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Behandeling asielaanvragen Georgië
IND-Werkinstructie nr. 229
Aan: Directeur Uitvoering;
Regiodirecteuren IND; Hoofd APV
c.c.: Hoofd DVB; Landsadvocaat;
ACV; Ministerie van Buitenlandse
Zaken/DPC
Van: Hoofddirecteur IND
Doorkiesnummer: (070) 370 3122
Datum: 28 juli 2000
Vindplaats: EDS Raadplegen, trefwoord Georgië, objecttype
‘Werkinstructie’
Onderwerp: Behandeling van asielaanvragen van vreemdelingen uit Georgië
1. Inleiding
1.1 Achtergrond, geldigheid en verhouding tot bestaande werkinstructies
Op 25 mei 2000 heeft de Minister van
Buitenlandse Zaken een ambtsbericht
uitgebracht over de situatie in
Georgië.
Naar aanleiding hiervan heb ik de
volgende instructie vastgesteld. INDwerkinstructie nr 176 komt hiermede
te vervallen.
1.2 Algemene uitgangspunten
In deze werkinstructie worden indicaties gegeven voor het verlenen van
een A-status dan wel een vergunning
tot verblijf om klemmende redenen
van humanitaire aard. Deze indicaties
zijn géén criteria: het enkel behoren
tot de desbetreffende categorie impliceert niet dat per definitie statusverlening moet plaatsvinden.
De beoordeling of betrokkene in
aanmerking komt voor een A-status
of een vergunning tot verblijf vindt
plaats ná vaststelling of de verklaringen geloofwaardig zijn. Bij de vaststelling van de geloofwaardigheid van
de verklaringen speelt ook het toerekenbaar ontbreken van documenten
een rol.
TBV 1999/3 is van toepassing op
asielaanvragen met datum F vanaf 1
februari 1999 (op die datum trad de
Wet Ongedocumenteerden in werking).
IND-Werkinstructie nr. 179
(’Bewijslast (ongedocumenteerde)

asielzoeker inzake vaststelling reisroute’) is van toepassing op asielaanvragen met datum F vóór 1 februari
1999.
Vervolgens dient de zwaarwegendheid van de gevreesde/te vrezen
gebeurtenissen bij de beoordeling of
tot statusverlening wordt overgegaan
te worden betrokken. Bij een beroep
op vluchtelingschap geldt in het bijzonder dat degenen van wie vervolging wordt gevreesd op de hoogte
moeten zijn of kunnen geraken van
de omstandigheden waarop de asielzoeker zich beroept.
Bij de beoordeling van de vraag of de
asielzoeker hier te lande als vluchteling dient te worden toegelaten dan
wel in aanmerking komt voor verlening van een vtv-humanitair dient de
asielzoeker het tijdsverloop dat is
gelegen tussen de gebeurtenissen die
aanleiding vormden om het land van
herkomst te verlaten en het moment
van het daadwerkelijk vertrek te verklaren.
Tenslotte biedt IND-Werkinstructie
nr. 148 (’Vrouwen in de asielprocedure’) aanknopingspunten voor een genderinclusieve beoordeling van het
relaas.
Alle aanvragen dienen te worden
bezien op de contra-indicaties
genoemd in IND-Werkinstructies nrs.
163 (’Toepassing art. 1F
Vluchtelingenverdrag’) en 164
(’Contra-indicaties in asielzaken’).
2. Beoordeling van asielaanvragen van
Georgiërs
2.1 Groeperingen die verhoogde aandacht vragen
2.1.1 Georgiërs die in het verleden lid
waren van de Mchedrioni
Het enkele feit dat een persoon in het
verleden tot de Mchedrioni heeft
behoord, vormt thans geen aanleiding
meer voor arrestatie en vervolging
door de Georgische autoriteiten.
Voor zover zij vrezen voor vervolging
vanwege het plegen van een commuun delict, kan geen geslaagd
beroep op het Vluchtelingenverdrag
gedaan worden. (Straf-)vervolging
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vanwege het plegen van een commuun delict valt immers niet te herleiden tot één van de gronden van het
Verdrag. Uit het ambtsbericht komt
niet naar voren dat personen die in
het verleden lid waren van de
Mchedrioni discriminatoir bestraft
worden.
2.1.2 Zviadisten (Gamsachoerdia-aanhangers)
Volgens het ambtsbericht bestaan er
geen aanwijzingen dat er op grond
van de gebeurtenissen van begin jaren
’90 nog steeds Zviadisten wegens
hoogverraad worden gezocht. Er kan
echter niet worden uitgesloten dat
enkele Zviadisten nog steeds worden
gezocht vanwege de door hen (in het
verleden) gepleegde commune delicten. Een beroep op (straf-)vervolging
vanwege een commuