (CGVS vrouw p. 6).
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U verklaart dat één persoon in burger uit de auto stapte, naar jullie toekwam en u bedreigde; de overige

personen (i.e. drie mannen) bleven in de auto zitten (CGVS p. 11). Uw vrouw daarentegen verklaart dat

er meerdere mensen waren die jullie benaderden, namelijk drie of vier (CGVS vrouw p. 5-6).

Hiermee geconfronteerd blijft zij bij haar standpunt, nl. dat er meerdere personen u benaderden maar

dat slechts één van hen u toesprak (CGVS vrouw p. 6).

U verklaart dat een auto u op de Vaga-Pshavelastraat stopte en dat uw vrouw ernaast stond en ernaar

keek (CGVS p. 11), terwijl uw vrouw verklaart dat ze niet weet welke auto u stopte omdat ze dat niet

zag, later hoorde ze wel van u dat het een auto met donkere ruiten was (CGVS vrouw p. 5-6). Als ze

erop gewezen wordt dat u had verklaard dat de auto naast jullie stopte en zij ernaast stond, verklaart uw

vrouw ’ik zag dat niet precies. Mensen kwamen uit de auto. We spraken erover thuis. Ik zag gewoon dat

de auto donkere glazen had’ (CGVS vrouw p. 6).

De verklaringen van uw vrouw zijn echter bijzonder pover om de hier opgesomde tegenstrijdigheden te

verduidelijken.

Op deze manier blijven de inconsistenties tussen jullie verklaringen over deze bedreiging op straat nog

steeds overeind.

Daarnaast verklaart u dat u naast de dreigtelefoons en het stoppen op straat geen bedreigingen in

andere vorm kreeg (CGVS p. 9) en dat men nooit bij u thuis is geweest in het kader van uw problemen

(CGVS p. 10). Uw vrouw echter verklaart dat er iemand van de internetprovider bij u thuis kwam voor

een storing van het internet. Als u en uw gezin opnieuw naar de internetprovider belden, bleek dat de

persoon die gestuurd werd niet voor die provider werkt. Aangezien jullie een klik hoorden bij het bellen,

gingen jullie ervan uit dat jullie afgeluisterd werden en dat men zo een valse internetcontroleur kon

sturen, volgens de verklaringen van uw vrouw (CGVS vrouw p. 7).

Als uw vrouw erop gewezen wordt dat u verklaard had dat u thuis nooit problemen had naar aanleiding

van uw problemen, blijkt zij hier geen verklaring voor te hebben (CGVS vrouw p. 7). Nochtans kan van u

verwacht worden dat u dergelijke incidenten vermeldt als u gevraagd wordt of u ooit thuis feiten heeft

meegemaakt omwille van uw problemen – wat u dus niet gedaan heeft.

Ten slotte verklaart u dat u één keer een dreigtelefoon kreeg in het bijzijn van uw vrouw (in de herfst van

2011) (CGVS p. 12). Uw vrouw echter verklaart dat het vaak gebeurde dat jullie samen waren en dat u

dan dreigtelefoons kreeg (CGVS vrouw p. 6).

Hiermee geconfronteerd verklaart ze ’nee, het was meer dan eens’ (CGVS vrouw p. 6), wat echter

absoluut geen verklaring vormt voor deze flagrante tegenstrijdigheid.

Ten derde valt uw bewering als zou u problemen hebben met de autoriteiten van uw land volledig in

het water aangezien u, na het uitbreken van uw problemen, nog meermaals met de autoriteiten

in contact bent gekomen zonder daarbij problemen te ondervinden.

Zo ging u op 19 juni 2011 samen met uw vrouw uw huwelijk registreren bij de autoriteiten in Tbilisi,

waarbij u zich aan de hand van uw identiteitskaart moest identificeren. Daarbij ondervond u geen

problemen (CGVS p. 2 + document 2 in administratief dossier).

Ook bij het verlaten van uw land op 8 februari 2012 ondervond u geen problemen toen u aan de

Georgisch-Turkse grens identiteitscontrole kreeg aan de hand van uw internationaal paspoort (CGVS p.

5).

Welnu, als u vanaf januari 2011 effectief problemen had met de autoriteiten vanwege uw werk voor

Foreign Press, is het zo goed als ondenkbaar dat u zich in juni 2011 nog vrijwillig bij diezelfde

autoriteiten ging aanbieden en u er probleemloos uw huwelijk kon registeren en dat u bij het op legale

manier verlaten van uw land in februari 2012 geen enkel probleem ondervond.

Ten vierde, wat betreft uw identiteitsdocumenten, verklaart u aanvankelijk dat u nooit

een internationaal paspoort heeft gehad (CGVS p. 4) maar later dat u Georgië verliet aan de hand van

uw internationaal paspoort dat u in 2008 had verkregen (CGVS p. 5).

Als u erop gewezen wordt dat u eerder zei dat u er nooit één had gehad, verklaart u ’dat vroeg u niet. Ik

verstond misschien de vraag niet’ (CGVS p. 5). Echter, het louter ontkennen van eerdere verklaringen

kan nooit een verschoning vormen voor dergelijke flagrante tegenstrijdigheid.

Verder verklaart u dat u dit paspoort in Turkije aan de persoon gaf die uw reis regelde, maar dat u niet

weet of die persoon uw paspoort onderweg ergens moest tonen (CGVS p. 5).

Welnu, door deze inconsistente en vage verklaringen hieromtrent ontstaat het vermoeden dat u uw

paspoort, uw reisdocument waarvan u zei dat u het hebt moeten afgeven aan de smokkelaar (CGVS, p.

5), bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties 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. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van

uw verklaringen verder aangetast.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, concludeert het Commissariaat-generaal dat er geen enkel

geloof kan gehecht worden aan uw bewering als zou u door de autoriteiten van uw land vervolgd

worden omwille van uw politiek profiel.
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De documenten die u neerlegt veranderen niets aan deze beslissing: uw interne Georgische

identiteitskaart, uw geboorteakte en die van uw zoon en uw huwelijksakte bevatten immers louter

informatie over uw identiteit, uw echtelijke staat en de identiteit van uw zoon, die hier niet betwist wordt.

De brief van N.Z. werd reeds eerder besproken.”

1.2.1. Blijkens de bestreden beslissing inzake verzoekster, T.M., luidt het asielrelaas als volgt:

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

bent geboren in Tbilisi (Georgië), waar u ook woont. U bent getrouwd met I.G. (O.V. 6.963.531), met wie

u één minderjarige zoon, N.G. (O.V. 6.963.531), heeft.

Uw man heeft problemen met de autoriteiten van uw land wegens zijn werk voor de internetkrant

Foreign Press. Iedere keer als hij artikels online post, krijgt hij bedreigingen. Hij wordt tegengehouden

op straat en ontvangt dreigtelefoons. Één keer bent u samen met hem als hij op straat bedreigd wordt,

in november-december 2011. Ook u ontvangt 2 à 3 dreigtelefoons. Wegens de stress die u

daardoor ondervindt, verliest u een ongeboren baby.

Uiteindelijk verlaat u Georgië op 8 februari 2012. Samen met uw man gaat u naar Turkije en zo

naar Griekenland. Daar nemen jullie de boot naar Italië, waarna jullie naar België gaan. Daar komen

jullie aan op 21 februari 2012 en vragen de volgende dag asiel aan.

Op 17 mei 2012 wordt uw zoon in België geboren.

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

asielinstanties: uw originele geboorteakte en uw originele Georgische identiteitskaart.”

Verzoekster betwist deze beschrijving niet.

1.2.2. De motivering van de bestreden beslissing inzake verzoekster, T.M., luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u zich voor uw asielaanvraag beroept op dezelfde problemen als die van

uw man, I.G. (O.V. 6.963.531) (CGVS p. 4).

Aangezien in het kader van de asielaanvraag van uw man door het Commissariaat-generaal beslist

werd dat hem de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden

toegekend, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

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

dient verwezen te worden naar zijn beslissing:

"Uit uw verklaringen blijkt dat u vreest gearresteerd te worden door de politie wegens uw werk

voor Foreign Press, een online nieuwssite die kritische artikels over het Georgische politieke bewind

post en sterk aanleunt bij de oppositie (CGVS p. 6). Het Commissariaat-generaal is echter van mening

dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw asielrelaas.

Ten eerste stelt het Commissariaat-generaal zich ernstige vragen bij uw (politieke) profiel. U

verklaart dat de oorzaak van uw problemen in uw land van politieke aard is; meer bepaald werkte u voor

de digitale oppositiekrant Foreign Press, waarvoor u artikels tegen de Georgische autoriteiten vertaalde

en op de website of het archief plaatste (CGVS p. 6). Hieromtrent verklaart u dat uw zus T.G. Foreign

Press oprichtte in 2008, maar in welke maand dat was, herinnert u zich niet; u denkt op het einde van

het jaar (CGVS p. 7). Als u gevraagd wordt of u een contract had bij Foreign Press, verklaart u eerst van

niet, daarna dat u het niet weet en dat er een contract zou moeten zijn en dat uw zus u registreerde –

hierbij verklaart u dat u 550 dollar per maand verdiende. U verklaart niet te weten waar of bij welke

administratieve dienst uw zus uw werk bij Foreign Press regelde – u verklaart hierover dat u dat zou

kunnen vragen aan uw zus, maar dat u dat niet deed (CGVS p. 8). In verband met uw zus verklaart u

dat zij de stichtster is van Foreign Press en een zekere N.Z. de directeur, maar dat uw zus zelf nooit

directeur is geweest (CGVS p. 7). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had u echter verklaard dat

uw zus de directeur was van Foreign Press (CGVS Vragenlijst 27.02.2012 p. 3 vraag 3.5). Hiermee

geconfronteerd blijft u bij uw verklaringen dat uw zus enkel stichtster is en N.Z. directeur. Als u erop

gewezen wordt dat u bij de DVZ N.Z. niet eens vernoemd heeft, verklaart u ’mijn zus was stichter, ze

deed veel dingen. Ze vertaalde ook dingen’ (CGVS p. 7). Hiermee geeft u echter nog steeds geen

afdoende verklaring voor het feit dat u zichzelf tegenspreekt over de functie van uw zus. Ook verklaart u

dat u vanaf begin 2010 voor deze krant begon te werken (CGVS p. 8), terwijl u bij de DVZ verklaard had

dat dat sinds december 2010 was (CGVS Vragenlijst 27.02.2012 p. 3 vraag 3.5). Hiermee

geconfronteerd wijzigt u uw verklaring naar die van op DVZ en verklaart u dat u er vanaf december 2010

begon te werken. Echter, het louter wijzigen van verklaringen na gewezen te worden op eerder

afgelegde verklaringen, vormt een weinig overtuigende uitleg ter verduidelijking van deze
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tegenstrijdigheid. Verder verklaart u dat Foreign Press vanaf december 2011 gesponsord werd door

oppositieleider B.I. en dat er daartoe een contract werd getekend. U verklaart dat u, indien nodig, dit

contract zou kunnen tonen (CGVS p. 8). Hoewel u daartoe de wettelijk voorziene termijn voor gegeven

werd, heeft het Commissariaat-generaal hieromtrent tot op heden nog niets ontvangen. Zoals gezegd

plaatste u kritische artikels over de Georgische autoriteiten online op het oppositiekanaal Foreign Press.

Als u gevraagd wordt of u behalve I. nog andere oppositiefiguren in Georgië kan opnoemen, vermeldt u

I.A., maar van welke partij hij is weet u niet (’dat weet ik niet. Ik ken geen namen van partijen. Er zijn er

zoveel’). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dat A. sinds juli 2009 aan het hoofd staat van Our Georgia –

Free Democrats. U noemt ook K.I. van I.’s partij Qartuli Ocneba (Georgian Dream), maar welke functie

zij heeft in die partij weet u niet. Uit voornoemde informatie blijkt dat K. wel degelijk tot de

oppositiebeweging Qartuli Ocneba behoort en daar een leidende positie bekleedt (meer bepaald hoofd

van de PR-dienst), maar dat ze eigenlijk lid is van de partij Republican Party. Als u later nog gevraagd

wordt of u nog andere oppositiefiguren kent, blijkt u hierop niet te kunnen antwoorden (CGVS p. 10).

De hierboven opgesomde inconsistenties in uw verklaringen zijn dermate treffend dat

het Commissariaat-generaal gegronde reden heeft om te twijfelen aan uw werkelijke politieke

engagement. Immers, als u daadwerkelijk sinds begin 2010 medewerker was van het door uw zus

opgerichte Foreign Press, waarvoor u kritische artikels tegen de overheid publiceerde, kan van u

redelijkerwijs verwacht worden dat u zich niet tegenspreekt over het moment waarop u daar begon te

werken, dat u weet wanneer deze digitale krant opgericht werd, dat u ervan op de hoogte bent of u een

contract had en waar dat werd geregistreerd, dat u eenduidige verklaringen aflegt over de functie van

uw zus en dat u goed geïnformeerd bent over het politieke landschap in Georgië. Dit is in casu echter

niet het geval. Om uw betrokkenheid bij Foreign Press te ondersteunen legt u een brief van N.Z. voor,

waarin vermeld staat dat u er sinds 2010 werkzaam was en er 550 dollar verdiende (document 5

in administratief dossier). Over deze brief echter verklaart u dat hij in uw bezit kwam omdat u

ernaar gevraagd heeft; de brief werd daarna opgestuurd door uw moeder (CGVS p. 4). Dit duidt op

een gesolliciteerd karakter van deze overigens niet-gedateerde brief, waardoor het Commissariaat-

generaal gegronde redenen heeft om te twijfelen aan de oprechte bedoelingen bij het opstellen van dit

document. Bijgevolg kan dit document uw eerder aangehaalde inconsistente verklaringen omtrent uw

inzet voor Foreign Press in geen geval herstellen.

Rekening houdend met bovenstaande elementen dient geconcludeerd dat er geen geloof gehecht

kan worden aan het (politieke) profiel dat u zichzelf aanmeet. Bijgevolg dienen dus ook ernstige

vraagtekens geplaatst te worden bij de problemen die u als gevolg daarvan meegemaakt zou hebben

(i.e. de bedreigingen en de keren dat u op straat aangesproken werd; de dreigtelefoons voor u, uw

vrouw en uw zus; het feit dat uw vrouw een ongeboren kind verloor).

Ten tweede dient gewezen te worden op een aantal opvallende elementen in uw verklaringen over

uw problemen zelf, waardoor de geloofwaardigheid van deze problemen nogmaals onderuit wordt

gehaald.

Zo legt u vage en inconsistente verklaringen af over een aantal essentiële elementen uit

uw asielrelaas. U verklaart te denken dat u ergens in januari 2011 voor het eerst een dreigement

ontving. Als u gevraagd wordt hoeveel keer u bedreigd werd, verklaart u dat u dat niet kan zeggen en

dat het veel was. Als u gevraagd wordt hoeveel keer u op straat gestopt werd, verklaart u opnieuw dat u

dat niet kan zeggen. Over het aantal dreigtelefoons dat u ontving, verklaart u ’misschien zeven of acht

keer, vooral recent. Het kan zijn dat het meer gebeurde’ (CGVS p. 9). Daarnaast verklaart u dat men u

op straat met de auto stopte waarbij de personen in de auto in (politie)uniform waren en de persoon

die uitstapte in burgerkledij. U verklaart dat dat de enige manier was waaraan u merkte dat ze van de

politie waren (namelijk de uniformen van de personen in de auto). Daarop verklaart u dat ze zich

ook legitimeerden met een badge, maar dat u die niet kon lezen. Als u er daarna op gewezen wordt dat

u net daarvoor had verklaard dat ze enkel te herkennen waren aan hun uniformen in de auto’s, verklaart

u ’vanwege hun gedrag. Je moet begrijpen dat ze van de politie waren. Je moet dat verstaan. Het

staat ook op hun gezicht.’ (CGVS p. 9). Dit is echter een uiterst povere verklaring voor de

genoemde tegenstrijdigheid. Als u daadwerkelijk het slachtoffer was van doelgerichte bedreigingen

tegen u vanwege uw werk voor Foreign Press kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u

concretere en éénduidige informatie kan geven over de start en de frequentie van deze bedreigingen en

over hoe u wist dat de mensen die u op straat stopten van de politie waren. Dit is hier echter niet het

geval.

Verder leggen u en uw vrouw tegenstrijdige verklaringen af over een aantal essentiële details uit

uw asielrelaas. U verklaart dat u op straat éénmaal werd gestopt en bedreigd in het bijzijn van uw

vrouw, namelijk eind september-begin oktober 2011 (CGVS p. 11). Uw vrouw echter verklaart dat dit

misschien in november-december was, niet lang voor jullie vertrek (dd. 8 februari 2012) (CGVS vrouw p.

5). Met dit tijdsverschil geconfronteerd verklaart uw vrouw dat ze het zich niet zo goed herinnert en dat



RvV X - Pagina 7

het misschien in september was (CGVS vrouw p. 6). U verklaart dat één persoon in burger uit de

auto stapte, naar jullie toekwam en u bedreigde; de overige personen (i.e. drie mannen) bleven in de

auto zitten (CGVS p. 11). Uw vrouw daarentegen verklaart dat er meerdere mensen waren die

jullie benaderden, namelijk drie of vier (CGVS vrouw p. 5-6). Hiermee geconfronteerd blijft zij bij

haar standpunt, nl. dat er meedere personen u benaderden maar dat slechts één van hen u toesprak

(CGVS vrouw p. 6). U verklaart dat een auto u op de Vaga-Pshavelastraat stopte en dat uw vrouw

ernaast stond en ernaar keek (CGVS p. 11), terwijl uw vrouw verklaart dat ze niet weet welke auto u

stopte omdat ze dat niet zag, later hoorde ze wel van u dat het een auto met donkere ruiten was (CGVS

vrouw p. 5-6). Als ze erop gewezen wordt dat u had verklaard dat de auto naast jullie stopte en zij

ernaast stond, verklaart uw vrouw ’ik zag dat niet precies. Mensen kwamen uit de auto. We spraken

erover thuis. Ik zag gewoon dat de auto donkere glazen had’ (CGVS vrouw p. 6). De verklaringen van

uw vrouw zijn echter bijzonder pover om de hier opgesomde tegenstrijdigheden te verduidelijken. Op

deze manier blijven de inconsistenties tussen jullie verklaringen over deze bedreiging op straat nog

steeds overeind. Daarnaast verklaart u dat u naast de dreigtelefoons en het stoppen op straat geen

bedreigingen in andere vorm kreeg (CGVS p. 9) en dat men nooit bij u thuis is geweest in het kader van

uw problemen (CGVS p. 10). Uw vrouw echter verklaart dat er iemand van de internetprovider bij u thuis

kwam voor een storing van het internet. Als u en uw gezin opnieuw naar de internetprovider belden,

bleek dat de persoon die gestuurd werd niet voor die provider werkt. Aangezien jullie een klik hoorden

bij het bellen, gingen jullie ervan uit dat jullie afgeluisterd werden en dat men zo een valse

internetcontroleur kon sturen, volgens de verklaringen van uw vrouw (CGVS vrouw p. 7). Als uw vrouw

erop gewezen wordt dat u verklaard had dat u thuis nooit problemen had naar aanleiding van uw

problemen, blijkt zij hier geen verklaring voor te hebben (CGVS vrouw p. 7). Nochtans kan van u

verwacht worden dat u dergelijke incidenten vermeldt als u gevraagd wordt of u ooit thuis feiten heeft

meegemaakt omwille van uw problemen – wat u dus niet gedaan heeft. Ten slotte verklaart u dat u één

keer een dreigtelefoon kreeg in het bijzijn van uw vrouw (in de herfst van 2011) (CGVS p. 12). Uw vrouw

echter verklaart dat het vaak gebeurde dat jullie samen waren en dat u dan dreigtelefoons kreeg (CGVS

vrouw p. 6). Hiermee geconfronteerd verklaart ze ’nee, het was meer dan eens’ (CGVS vrouw p. 6), wat

echter absoluut geen verklaring vormt voor deze flagrante tegenstrijdigheid.

Ten derde valt uw bewering als zou u problemen hebben met de autoriteiten van uw land volledig in

het water aangezien u, na het uitbreken van uw problemen, nog meermaals met de autoriteiten

in contact bent gekomen zonder daarbij problemen te ondervinden. Zo ging u op 19 juni 2011 samen

met uw vrouw uw huwelijk registreren bij de autoriteiten in Tbilisi, waarbij u zich aan de hand van

uw identiteitskaart moest identificeren. Daarbij ondervond u geen problemen (CGVS p. 2 + document 2

in administratief dossier). Ook bij het verlaten van uw land op 8 februari 2012 ondervond u geen

problemen toen u aan de Georgisch-Turkse grens identiteitscontrole kreeg aan de hand van uw

internationaal paspoort (CGVS p. 5). Welnu, als u vanaf januari 2011 effectief problemen had met de

autoriteiten vanwege uw werk voor Foreign Press, is het zo goed als ondenkbaar dat u zich in juni 2011

nog vrijwillig bij diezelfde autoriteiten ging aanbieden en u er probleemloos uw huwelijk kon registeren

en dat u bij het op legale manier verlaten van uw land in februari 2012 geen enkel probleem ondervond.

Ten vierde, wat betreft uw identiteitsdocumenten, verklaart u aanvankelijk dat u nooit

een internationaal paspoort heeft gehad (CGVS p. 4) maar later dat u Georgië verliet aan de hand van

uw internationaal paspoort dat u in 2008 had verkregen (CGVS p. 5). Als u erop gewezen wordt dat u

eerder zei dat u er nooit één had gehad, verklaart u ’dat vroeg u niet. Ik verstond misschien de vraag

niet’ (CGVS p. 5). Echer, het louter ontkennen van eerdere verklaringen kan nooit een verschoning

vormen voor dergelijke flagrante tegenstrijdigheid. Verder verklaart u dat u dit paspoort in Turkije aan de

persoon gaf die uw reis regelde, maar dat u niet weet of die persoon uw paspoort onderweg ergens

moest tonen (CGVS p. 5). Welnu, door deze inconsistente en vage verklaringen hieromtrent ontstaat het

vermoeden dat u uw paspoort, uw reisdocument waarvan u zei dat u het hebt moeten afgeven aan de

smokkelaar (CGVS, p. 5), bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties 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. Hierdoor wordt de

geloofwaardigheid van uw verklaringen verder aangetast.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, concludeert het Commissariaat-generaal dat er geen enkel

geloof kan gehecht worden aan uw bewering als zou u door de autoriteiten van uw land vervolgd

worden omwille van uw politiek profiel. De documenten die u neerlegt veranderen niets aan deze

beslissing: uw interne Georgische identiteitskaart, uw geboorteakte en die van uw zoon en uw

huwelijksakte bevatten immers louter informatie over uw identiteit, uw echtelijke staat en de identiteit

van uw zoon, die hier niet betwist wordt. De brief van N.Z. werd reeds eerder besproken."

Uw geboorteakte en uw Georgische identiteitskaart bevatten louter persoonsgegevens die hier

niet betwist worden. Bijgevolg veranderen deze documenten niets aan deze beslissing.”
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1.3. De commissaris-generaal weigert van verzoekers de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 29 augustus 2012 een schending aan van artikel 1, A,

§2 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van de artikelen

48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), (zie p. 3) “evenals van

de gegrondheid en rechtsgeldigheid van de beslissing betreffende de hoedanigheid van vluchteling en

het subsidiaire beschermingsstatuut”(sic).

Verzoekers stellen dat ze door hun werk voor het blad “Foreign Press” -de site die door de zus van

eerste verzoeker I.G. werd gesticht-, wel degelijk problemen hebben ondervonden, daar waar de

commissaris-generaal tot het besluit kwam dat de verzoekers een zwak politiek probleem vertonen,

hetgeen de geloofwaardigheid van hun verklaringen neerhaalt.

Met betrekking tot de onduidelijkheid die de commissaris-generaal opmerkte, met name de

onwetendheid van verzoekers over de oprichtingsdatum van de site, wijzen ze erop dat dit omstreeks

eind 2008 gebeurde, zonder dat dit door de commissaris-generaal betwist werd, maar dat deze het

naderhand ongeloofwaardig vond dat ze deze datum niet kennen.

Verzoekers wijzen erop dat eerste verzoeker I.G. pas in 2010 geïnteresseerd was in de site, zijnde pas

twee jaar na de stichting; hij was nog niet aangeworven toen zijn zus de site oprichtte.

Over de onduidelijkheid aangaande de vraag of een contract op het ogenblik van de aanwerving van

eerste verzoeker al dan niet getekend werd, bevestigt hij te hebben geantwoord: “Nee. Ik had een

salaris van 550 dollar maar geen contract. Ik weet het niet. Mijn zus registreerde me daar. Er zou een

contract moeten zijn”.

Verzoekers voeren aan dat dit geen vaag antwoord is.

Eerste verzoeker herinnert zich namelijk niet of hij een contract getekend heeft en of hij er ooit één op

zijn naam heeft gezien. Aangezien hij een loon ontving, stelt hij te vermoeden dat zijn zus hem wel

geregistreerd heeft en dat een officieel document van deze registratie gewag maakt. Eerste verzoeker

verklaart dat hij zich op de hoogte gaat stellen en, zo nodig, het officieel document zal neerleggen.

Op de vaststelling van de commissaris-generaal dat eerste verzoeker niet wist waar en voor welke

administratieve dienst zijn zus werkte, voert hij aan dat “de vraag zeer eigenaardig is aangezien de

ploeg die voor deze internet website zorgde, slechts vier personen telde, waaronder twee familieleden

van de verzoeker naast hemzelf” en dat “men bijgevolg de vragen van de verzoeker kan verstaan, die

vermeldt dat hij hieromtrent aan zijn zuster geen nauwkeurigheden gevraagd heeft, aangezien hij de

vraag waarschijnlijk niet verstaan heeft”.

Aangezien de administratieve dienst slechts uit vier personen bestond, is het volgens verzoekers

duidelijk dat de verschillende leden geen precieze functie hadden, maar dat ze samen het werk deden.

Bovendien had eerste verzoeker de rol het materiaal te verzamelen dat hij op de website of in de

archieven plaatste; hij hield zich dus geenszins bezig met het administratief gedeelte van de website of

van het blad.

Over de door de commissaris-generaal aan eerste verzoeker ten laste gelegde gebrekkige kennis over

de oppositiefiguren in Georgië, stellen verzoekers dat eerste verzoeker de naam van I.K. en van T.K.

heeft kunnen opnoemen, en dat wat I.A. betreft, hij wegens de stress van het verhoor, vergeten was van

welke partij I.A. lid is. Over T.K. wist hij dat die lid is van de “Qartuli Ocneba” partij, maar niet welke post

die persoon bekleedde.

Verzoekers laten gelden dat het feit dat eerste verzoeker aan meerdere betogingen heeft deelgenomen,

niet betekent dat hij een intellectueel met een profiel van politiek analist is, dat (zie het verzoekschrift,

p. 5) “hij als eenvoudige archivist werkte en nu en dan artikelen op de website postte die de Georgische

overheid weerspraken. Dat hij dus verre van een specialist van de Georgische politiek en/of van een

politieke journalist was, en dat hij nooit beweerd heeft het te zijn” (sic).

Verzoekers menen dat het aldus geen verbazing mag wekken dat eerste verzoeker de vragen van de

commissaris-generaal niet precies kon beantwoorden, hoewel hij daaromtrent niet volkomen onwetend

is. Ze menen dat het duidelijk is dat de overheden door eerste verzoeker lastig te vallen, voornamelijk

zijn zus viseerden.

Met betrekking tot de tegenstrijdigheid in de verklaringen van eerste verzoeker op de Dienst

Vreemdelingenzaken enerzijds, waar hij verklaarde dat zijn zus directrice was, en op het

Commissariaat-generaal anderzijds, waar hij daarentegen verklaarde dat zijn zus slechts stichtster en

niet de directrice van de website was, laten verzoekers gelden dat een begripsfout bij de Dienst

Vreemdelingenzaken in het spel kan zijn, aangezien de eerste verzoeker duidelijk stelt dat de directrice
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van het dagblad niet zijn zus is, maar wel N.Z. die hem overigens een brief heeft opgemaakt.

Verzoekers wijzen erop dat een taalfout niet uitgesloten kan worden en menen dat de commissaris-

generaal ruim de tijd heeft gehad om opzoekingen te doen en deze informatie had kunnen nagaan,

aangezien het verhoor op 15 maart 2012 heeft plaatsgevonden en de beslissing meer dan vier maanden

later op 27 juli 2012 werd genomen.

Over de tegenstrijdige verklaringen van eerste verzoeker aangaande de aanvangsdatum van zijn

medewerking aan de website –op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde hij dat hij vanaf december

2010 actief was, terwijl hij op het Commissariaat-generaal sprak over begin 2010– wijzen verzoekers

erop dat zich vergissen menselijk is en dat (zie het verzoekschrift, p. 6) “de verzoeker die hiervan zeker

is, aangezien hij zijn relaas beleefd heeft, geen tijdlijn opgemaakt heeft om zich maand per maand de

gebeurtenissen van zijn leven te herinneren”.

Verzoekers vechten het besluit van de commissaris-generaal aan dat het politiek profiel van eerste

verzoeker ongeloofwaardig is, en stellen dat het minder belangrijk is werkelijk een actieve politieke

tegenstander te zijn dan als zodanig door de overheden te worden beschouwd, zoals in casu.

Ze wijzen op artikel 48/3 van de vreemdelingenwet waarin staat dat voor de beoordeling van de

gegrondheid van de vrees voor vervolging, het niet ter zake doet of de verzoeker in werkelijkheid de

raciale, godsdienstige, nationale, sociale of politieke kenmerken vertoont die aanleiding geven tot de

vervolging indien deze kenmerken hem door de actor van de vervolging worden toegeschreven.

Verzoekers menen dat de commissaris-generaal bijgevolg niet kan oordelen dat de vrees van

verzoekers niet geloofwaardig zou zijn omwille van het zwakke politieke profiel.

Volgens verzoekers is de werkelijke vraag niet of de eerste verzoeker in de Georgische oppositie actief

was, maar of hij handelingen uitvoerde die door de overheden beschouwd werden als daden van

tegenstand, des te meer daar (zie verzoekschrift p. 6) “zijn functie in dit dagblad niet aan de orde

gesteld wordt”. Verzoekers onderstrepen dat de vervolgingen waarvan ze slachtoffer zijn, eveneens een

drukmiddel op de zus van eerste verzoeker waren, die wegens haar aanwezigheid in de media

moeilijker te treffen was.

Ook de vaststelling dat eerste verzoeker erg vaag is en inconsistente verklaringen aflegde met

betrekking tot de bedreigingen waarvan hij het slachtoffer is, wordt door verzoekers aangevochten.

Ze wijzen erop dat ze de commissaris-generaal reeds uitgelegd hebben dat eerste verzoeker in januari

2011 het slachtoffer van bedreigingen werd. Waar eerste verzoeker niet kon verklaren hoeveel keer hij

bedreigd en op straat tegengehouden werd, stellen verzoekers dat het onmogelijk is het aantal

bedreigingen te becijferen aangezien het er zoveel zijn geweest dat (zie verzoekschrift p. 7) “een

precies antwoord op dit type vragen de tegenpartij zou moeten alarmeren betreffende de werkelijkheid

van de door de asielaanvrager ondergane vervolgingen”.

Volgens verzoekers moet dezelfde redenering worden toegepast op de bedreigingen op straat. Ze

wijzen op eerste verzoekers verklaring dat “iedere keer dat ik naar buiten ging ik bang (was) dat ze me

zouden stoppen”.

Verzoekers wijzen er ook op dat eerste verzoeker kon verklaren dat hij zeven à acht telefonische

bedreigingen had gekregen maar dat het er misschien meer waren. Verzoekers herhalen dat eerste

verzoeker reeds heeft uitgelegd dat hij meerdere keren door een wagen op straat werd tegengehouden

waarbij hij gewoonlijk door één persoon in burgerkledij werd ondervraagd terwijl diegenen in uniform in

de wagen bleven.

Waar de commissaris-generaal eerste verzoeker ten laste legt, eerst gesteld te hebben dat hij aan de

uniformen had gezien dat zijn belagers het politieagenten waren en vervolgens gezegd te hebben dat hij

hen middels hun badge had herkend, stellen verzoekers dit argument moeilijk te vatten; ze verklaren dat

eerste verzoeker inderdaad een badge van die mannen gezien had, maar die echter niet heeft kunnen

lezen; bovendien zou eerste verzoeker dankzij het uniform begrepen hebben dat het politiemensen

waren. Verzoekers besluiten dat er op dit punt geen tegenstrijdigheden bestaan in de verklaringen van

eerste verzoeker en menen dat (zie verzoekschrift p. 7) “men mag verstaan dat de verklaringen die hij

voor een behandelende ambtenaar verward waren, aangezien deze met zijn vragen meer trachtte hem

in de val te laten lopen dan de waarheid van het relaas op te zoeken” (sic).

Vervolgens gaan verzoekers in op de tegenstrijdigheden die door de commissaris-generaal tussen de

onderlinge verklaringen van verzoeker werden vastgesteld.

Met betrekking tot de aanwezigheid van tweede verzoekster tijdens de bedreigingen op straat, wijzen

verzoekers op de vermelding van eerste verzoeker dat hij op straat slechts één keer in aanwezigheid

van zijn echtgenote werd bedreigd en dat hij deze gebeurtenis eind september, begin oktober situeert,

terwijl tweede verzoekster november-december aanduidde.

Verzoekers benadrukken dat tweede verzoekster bij confrontatie met deze tegenstrijdigheid, erkende

dat zij zich mogelijks vergist had en het voorval misschien wel begin oktober gebeurd was.

Verzoekers menen dat na lezing van het verhoorverslag vastgesteld moet worden dat de ambtenaar die

het verhoor afnam, té erg heeft aangedrongen op een antwoord. Zo heeft tweede verzoekster een
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eerste keer geantwoord “dat weet ik niet meer precies. Het was niet lang voor ons vertrek. Ik de maand

niet echt zeggen”, en dat zij na aandringen van de ambenaar uiteindelijk antwoordde “misschien

november of december. Ik herinner het me niet”.

Verzoekers voeren aan dat tweede verzoekster duidelijk niet met zekerheid antwoordde, maar dit

antwoord eerder gaf om de behandelende ambtenaar tevreden te stellen. Ze stellen dan ook dat (zie

verzoekschrift, p. 8) “deze Rechtsmacht bijgevolg niet zal mogen achten dat deze tegenstrijdigheid vast

staat, en dit, des te meer dat de verzoekers bestendig verklaard hebben dat de bedreiging noch ’s

ochtend, noch ’s avonds plaatsgevonden had” en dat “talrijke ervaren behandelende ambtenaren van de

tegenpartij weten dat de tegenstrijdigheden in de data schering en inslag zijn en dat er niet op gerekend

mag worden om een beslissing te gronden”(sic).

Over het aantal personen in burgerkledij en de omschrijving van het voertuig herhalen verzoekers dat

eerste verzoeker vermeldde dat een persoon in burgerkledij uit het voertuig gestapt was, terwijl tweede

verzoekster meende dat drie of vier mannen uitgestapt waren, maar dat slechts één persoon zich tot

eerste verzoeker gericht had. Ze stellen dat de persoon die zich tot eerste verzoeker richtte, zodanig

indruk op hem maakte dat hij de andere politieagenten niet uit de wagen heeft zien stappen, hem

benaderden en vervolgens terug in de wagen gingen zitten.

Verzoekers menen dat dit niet tegen hen gebruikt mag worden; eerste verzoeker zou meer aandacht

hebben gehad voor het voertuig dat gestopt is, aangezien hij het merk ervan heeft genoemd, terwijl

verzoekster slechts de donkere ruiten kon beschrijven.

Verzoekers besluiten dat (zie verzoekschrift, p. 9) “dit type van tegenstrijdigheden en onduidelijkheden

eigen (is) aan de menselijke getuigenissen en aan de hoedanigheid van man en vrouw, waarvan de

waarneming soms om reden van hun persoonlijk aandachtsveld kan verschillen”.

Verzoekers herhalen de verklaringen die ze aflegden tijdens hun verhoor op het Commissariaat-

generaal dat eerste verzoeker enkel op straat of per telefoon bedreigd was en niet op zijn woonplaats,

terwijl tweede verzoekster een probleem met een persoon van hun internetprovider vermeldde.

Tweede verzoekster verklaarde dat aangezien die persoon in werkelijkheid niet voor hun provider

werkte, de familie de indruk kreeg dat ze afgeluisterd werden.

Verzoekers stellen dat het voorgaande geen feit maar een indruk was en dat eerste verzoeker dit niet

spontaan herinnerde, in tegenstelling tot tweede verzoekster die haar schoonfamilie al meerdere malen

over die gebeurtenis had horen spreken. Verzoekers stellen dat eerste verzoeker niet weet of dit

probleem verbonden is met het dagblad en de website van zijn zus zodat de tegenstrijdigheid

opgenomen in de beslissing, bijgevolg niet vastgesteld is.

Ook de vaststelling van de commissaris-generaal dat het ongeloofwaardig is dat verzoekers na hun

problemen met de overheid, nadien nog meermaals met bepaalde autoriteiten in contact kwamen, met

name voor de registratie van hun huwelijk in juni 2011 en het oversteken van de Georgisch-Turkse

grens in bezit van hun internationaal paspoort, wordt door verzoekers betwist.

Verzoekers wijzen erop dat wat hun huwelijk betreft, eerste verzoeker reeds eerder verduidelijkt had dat

ze zich op de administratieve dienst aangemeld hadden. De personen die hem bedreigden, hebben

echter niets met die dienst te maken.

Verzoekers wijzen erop dat de registratie van hun huwelijk een loutere bestuurshandeling is die geen

gevaar inhoudt.

Over hun vertrek uit Georgië halen verzoekers aan dat eerste verzoeker nooit beweerd heeft dat hij

officieel door de Georgische overheden opgespoord wordt en dat geen enkel bevel tot aanhouding of

enig officieel opsporingsbericht tegen hem afgeleverd werd. Verzoekers besluiten hieruit dat (zie

verzoekschrift, p. 10) “de douaneoverheden dus duidelijk niet ingelicht waren over het feit dat de

verzoeker problemen met de interne diensten had”.

Op de vaststelling in de bestreden beslissing dat eerste verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt door

eerst te beweren dat hij geen internationaal paspoort had en vervolgens te verklaren dat hij met zijn

internationaal paspoort Georgië heeft verlaten, antwoorde verzoekers dat het duidelijk om een

vertalingsfout of een begripsprobleem gaat. Ze verwijzen hiertoe naar het verhoorverslag waaruit

volgens hen blijkt dat eerste verzoeker dadelijk erkende dat hij met zijn paspoort gereisd had en hij dus

geenszins de bedoeling had om de Belgische overheden te misleiden; ook tweede verzoekster heeft

onmiddellijk verklaard dat zij over een internationaal paspoort beschikt, waarvoor verzoekers verwijzen

naar het verhoorverslag.

Verzoekers stellen bij hun verklaringen te blijven dat de mensensmokkelaar hun paspoorten

bijgehouden heeft omdat “dit beter voor hen zou zijn”.

Verzoekers duiden het de commissaris-generaal ten kwade hieruit af te leiden dat ze over hun visa

wilden liegen en menen dat (zie verzoekschrift, p. 10) “deze Rechtsmacht zich niet zal kunnen

tevredenstellen met een dergelijke redenering die zich op geen enkel concreet feitelijk controleerbaar

element grondt” (sic). Bovendien zo stellen verzoekers was, indien een visumaanvraag werkelijk in de

Schengenzone uitgevoerd werd, de commissaris-generaal in het kader van de DUBLIN-conventie



RvV X - Pagina 11

hierover onmiddellijk geïnformeerd geworden en zou hij niet hebben nagelaten verzoekers terug te

wijzen naar het land dat voor behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijk was.

De brief van N.Z., de directrice van “Foreign Press”, werd ingediend, wordt volgens verzoekers niet naar

waarde geschat. De brief bevestigt volgens hen dat de zus van eerste verzoeker niet de directrice van

het dagblad is en anderzijds dat eerste verzoeker wel degelijk voor dit dagblad werkte.

Verzoekers menen te mogen opmaken dat de commissaris-generaal de brief verwerpt om reden dat de

brief door de moeder van eerste verzoeker werd verstuurd waaruit ten onrechte afgeleid werd dat die

brief gedwongen werd opgesteld; volgens hen is dat een ongegronde bewering die op geen enkel

concreet feitelijk controleerbaar element steunt.

Bovendien zo stellen ze, betwist de commissaris-generaal de authenticiteit ervan niet, noch het bestaan

van de Georgische website “Foreign Press” die actief was in het publiceren van geschriften die kritiek

uitten op de president. Ze wijzen erop dat er vier maanden verliepen tussen het verhoor en de beslissing

zodat de commissaris-generaal duidelijk de tijd had om één en ander na te gaan zodat hij (zie

verzoekschrift, p. 11) “bijgevolg de briefwisseling niet kan verwerpen door oppervlakkige argumenten in

te roepen, en dit, terwijl zij meerdere belangrijke elementen van het relaas van de verzoeker bevestigt”.

Het feit dat de brief niet gedateerd is, doet volgens verzoekers niets af aan deze vaststelling.

Verzoekers geven tevens te kennen dat ze een nieuw attest gaan aanvragen teneinde dienaangaande

alle twijfel weg te werken.

Verzoekers benadrukken nog dat eerste verzoeker na zijn verhoor op het Commissariaat-generaal nog

geïnformeerd had dat het televisienet voor dewelke zijn zus werkt, TELE 9, openlijk door de overheden

in andere media gestigmatiseerd werd; ook worden volgens hen de verantwoordelijken van dat net

thans van spionage verdacht.

Verzoekers wijzen erop dat ze binnen de volgende weken over een dossier zullen beschikken die deze

feiten aantonen aan de hand van reportages en vertalingen van de verklaringen van de verslaggevers

en geïnterviewde personen. Hoewel de familieband tussen eerste verzoeker en zijn zus niet betwist

wordt, geven verzoekers aan dat ze binnenkort ook over een uittreksel van haar geboorteakte zullen

beschikken.

Verzoekers leggen ter terechtzitting nog stukken neer, zijnde

- een attest van 27 augustus 2012 van “CANAL 9 - TV 9”, meer bepaald van de directeur, K. B., dat

sterlt dat T. G., de zus van eerste verzoeker, regelmatig als omroepster van het ochtendnieuws

werkt voor deze maatschappij (stuk 3);

- een artikel van 22 augustus 2012 in “Le Monde” met als titel “L’opposition géorgienne malmenée par

le pouvoir”, waarin wordt uitgelegd hoe de regering de toelage van de Georgische oppositie geleid

door B.I. voor de parlementsverkiezingen in oktober, stopte (stuk 4);

- een artikel van 10 augustus 2012 met als titel “Gerogian opposition claims repression”, gepubliceerd

op de website van “Foreign Press” waarin de redactrice M.D., de bonzen van het regime, president

S, die omschreven worden als een der “Sovjetwijzen”’, alsook hun bedreigingen tegen de

journalisten aan het licht brengt (stuk 5);

- een artikel van M.C. in Tbilisi van 31 juli 2012 waarbij de strijd op de invloed van de media drie

maanden voor de Georgische parlementsverkiezingen aangetoond wordt; hierbij wordt ook

gewezen dat het hoofddoel van de regering erin bestaat de functionaliteit van “TV 9” drastisch te

beperken, daar deze zender door de miljardair en oppositieleider B.I. wordt bestuurd (stuk 6);

- een arbeidsovereenkomst tussen N.Z., werkgever, en de verzoeker, werknemer, waarbij die

aantoont dat er een overeenkomst werd getekend bij zijn aanwerving bij “Foreign Press”, geldig

voor de periode tussen 30 januari 2010 en 30 januari 2011(stuk 7);

- een arbeidscontract tussen “Foreign Press” en “New Media”, vertegenwoordigd door de

medevoorzitster N.Z. en de verzoeker, geldig geacht van 25 februari 2011 tot 25 juli 2011 (stuk 8);

- een arbeidsovereenkomst tussen “Foreign Press” en “New Media”, vertegenwoordigd door de

medevoorzitster N.Z. en de verzoeker, geldig van 25 juli 2011 tot 25 juli 2012 (stuk 9);

- een uittreksel uit het register van rechtspersonen –aannemers en niet aannemers (geen

handelsvenn.) betreffende de website “Foreign Press” met de namen van de personen met recht

van vertegenwoordiging, nl. T.G., de zus van eerste verzoeker, en N.Z. (stuk 10);

- een uittreksel van de geboorteakte van de zus van eerste verzoeker, T.G., waarbij het

familieverband met eerste verzoeker aangetoond wordt (stuk 11).

2.2. De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoekster, T.M., zich in het verzoekschrift louter

baseert op het asielrelaas van verzoeker, I.G., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag geen directe werking

heeft binnen de Belgische rechtsorde zodat de aangevoerde schending ervan niet dienstig is.
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2.4. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

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

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

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

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

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

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

bestreden beslissing is gesteund.

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

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

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

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

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

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

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

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

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

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

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

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

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

Genève, 1992, nr. 204).

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.6. De commissaris-generaal oordeelde in de bestreden beslissing dat geen geloof kan worden

gehecht aan het door eerste verzoeker voorgehouden politieke profiel.

Zo stelde deze in hoofde van eerste verzoeker een onwetendheid vast over de oprichtingsdatum van de

website “Foreign Press” waarvoor eerste verzoeker actief was.

Eerste verzoeker verklaarde dat zijn zus die website eind 2008 oprichtte, maar herinnerde zich niet in

welke maand.

Verzoekers beweren dat ze wel degelijk problemen ondervonden door het werk van eerste verzoeker bij

“Foreign Press”. Het feit dat eerste verzoeker de datum van oprichting ervan niet kende en dit slechts

als “eind 2008” kon situeren, kan hen niet ten laste worden gelegd aangezien eerste verzoeker pas in

hert jaar 2010 geïnteresseerd geraakte in de website, en op het moment van oprichting nog niet

aangeworven was waardoor “het argument van de tegenpartij bijgevolg niet relevant is”.

De redenering van verzoekers wordt door de Raad niet gevolgd; zelfs wanneer eerste verzoeker pas

tewerkgesteld werd bij “Foreign Press” in 2010, na de oprichting in 2008 -het kan moeilijk anders-, kan

van hem worden verwacht dat hij op de hoogte is van de oprichtingsdatum van de website waarvoor hij

werkte, temeer daar deze website nota bene door zijn zus werd opgericht.

Zijn onwetendheid hieromtrent keert zich tegen zijn geloofwaardigheid.

Vervolgens stelde de commissaris generaal vast dat “als u gevraagd wordt of u een contract had bij

Foreign Press, verklaart u eerst van niet, daarna dat u het niet weet en dat er een contract zou moeten

zijn en dat uw zus u registreerde – hierbij verklaart u dat 550 dollar per maand verdiende. U verklaart

niet te weten waar of bij welke administratieve dienst uw zus uw werk bij Foreign Press regelde – u

verklaart hierover dat u dat zou kunnen vragen, maar dat u dat niet deed”.

Verzoekers antwoorden hierop dat (zie verzoekschrift, p. 4) “hij herinnert zich niet een contract getekend

te hebben en heeft er nooit één op zijn naam gezien, maar aangezien hij een loon, vermoedt hij dat zijn

zuster hem geregistreerd heft en dat een officieël document van deze registratie gewag maakt”

Verzoekers maakten zich in hun verzoekschrift sterk het officieel document voor te leggen.

Ter terechtzitting leggen zij drie arbeidsovereenkomsten (stukken 7, 8 en 9) neer tussen N.Z.,

werkgever, en eerste verzoeker als werknemer, voor de perioden van 30 januari 2010 tot 30 januari

2011, van 25 februari 2011 tot 25 juli 2011 en van 25 juli 2011 tot 25 juli 2012.
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In acht genomen de verklaring van verzoekers (zie het verzoekschrift, p. 4; het verhoorverslag van 15

maart 2012 van eerste verzoeker, p. 8) dat eerste verzoeker nooit een contract op zijn naam heeft

gezien, kan aan de drie thans voorgelegde stukken, waaruit moet blijken dat eerste verzoeker driemaal

vanaf zijn aanwerving in 2010 jaarlijks een contract tekende voor zijn tewerkstelling bij “Foreign Press”,

geen bewijswaarde worden toegekend; volgens de Raad zijn deze stukken geantidateerd en opgemaakt

“pour les besoins de la cause”.

Bovendien betreffen deze stukken slechts fotokopieën die door knip- en plakwerk gemakkelijk te

vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X) zodat er geen

bewijswaarde kan aan worden toegekend.

De Raad besluit dat deze drie stukken in de normale chronologie van het relaas van eerste verzoeker,

dateren van -het laatste geldt voor de periode 25 juli 2011 tot 25 juli 2012- juli 2011.

Eerste verzoeker verschaft geen enkele aanduiding waarom hij deze stukken niet eerder in de loop van

de rechtspleging bijbracht zoals voorzien in artikel 39/76 van de vreemdelingenwetwet.

De vaststelling van de commissaris-generaal dat eerste verzoeker niet kon vertellen bij welke

administratieve dienst zijn zus zijn werk bij “Foreign Press” regelde, trachten verzoekers uit te leggen

door te stellen dat (zie verzoekschrift, p. 4) “de ploeg die voor deze internet website zorgde slechts vier

personen telde, waaronder twee familieleden van de verzoeker naast hijzelf. Dat men bijgevolg de

vragen van de verzoeker kan verstaan, die vermeldt dat hij hieromtrent aan zijn zuster geen

nauwkeurigheden gevraagd heeft, aangezien hij de vraag waarschijnlijk niet verstaan heeft. Dat,

aangezien zij slechts vier waren, het duidelijk is dat de verschillende leden van de ploeg geen precieze

functie hadden, maar dat zij samen het werk deden. Dat de verzoeker meer bepaald als rol had het

materiaal te verzamelen, die hij op de website of in de archieven plaatste. Dat hij zich geenszins met het

administratief gedeelte van deze website of van het dagblad bezighield”

De Raad is van mening dat verzoekers de voormelde motivering verkeerd hebben begrepen.

De bewoordingen van de commissaris-generaal “U verklaart niet te weten waar of bij welke

administratieve dienst uw zus uw werk bij Foreign Press regelde – u verklaart hierover dat u dat zou

kunnen vragen aan uw zus, maar dat u dat niet deed-”, doelen niet op de interne administratie van

“Foreign Press”, wél op de vraag bij welke administratie het arbeidscontract van eerste verzoeker was

geregeld. De uitleg dienaangaande in het verzoekschrift over het aantal personen die zijn tewerkgesteld

bij “Foreign Press” en over welke functie ze uitoefenen, is totaal naast de kwestie.

De Raad stelt ook vast dat het verweer dat eerste verzoeker de vraag op het Commissariaat-generaal

waarschijnlijk niet verstaan heeft, niet deugdelijk is en berust op een verkeerde lezing van de motivering.

Uit het gehoorverslag van 15 maart 2012 (zie p. 8) blijkt nochtans dat de vraagstelling duidelijk was.

Nadat eerste verzoeker verklaarde dat zijn zus en N.Z. waarschijnlijk de administratie van het contract

van eerste verzoeker hadden geregeld, werd door de ondervrager gevraagd (zie gehoorverslag, p. 8):

“Waar, bij welke instantie, werd die administratie dan geregeld?”

Eerste verzoeker antwoordde tevens op het einde van het verhoor dat hij alle vragen goed begrepen

had (zie gehoorverslag, p. 13).

De commissaris-generaal stelde daarnaast vast dat eerste verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegt

over de vraag wie de functie van directeur bekleedt bij “Foreign Press”. Op het Commissariaat-generaal

verklaart hij dat zijn zus slechts de stichtster was en N.Z. de directeur, terwijl hij voordien op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaard had dat zijn zus de directeur van “Foreign Press” was.

Verzoekers voeren aan dat op de Dienst Vreemdelingenzaken een begripsfout kan zijn gebeurd

aangezien de eerste verzoeker duidelijk stelt dat N.Z. directeur is en niet zijn zus. Volgens verzoekers

kan een vertalingsfout ook niet uitgesloten worden en heeft de commissaris-generaal bovendien

voldoende tijd gehad om opzoekingen te doen en de informatie na te gaan.

De Raad stelt vast dat uit de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk blijkt dat eerste

verzoeker verklaarde dat zijn zus de directeur van “Foreign Press” was (zie Vragenlijst van 27 februari

2012, p. 3, vraag 3.5.).

Het louter herhalen van één verklaring, namelijk dat N.Z. de directeur is, en niet de zus van eerste

verzoeker, is echter niet dienstig om de tegenstrijdigheid teniet te doen.

Bovendien blijkt dat eerste verzoeker in zijn verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken de naam van

directeur N.Z. niet laten vallen; uit het verhoor op het Commissariaat-generaal blijkt dat eerste verzoeker

voor dit hiaat geen afdoende verklaring voor kon bieden wanneer hij stelde : “mijn zus was stichter, ze

deed veel dingen. Ze vertaalde ook dingen”.

Ook in het verzoekschrift wordt niet verduidelijkt waarom N.Z. op de Dienst Vreemdelingenzaken niet

werd genoemd.

Waar verzoekers nog wijzen op een mogelijke fout vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken, merkt de

Raad op dat ze nalaten aan te tonen waar de begrips- of vertalingsfout in gelegen is.



RvV X - Pagina 14

Aangaande het attest van 27 augustus 2012 (stuk 3) dat ter terechtzitting werd neergelegd, van

directeur K.B. volgens hetwelk de zus van eerste verzoeker, regelmatig als omroepster van het

ochtendnieuws werkt voor “TV 9”, merkt de Raad op dat het een fotokopij betreft waaraan geen

bewijswaarde wordt toegekend gezien dergelijke stukken gemakkelijk te vervalsen zijn.

Er wordt ook geen uitleg verschaft waarom dit stuk niet eerder in de loop van de rechtspleging kon

worden bijgebracht zoals voorzien in artikel 39/76 van de vreemdelingenwetwet.

De commissaris-generaal stelde tevens een tegenstrijdigheid vast in de verklaringen van eerste

verzoeker met betrekking tot het ogenblik van zijn indiensttreding bij “Foreign Press”. Zo verklaarde

eerste verzoeker tijdens het verhoor op het Commissariaat-generaal dat hij begin 2010 voor de website

is beginnen werken, terwijl hij op de Dienst Vreemdelingenzaken sprak van december 2010.

Verzoekers stellen in hun verzoekschrift dat ‘zich vergissen menselijk is’ en dat eerste verzoeker geen

tijdlijn heeft opgemaakt om zich maand per maand, de gebeurtenissen in zijn leven te kunnen situeren.

Het aanhalen van de spreuk dat vergissen menselijk is, volstaat voor de Raad niet om aan het hiaat

omtrent de indiensttreding van eerste verzoeker bij “Foreign Press” -een element dat raakt aan de kern

van zijn asielrelaas- gezien zijn tewerkstelling aldaar de oorzaak vormde van zijn problemen die hem

noopten zijn land te verlaten, te remediëren.

De commissaris-generaal stelde in de bestreden beslissing vast dat omtrent de bewering van eerste

verzoeker dat “Foreign Press” vanaf december 2011 gesponsord werd door oppositieleider B.I. en dat

hiertoe een contract getekend werd, geen bewijs werd verschaft. Zo stuk, gedateerd 31 juli 2012 (stuk 6)

en het stuk van 22 augustus 2012 (stuk 4), neergelegd ter terechtzitting, in die richting mogelijks een

poging zouden doen -er werd niet aangegeven wat deze stukken pogen te bewijzen-, stelt de Raad vast

dat de twee stukken fotokopijen betreffen waaraan geen bewijswaarde kan worden toegekend gezien

dergelijke stukken gemakkelijk te fabriceren zijn.

Er werd ook geen enkele aanduiding verschaft waarom deze stukken niet eerder in de loop van de

rechtspleging werd bijbracht zoals voorzien in artikel 39/76 van de vreemdelingenwetwet.

Het artikel van 10 augustus 2012 (stuk 5) “waarbij de redactrice M. D., de wijzen van de overheden, van

de President Saakashvikli aan het licht brengt, die omgeschreven worden als “Sovjetwijzen”, alsook de

bedreigingen tegen de journalisten (vrijheid van meningsuiting)”(sic), betreft een fotokopij waaraan geen

bewijswaarde kan worden toegekend gezien dergelijk stuk gemakkelijk te fabriceren is.

Er werd niet aangegeven tot bewijs van wat dit stuk werd bijgebracht.

Er werd ook geen enkele aanduiding verschaft waarom dit stuk niet eerder in de loop van de

rechtspleging werden bijbracht zoals voorzien in artikel 39/76 van de vreemdelingenwetwet.

Over de door de commissaris-generaal vastgestelde beperkte kennis in hoofde van eerste verzoeker

aangaande de politieke tegenstanders in Georgië, wijzen verzoekers erop dat eerste verzoeker wel T.A.

en T.K. heeft kunnen opnoemen.

De stress van het verhoor heeft volgens verzoekers teweeggebracht dat wat T.A. betreft, eerste

verzoeker diens partij niet meer kon opnoemen, en wat T.K. betreft, dat hij wel Q.O. als partij kon

aanduiden, maar niet wist welke post die persoon daarin bekleedde.

Verzoekers voegen er aan toe (zie verzoekschrift p. 5) dat “hij geen intellectueel met een profiel van een

politieke analist is”. Eerste verzoeker is volgens hen een eenvoudige archivist die nu en dan artikelen

tegen de Georgische overheid schrijft; aangezien hij geen specialist en/of politieke journalist is, is het

dan ook niet verbazend dat hij de precieze vragen van de commissaris-generaal niet kon beantwoorden,

alhoewel hij ook niet volkomen onwetend was.

Deze uitleg voor de gebrekkige kennis van eerste verzoeker wordt door de Raad niet aanvaard.

Verzoekers wijzen op “de stress” zonder te verduidelijken waarom deze tijdens het verhoor van eerste

verzoeker ertoe zou geleid hebben dat hij zich op dat moment eenvoudige zaken niet meer zou

herinneren. De Raad wijst erop dat nochtans iedere asielzoeker wordt blootgesteld aan een zekere

vorm van stress tijdens de verhoren, maar dat dit geen afbreuk doet aan de plicht om het asielrelaas zo

correct en volledig mogelijk te vertellen (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377).

Eerste verzoeker is inderdaad geen politiek analist of journalist, maar werkt sinds 2010 wel voor

“Foreign Press” waarvoor hij kritische artikels over de Georgische autoriteiten publiceerde. Van hem kan

aldus redelijkerwijze worden verwacht dat hij in staat is enige informatie te verschaffen over de oppositie

in Georgië.

Zijn falen maakt dat de commissaris-generaal terecht zijn twijfel uitte ten aanzien van het werkelijk

politiek engagement van eerste verzoeker en diens vaststellingen onverminderd overeind blijven: “Als u
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gevraagd wordt of u behalve I. nog andere oppositiefiguren in Georgië kan opnoemen, vermeldt u I.A.,

maar van welke partij hij is weet u niet (’dat weet ik niet. Ik ken geen namen van partijen. Er zijn er

zoveel’). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dat A. sinds juli 2009 aan het hoofd staat van Our Georgia –

Free Democrats. U noemt ook T.K. van I.’s partij Qartuli Ocneba (Georgian Dream), maar welke functie

zij heeft in die partij weet u niet. Uit voornoemde informatie blijkt dat K. wel degelijk tot de

oppositiebeweging Qartuli Ocneba behoort en daar een leidende positie bekleedt (meer bepaald hoofd

van de PR-dienst), maar dat ze eigenlijk lid is van de partij Republican Party. Als u later nog gevraagd

wordt of u nog andere oppositiefiguren kent, blijkt u hierop niet te kunnen antwoorden (CGVS p. 10).”

In de bestreden beslissing uitte de commissaris-generaal zijn twijfel aan de oprechtheid van de brief van

N.Z., welke werd neergelegd om de betrokkenheid van eerste verzoeker bij “Foreign Press” te

ondersteunen daar in de brief vermeld staat dat eerste verzoeker er sinds 2010 is tewerkgesteld en er

550 dollar verdiende. De commissaris-generaal stelde echter vast dat de brief op vraag van eerste

verzoeker naar diens moeder werd gestuurd, waardoor deze een gesolliciteerd karakter heeft.

Bovendien was de brief niet gedateerd. De commissaris-generaal besloot aldus dat “dit document uw

eerder aangehaalde inconsistente verklaringen omtrent uw inzet voor Foreign Press in geen geval

herstellen”.

Verzoeker stelt dat de brief van N.Z. in zijn origineel werd neergelegd.

Tevens zou de brief bevestigen dat de zus van verzoeker niet de directeur van “Foreign Press” is en dat

eerste verzoeker daar werkte.

Over het gesolliciteerd karakter, menen verzoekers dat (zie verzoekschrift p. 11) “het een louter

ongegronde bewering betreft, die op geen enkel concreet feitelijk controleerbaar element gegrond is”.

Bovendien wijzen ze erop dat de authenticiteit van het document door de commissaris-generaal niet

betwist wordt, een vaststelling die eveneens geldt voor het bestaan van “Foreign Press”. Daar 4

maanden zijn verlopen tussen het verhoor en de beslissing, had de commissaris-generaal volgens hen

voldoende tijd om dit na te gaan. Verzoekers menen dan ook dat de commissaris-generaal de

briefwisseling niet kan verwerpen “door oppervlakkige argumenten in te roepen”. Het feit dat de brief niet

gedateerd is, zou aan die vaststelling niets veranderen. Verzoekers stellen dat zij een nieuw attest

zullen vragen om alle twijfels weg te nemen.

De Raad wijst erop dat deze stukken een duidelijk gesolliciteerd karakter vertonen. Waar verzoekers

menen dat het gesolliciteerd karakter door de commissaris-generaal werd afgeleid uit het feit dat de

brief door de moeder van eerste verzoeker werd verstuurd, en om die reden ten onrechte verworpen

werd, meent de Raad dat verzoekers de bestreden beslissing verkeerd geïnterpreteerd hebben.

Het gesolliciteerd karakter blijkt immers uit de verklaringen van eerste verzoeker zelf.

Tijdens het verhoor verklaart hij immers uitdrukkelijk dat hij in het bezit is van die brief omdat hij ernaar

gevraagd heeft. Bovendien wees de commissaris-generaal terecht op het feit dat de brief niet gedateerd

is, waardoor hij terecht stelde dat “het Commissariaat-generaal gegronde redenen heeft om te twijfelen

aan de oprechte bedoelingen bij het opstellen van het document”. Het feit dat verzoekers (zie

verzoekschrift p. 11) “een nieuw attest gaan aanvragen teneinde alle twijfels te verjagen” bevestigt

opnieuw het gesolliciteerd karakter. Het betreft dus geen loutere bewering, maar een vaststelling die wel

degelijk gebaseerd is op feitelijk controleerbare elementen.

Dat de authenticiteit van de brief niet betwist wordt, doet hieraan geen afbreuk daar een document met

een dergelijk subjectief karakter het asielrelaas van verzoekers dan ook niet kan staven. De Raad

onthoudt ook wat hiervoor reeds vermeld werd aangaande de drie arbeidscontracten.

Volgend op het vastgestelde gebrek aan geloofwaardigheid van het politieke profiel van verzoeker,

plaatst de commissaris-generaal ook ernstige vraagtekens bij de problemen die verzoekers beweren als

gevolg daarvan te hebben meegemaakt, met name de bedreigingen en de keren dat verzoekers op

straat aangesproken werden, de dreigtelefoons gericht aan verzoekers en de zus van eerste verzoeker

en de stelling dat tweede verzoekster een ongeboren kind verloor.

Verzoekers voeren aan dat het niet belangrijk is dat ze werkelijk actieve politieke tegenstanders zijn,

maar wél dat ze door de overheid als zodanig worden beschouwd. Ze verwijzen hiervoor naar de inhoud

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en dat (zie verzoekschrift p. 6) “de werkelijke vraag die zij zich

had moeten stellen niet is of de verzoeker in de Georgische tegenstand werkelijk actief was, maar wel of

hij geen handelingen uitvoerde die voor de overheden betekenden dat hij een tegenstander was, en dit,

des te meer dat zijn functie in dit dagblad niet aan de orde gesteld wordt”. Verzoekers stellen tevens dat

de vervolgingen een drukkingsmiddel op de zus van eerste verzoeker vormden, die wegens haar

aanwezigheid in de media moeilijker te treffen is.
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Voormeld artikel vereist inderdaad niet dat verzoekers werkelijk politieke tegenstanders van het

Georgische regime moeten zijn, maar wel dat de overheid hen die kwalificatie toekent en hen daardoor

vervolgt.

De Raad wijst erop dat verzoekers er niet in slagen om aannemelijk te maken dat de Georgische

overheid hen als tegenstanders beschouwt.

Verzoekers hebben inderdaad een dermate zwak politiek profiel dat niet kan aangenomen worden dat

ze opposanten van het regime zijn, noch dat ze zo bij de overheid die perceptie doen ontstaan. Dat de

functie van eerste verzoeker als werknemer van “Foreign Press” niet in vraag wordt gesteld, bewijst ook

niet dat de overheid hen omwille daarvan vervolgt.

De loutere bewering dat hun vervolging tevens als een pressiemiddel ten aanzien van de zus van eerste

verzoeker kan worden beschouwd, wordt niet aangenomen.

Naast het zwakke politieke profiel merkt de commissaris-generaal nog enkele opvallende elementen op

in de verklaringen over die problemen zelf: “Zo legt u vage en inconsistente verklaringen af over een

aantal essentiële elementen uit uw asielrelaas.

U verklaart te denken dat u ergens in januari 2011 voor het eerst een dreigement ontving. Als u

gevraagd wordt hoeveel keer u bedreigd werd, verklaart u dat u dat niet kan zeggen en dat het veel

was.

Als u gevraagd wordt hoeveel keer u op straat gestopt werd, verklaart u opnieuw dat u dat niet kan

zeggen.

Over het aantal dreigtelefoons dat u ontving, verklaart u ’misschien zeven of acht keer, vooral recent.

Het kan zijn dat het meer gebeurde’ (CGVS p. 9). µ

Daarnaast verklaart u dat men u op straat met de auto stopte waarbij de personen in de auto in

(politie)uniform waren en de persoon die uitstapte in burgerkledij.

U verklaart dat dat de enige manier was waaraan u merkte dat ze van de politie waren (namelijk de

uniformen van de personen in de auto). Daarop verklaart u dat ze zich ook legitimeerden met een

badge, maar dat u die niet kon lezen.

Als u er daarna op gewezen wordt dat u net daarvoor had verklaard dat ze enkel te herkennen waren

aan hun uniformen in de auto’s, verklaart u ’vanwege hun gedrag. Je moet begrijpen dat ze van de

politie waren. Je moet dat verstaan. Het staat ook op hun gezicht.’ (CGVS p. 9).

Dit is echter een uiterst povere verklaring voor de genoemde tegenstrijdigheid.

Als u daadwerkelijk het slachtoffer was van doelgerichte bedreigingen tegen u vanwege uw werk voor

Foreign Press kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u concretere en éénduidige informatie kan

geven over de start en de frequentie van deze bedreigingen en over hoe u wist dat de mensen die u op

straat stopten van de politie waren. Dit is hier echter niet het geval.”

Verzoekers voeren aan dat het onmogelijk is om het juiste aantal bedreigingen op te geven aangezien

het er zoveel waren en dat (zie verzoekschrift p. 7) “een precies antwoord op dit type vragen de

tegenpartij zou moeten alarmeren betreffende de werkelijkheid van de door de asielaanvrager

ondergane vervolgingen”.

Verzoekers wijzen erop dat eerste verzoeker heeft gezegd dat hij zeven à acht maal telefonische

bedreigingen heeft gekregen en dat het misschien meer was. Ze herhalen dat eerste verzoeker

meermaals door een wagen op straat werd aangehouden en dat slechts één persoon in burgerkledij

uitstapte om te ondervragen terwijl de overigen, in uniform, in de wagen bleven zitten.

Omtrent de vastgestelde tegenstrijdigheid, namelijk dat eerste verzoeker tijdens het gehoor eerst

verklaarde dat hij enkel aan de hand van de uniformen kon herkennen dat het politieagenten waren en

nadien aangaf dat de agenten zich legitimeerden met een badge die hij niet kon lezen, herhalen

verzoekers dat de politieagenten een badge hadden die eerste verzoeker echter niet kon lezen.

Verzoekers houden vol dat eerste verzoeker dankzij de uniformen kon uitmaken dat het politieagenten

waren en dat er aldus in hun verklaringen geen tegenstrijdigheid zit.

De verwarde verklaringen van eerste verzoeker zijn volgens het verzoekschrift (zie p. 7) te wijten aan de

ambtenaar van het Commissariaat-generaal die “met zijn vragen meer trachtte hem in de val te laten

lopen dan de waarheid van het relaas op te zoeken”.

De Raad stelt ook hier vast dat verzoekers zich beperken tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal afgelegde verklaringen. Enkel het louter herhalen van dezelfde

verklaringen is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10

maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan de verzoekers toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen.

Het blote verwijt dat de ambtenaar van het Commissariaat-generaal gepoogd heeft eerste verzoeker in

de war te brengen en in de val te laten lopen, wordt niet aanvaard; er wordt geen enkel begin van bewijs

bijgebracht dat zich bij het verhoor enige onregelmatigheid zou hebben voorgedaan.
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De commissaris-generaal stelt vervolgens nog een aantal tegenstrijdigheden vast tussen de onderlinge

verklaringen van verzoekers.

Een contradictie heeft betrekking op de aanwezigheid van tweede verzoekster tijdens de bedreigingen

op straat : “U verklaart dat u op straat éénmaal werd gestopt en bedreigd in het bijzijn van uw

vrouw, namelijk eind september-begin oktober 2011 (CGVS p. 11). Uw vrouw echter verklaart dat dit

misschien in november-december was, niet lang voor jullie vertrek (dd. 8 februari 2012) (CGVS vrouw p.

5). Met dit tijdsverschil geconfronteerd verklaart uw vrouw dat ze het zich niet zo goed herinnert en dat

het misschien in september was (CGVS vrouw p. 6)”.

Verzoekers herhalen hun verklaringen dat eerste verzoeker op straat slechts eenmalig, eind september,

begin oktober 2011, in aanwezigheid van tweede verzoekster werd bedreigd, en dat eerste verzoekster

dit in november – december situeerde.

Verzoekers wijzen erop dat bij confrontatie van tweede verzoekster met deze tegenstrijdigheid, zij wel

erkend heeft dat zij zich mogelijks heeft vergist en het misschien toch in oktober 2011 gebeurd was.

Verzoekers voeren hieromtrent aan dat de behandelende ambtenaar zeer opdringerig was, aangezien

tweede verzoekster de eerste keer antwoordde dat zij het antwoord op de vraag niet wist, en dat tweede

verzoekster na aandringen door de behandelende ambtenaar antwoordde dat het misschien november

of december was, zonder dat zij dit zeker wist. Tweede verzoekster zou volgens hen dus niet met

zekerheid hebben geantwoord maar eerder om de behandelende ambtenaar tevreden te stellen.

Verzoekers menen dat er geen tegenstrijdigheid bestaat, des te meer daar verzoekers bestendig

zouden verklaard hebben dat de bedreiging noch ’s ochtends, noch ’s avonds plaatsvonden. Volgens

verzoekers weten veel ervaren ondervragers dat tegenstrijdigheden omtrent de data schering en inslag

zijn en er derhalve geen rekening mee houden bij de motivering van hun beslissing.

Waar verzoekers kritiek uiten op de ambtenaar tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal,

waarbij zij deze omschrijven als “opdringerig” aangezien de vraag omtrent het tijdstip van de

bedreigingen meermaals gesteld zou zijn, ziet de Raad niet in op welke wijze een grondige en

uitgebreide vraagstelling in het nadeel van verzoekers zou zijn. Uit het verhoorverslag blijkt niet dat de

gestelde vragen of de wijze waarop dit gebeurde, kennelijk onredelijk is. Dat indien nodig vragen

herhaald of geherformuleerd worden teneinde van verzoeker een zo gedetailleerd mogelijk antwoord te

verkrijgen, kadert logischerwijze in het naleven van het zorgvuldigheidsbeginsel.

De uitleg dat tweede verzoekster zou hebben geantwoord zonder zeker te zijn, wordt door de Raad niet

aangenomen vermits kan verwacht worden dat bepalende gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop of

de traumatische ervaring, in het geheugen gegrift zouden staan zo ze zich in werkelijkheid voorgedaan

zouden hebben. De redenering dat er geen tegenstrijdigheid is, aangezien beide verzoekers wel

bestendig verklaarden dat het noch ’s ochtends, noch ’s avonds heeft plaatsgevonden, doet aan de door

de commissaris-generaal vastgestelde tegenstrijdigheid geen afbreuk. Dat verzoekers zich wel

herinneren op welk tijdstip van de dag die bedreigingen zich situeerden, maar daarentegen de exacte

maand niet kunnen duiden, keert zich tegen de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

Waar verzoekers erop aansturen dat tegenstrijdigheden in verband met data niet in aanmerking komen

om een beslissing te gronden, wijst de Raad erop dat het vergelijken van verklaringen afgelegd door

echtgenoten die zich beroepen op dezelfde feiten, een nuttige methode is om de waarachtigheid van

deze feiten na te gaan. Er anders over oordelen zou elk verhoor, dat tot doel heeft een precieze

inschatting te kunnen maken van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade, zinledig maken. Immers van echtgenoten die beweren hun land van

herkomst verlaten te hebben op grond van dezelfde asielmotieven, kan in alle redelijkheid worden

verwacht dat ze eensluidende verklaringen afleggen over feiten die de kern van het relaas uitmaken,

zoals deze met betrekking tot dewelke de tegenstrijdigheid werd vastgesteld.

De Raad wijst er daarenboven op dat de beslissing niet enkel op deze tegenstrijdigheid gegrond is. Het

is overigens het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hebben doen besluiten tot de weigering van de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus.

Een andere tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van verzoekers onderling, heeft betrekking op het

aantal personen in burgerkledij en de omschrijving van hun voertuig.

De commissaris-generaal stelde dienaangaande dat: “U verklaart dat één persoon in burger uit de

auto stapte, naar jullie toekwam en u bedreigde; de overige personen (i.e. drie mannen) bleven in de

auto zitten (CGVS p. 11).

Uw vrouw daarentegen verklaart dat er meerdere mensen waren die jullie benaderden, namelijk drie of

vier (CGVS vrouw p. 5-6). Hiermee geconfronteerd blijft zij bij haar standpunt, nl. dat er meedere

personen u benaderden maar dat slechts één van hen u toesprak (CGVS vrouw p. 6). U verklaart dat
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een auto u op de Vaga-Pshavelastraat stopte en dat uw vrouw ernaast stond en ernaar keek (CGVS p.

11), terwijl uw vrouw verklaart dat ze niet weet welke auto u stopte omdat ze dat niet zag, later hoorde

ze wel van u dat het een auto met donkere ruiten was (CGVS vrouw p. 5-6).

Als ze erop gewezen wordt dat u had verklaard dat de auto naast jullie stopte en zij ernaast

stond, verklaart uw vrouw ’ik zag dat niet precies. Mensen kwamen uit de auto. We spraken erover

thuis. Ik zag gewoon dat de auto donkere glazen had’ (CGVS vrouw p. 6).

De verklaringen van uw vrouw zijn echter bijzonder pover om de hier opgesomde tegenstrijdigheden te

verduidelijken. Op deze manier blijven de inconsistenties tussen jullie verklaringen over deze bedreiging

op straat nog steeds overeind.”

Verzoekers herhalen dat eerste verzoeker verklaarde dat een persoon in burgerkledij uit het voertuig

gestapt was, terwijl tweede verzoekster beweerde dat drie of vier mannen uit het voertuig gestapt

waren, maar dat slechts één ervan zich tot eerste verzoeker richtte. Verzoekers voegen hieraan toe dat

eerste verzoeker zijn aandacht richtte op de persoon die hem toesprak en bijgevolg niet heeft gezien dat

de andere politieagenten uit het voertuig stapten, hem benaderden en vervolgens weer in de wagen

gingen zitten. De aandacht van eerste verzoeker zou bovendien meer zijn uitgegaan naar het voertuig

dat gestopt is, waardoor eerste verzoeker het merk kon opnoemen, terwijl tweede verzoekster slechts

kon aangeven dat de wagen donkere ruiten had. Dit type tegenstrijdigheden en onduidelijkheden zou

volgens verzoekers eigen zijn aan de menselijke getuigenissen en aan de hoedanigheid van man en

vrouw, waarvan de waarneming soms omwille van hun persoonlijk aandachtsveld zou verschillen.

Verzoekers wijzen erop dat de waarneming door verschillende personen kan verschillen

De vastgestelde tegenstrijdigheden vinden steun in het administratief dossier en zijn niet voor

interpretatie vatbaar. De Raad is van oordeel dat deze post factum nuanceringen geen afbreuk doen

aan de vastgestelde tegenstrijdigheid door van verzoekers.

Dat verzoekers aandachtsveld zou verschillen, waardoor eerste verzoeker het merk van de wagen kon

opnoemen en tweede verzoekster slechts kon verklaren dat de wagen donkere ruiten had, verklaart

immers geenszins waarom eerste verzoeker op het Commissariaat-generaal verklaarde dat tweede

verzoekster erbij stond toen de wagen stopte, en dat tweede verzoekster verklaarde dat zij niet wist om

welke wagen het ging aangezien zij dat niet zag. Bovendien is het ongeloofwaardig dat eerste verzoeker

wél het merk van de wagen kon opmerken, maar niet zag dat de andere politieagenten eveneens

uitgestapt waren en hem benaderd hadden. Daarnaast is het ook erg merkwaardig dat tweede

verzoekster wel zag dat de andere politieagenten uit de wagen stapte, maar daarentegen geen details

over de wagen kon verschaffen, behalve dat die donkere ruiten had.

De Raad wijst er opnieuw op dat dergelijke traumatische gebeurtenissen, indien ze werkelijk hebben

plaatsgevonden, in het geheugen van verzoekers gegrift zouden staan, waardoor het onaannemelijk is

dat ze dermate tegenstrijdige verklaringen afleggen.

De algemene opwerping dat dit type tegenstrijdigheden en onduidelijkheden eigen is aan de menselijke

getuigenissen en aan de hoedanigheid van man en vrouw, wordt niet gevolgd. De tegenstrijdigheid

zoals vastgesteld door de commissaris-generaal wordt aldus door de Raad beaamd en overgenomen.

De commissaris-generaal stelde een derde tegenstrijdigheid vast tussen de verklaringen van verzoekers

onderling, welke betrekking heeft op het al dan niet voorkomen van bedreigingen aan huis:

“Daarnaast verklaart u dat u naast de dreigtelefoons en het stoppen op straat geen bedreigingen in

andere vorm kreeg (CGVS p. 9) en dat men nooit bij u thuis is geweest in het kader van uw problemen

(CGVS p. 10).

Uw vrouw echter verklaart dat er iemand van de internetprovider bij u thuis kwam voor een storing

van het internet. Als u en uw gezin opnieuw naar de internetprovider belden, bleek dat de persoon

die gestuurd werd niet voor die provider werkt. Aangezien jullie een klik hoorden bij het bellen, gingen

jullie ervan uit dat jullie afgeluisterd werden en dat men zo een valse internetcontroleur kon sturen,

volgens de verklaringen van uw vrouw (CGVS vrouw p. 7).

Als uw vrouw erop gewezen wordt dat u verklaard had dat u thuis nooit problemen had naar aanleiding

van uw problemen, blijkt zij hier geen verklaring voor te hebben (CGVS vrouw p. 7). Nochtans kan van u

verwacht worden dat u dergelijke incidenten vermeldt als u gevraagd wordt of u ooit thuis feiten heeft

meegemaakt omwille van uw problemen – wat u dus niet gedaan heeft.”

Verzoekers herhalen opnieuw de door de commissaris-generaal vastgestelde tegenstrijdigheid en

voeren hiertegen aan dat het om een indruk ging en niet om een feit, en dat (zie verzoekschrift p. 9) “de

verzoeker dit niet spontaan herinnerd heeft, wat niet het geval voor de verzoekster is geweest, die in

haar schoonfamilie meerdere malen over deze gebeurtenis had horen spreken”. Verzoekers werpen ook

op dat eerste verzoeker niet weet of de zogenaamde hersteller van hun internetprovider verbonden is

met het dagblad van en de website van de zus van eerste verzoeker en de tegenstrijdigheid bijgevolg

niet vastgesteld is.
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De Raad herhaalt nogmaals dat indien verzoekers werkelijk de door hun beweerde traumatische

ervaringen hebben meegemaakt, het ondenkbaar is dat ze met betrekking tot belangrijke

gebeurtenissen tegenstrijdige verklaringen afleggen. Hun bewering dat eerste verzoeker zich het

voorval met de hersteller van de internetprovider niet spontaan herinnerde, is dan ook ongeloofwaardig.

Dat het verband tussen de probleem met de valse internetcontroleur en de moeilijkheden van

verzoekers door de betrokkenheid van eerste verzoeker in “Foreign Press” niet zeker is, doet geen

afbreuk aan de vastgestelde tegenstrijdigheid.

Indien verzoekers thuis werkelijk bezoek kregen van iemand die zich voordeed als een hersteller van

hun internetprovider, en ze voordien reeds meermaals bedreigd zijn geweest, is dit een element dat

behoort tot het asielrelaas van verzoekers. Het is dan ook aan verzoekers om álle voor hun relaas

relevante elementen aan te voeren en de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. De verklaring

van eerste verzoeker dat zij thuis nooit problemen ondervonden, werd dan ook terecht door de

commissaris-generaal als tegenstrijdig bestempeld met die van tweede verzoekster.

De commissaris-generaal stelde ten slotte een tegenstrijdigheid vast over het aantal keer dat eerste

verzoeker in het bijzijn van tweede verzoekster dreigtelefoons kreeg: “Ten slotte verklaart u dat u één

keer een dreigtelefoon kreeg in het bijzijn van uw vrouw (in de herfst van 2011) (CGVS p. 12). Uw vrouw

echter verklaart dat het vaak gebeurde dat jullie samen waren en dat u dan dreigtelefoons kreeg (CGVS

vrouw p. 6).

Hiermee geconfronteerd verklaart ze ’nee, het was meer dan eens’ (CGVS vrouw p. 6), wat echter

absoluut geen verklaring vormt voor deze flagrante tegenstrijdigheid.”

Verzoekers weerleggen deze vaststellingen niet waardoor ze dan ook gehandhaafd blijven en door de

Raad worden overgenomen.

Naast het bestaan van bovenstaande onduidelijkheden en tegenstrijdigheden, stelt de commissaris-

generaal in de bestreden beslissing vast dat het ongeloofwaardig is dat verzoekers zich na het uitbreken

van hun problemen, nog meermaals tot de autoriteiten hebben gericht zonder daarbij problemen te

ondervinden: “Zo ging u op 19 juni 2011 samen met uw vrouw uw huwelijk registreren bij de autoriteiten

in Tbilisi, waarbij u zich aan de hand van uw identiteitskaart moest identificeren. Daarbij ondervond u

geen problemen (CGVS p. 2 + document 2 in administratief dossier).

Ook bij het verlaten van uw land op 8 februari 2012 ondervond u geen problemen toen u aan de

Georgisch-Turkse grens identiteitscontrole kreeg aan de hand van uw internationaal paspoort (CGVS p.

5).

Welnu, als u vanaf januari 2011 effectief problemen had met de autoriteiten vanwege uw werk voor

Foreign Press, is het zo goed als ondenkbaar dat u zich in juni 2011 nog vrijwillig bij diezelfde

autoriteiten ging aanbieden en u er probleemloos uw huwelijk kon registeren en dat u bij het op legale

manier verlaten van uw land in februari 2012 geen enkel probleem ondervond.”

Verzoekers herhalen eerst de door de commissaris-generaal vastgestelde tegenstrijdigheid en

preciseren dat ze zich voor de registratie van hun huwelijk op de administratieve dienst aangemeld

hadden en dat de personen die hem bedreigden niets met deze dienst te maken hebben; verzoekers

stellen dat de registratie van hun huwelijk een loutere administratieve formaliteit betreft die voor hen

zonder gevaar was. Over hun probleemloos vertrek uit Georgië wijzen verzoekers erop dat zij nooit

beweerden officieel door de Georgische overheden gezocht te worden; bovendien was er geen enkel

bevel tot aanhouding of officieel opsporingsbericht tegen hen afgeleverd.

Verzoekers besluiten dat de “douaneoverheden” dus duidelijk niet ingelicht waren over het feit dat

verzoekers problemen met de interne diensten zouden hebben.

De Raad stelt vast dat verzoekers zich beperken tot het herhalen van eerdere verklaringen en het uiten

van blote beweringen. Indien verzoekers werkelijk problemen hadden met de autoriteiten is het niet

aannemelijk dat ze zich nog bij de overheid bekendmaken, of het nu een administratieve dienst of een

dienst belast met grensinspectie is. De commissaris-generaal kon op grond van bovenstaande

vaststellingen, die allen steun vinden in het administratief dossier, aldus terecht besluiten dat het

ondenkbaar is dat verzoekers probleemloos hun huwelijk konden registeren en legaal het land verlaten.

Eerste verzoeker legde tevens inconsistente en vage verklaringen af aangaande zijn reisdocumenten,

wat bij de commissaris-generaal tot het vermoeden leidde dat verzoekers hun reisdocumenten

achterhouden voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld

een eventueel verkregen visum, het moment en de wijze waarop ze uit hun land van herkomst

vertrokken zijn, verborgen te houden.

Verzoekers herhalen het aan hen ten laste gelegde feit dat eerste verzoeker aanvankelijk verklaarde dat

hij nooit een internationaal paspoort heeft gehad, maar vervolgens erkende dat ze met een

internationaal paspoort Georgië hebben verlaten.
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Verzoekers menen dat er een vertalingsfout of begripsprobleem is opgedoken daar eerste verzoeker

dadelijk zou hebben gezegd dat ze reisden in bezit van hun paspoorten en ze dus geenszins de

bedoeling hadden om de Belgische instanties te misleiden. Verzoekers wijzen er tevens op dat tweede

verzoekster dadelijk verklaarde dat zij over een internationaal paspoort beschikt.

Over hun verklaring dat de mensensmokkelaar hun paspoorten heeft bijgehouden, naar deze zei omdat

dit beter was voor hen, mag volgens verzoekers niet afgeleid worden dat verzoekers de gegevens van

de visa wilden achterhouden voor de Belgische asielinstanties.

Verzoekers voeren aan dat indien ze werkelijk een visumaanvraag binnen de Schengenzone zouden

hebben ingediend, de commissaris-generaal in het kader van de Dublin-conventie hierover onmiddellijk

geïnformeerd zou zijn geweest en niet zou hebben nagelaten verzoekers door te verwijzen naar het land

dat voor de behandeling van de asielaanvraag verantwoordelijk is.

Zoals de commissaris-generaal terecht vaststelde, wijst de Raad erop dat het louter ontkennen van

eerdere verklaringen geen verschoning vormt voor de tegenstrijdigheid.

Uit het verhoorverslag van eerste verzoeker blijkt dat deze aanvankelijk verklaarde dat hij over geen

internationaal paspoort beschikt (zie p. 4) en dat hij later verklaarde Georgië te hebben verlaten met een

internationaal paspoort.

Verzoekers voeren daaromtrent een vertalingsfout of begripsprobleem aan maar expliciteren dit niet

waardoor het slechts een blote bewering vormt die door de Raad niet in aanmerking neemt.

Bovendien blijkt ook nergens uit het gehoorverslag dat eerste verzoeker de vragen van de ambtenaar

niet verstond.

De erkenning van beide verzoekers dat ze met een internationaal paspoort hebben gereisd, doet geen

afbreuk aan het feit dat eerste verzoeker dit aanvankelijk ontkende.

Deze tegenstrijdigheid in samenhang met de vage verklaring van verzoekers dat ze -twee volwassen

personen op de vlucht uit hun land naar veiligheid-, hun paspoort in Turkije aan een mensensmokkelaar

afgaven “omdat dit beter voor hen was”, keert zich tegen de oprechtheid van hun verklaringen.

De verwijzing van verzoekers naar de Dublin-conventie, is volgens de Raad niet dienstig daar

verzoekers met het achterhouden van hun reisdocumenten niet enkel een eventuele visumaanvraag

geheimhouden, maar tevens, zoals de commissaris-generaal in de bestreden beslissing correct stelde,

het moment en de wijze waarop ze uit hun land van herkomst vertrokken zijn. Zelfs indien verzoekers

geen aanvraag binnen de Schengenzone hebben ingediend, blijft aldus het vermoeden overeind dat

verzoekers hun documenten met bedrieglijke intenties achterhouden.

Verzoekers brengen ter terechtzitting nog enkele stukken bij.

Eerste verzoeker vermeldde bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal dat het televisienet “TELE

9” voor dewelke zijn zus werkt, openlijk door de overheden in andere media gestigmatiseerd wordt en

dat de verantwoordelijken van dat net thans van spionage verdacht worden.

Verzoekers wezen er toen op dat ze binnen de volgende weken over een dossier zouden beschikken

dat de feiten van hun relaas zou aantonen aan de hand van reportages en vertalingen van de

verklaringen van de verslaggevers en geïnterviewde personen. Hoewel de familieband met de zus van

eerste verzoeker niet betwist wordt, gaven verzoekers aan dat ze ook een uittreksel van haar

geboorteakte zouden voorleggen.

De Raad stelt vast dat ook het uittreksel uit het “Registre des personnes morales” nr. 233982 van

25.01.2011(stuk 10) en het uittreksel van 10.02.1989 van de geboorteakte van de zus van eerste

verzoeker (stuk 11), fotokopijen betreffen die geen authenticiteitswaarde hebben.

Er wordt ook niet verklaard waarom ook deze stukken niet eerder konden voorgelegd, zoals voorzien in

artikel 39/76 van de vreemdelingenwet; de Raad neemt ze niet in overweging.

Waar verzoekers erop wijzen dat TELE 9, het televisienet waarvoor de zus van eerste verzoeker werkt,

door andere media gestigmatiseerd worden, en dat de verantwoordelijken van dat net van spionage

verdacht worden, wijst de Raad er volledigheidshalve op dat verzoekers hiermee geenszins aantonen

dat ze naar aanleiding hiervan problemen hebben gekend. Hun verklaringen blijken aldus slechts een

blote bewering waarmee de Raad geen rekening houdt.

Aan de brief, z.d., van N.Z. die eerste verzoeker bijbracht op het Commissariaat-generaal (inventaris

stuk 5), wordt geen bewijswaarde toegekend.

De Raad wijst erop dat documenten slechts vermogen de waarachtigheid van verklaringen te

ondersteunen, maar niet in staat zijn ongeloofwaardige verklaringen geloofwaardig te maken.

Daarboven stelt de Raad vast dat ofschoon eerste verzoeker bij zijn verhoor op 15 maart 2012 op het

Commissariaat-generaal (zie het verhoorverslag, p. 8) verklaarde dat hij nooit een contract op zijn naam
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heeft gezien (zie ook het verzoekschrift, p. 4) hij ter terechtzitting stukken (stukken 7, 8 en 9) bijbracht

waaruit moet blijken dat hij -driemaal- vanaf zijn aanwerving in 2010, jaarlijks een contract tekende voor

zijn tewerkstelling bij “Foreign Press”; de Raad verwijst naar zijn bemerkingen dienaangaande en besluit

dat verzoeker de stukken die hij nodig heeft, gemakkelijk kan -laten- produceren.

Wat betreft andere documenten die werden neergelegd op het Commissariaat-generaal, oordeelde de

commissaris-generaal terecht dat deze niets kunnen veranderen aan de beslissing, daar deze louter

informatie bevatten over de identiteit van verzoekers en hun zoon en hun echtelijke staat, wat door de

commissaris-generaal overigens niet betwist werd

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan aan het asielrelaas van verzoekers geen geloof gehecht

worden; er is derhalve geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS

12 januari 1999, nr. 78.054, Polat).

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

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoekers brengen geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepalingen.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

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

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.

2.7. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat de bestreden beslissingen op een correcte wijze

genomen en gemotiveerd zijn. Naast een uiteenzetting van de asielmotieven door verzoekers zelf

aangevoerd tijdens hun verhoor op 15 maart 2012 op het Commissariaat-generaal afgenomen met

behulp van een tolk die de Georgische taal machtig is en bijgestaan door een advocaat, bevat de

beslissing gedetailleerde overwegingen die deze afdoende motiveren.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf januari tweeduizend dertien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


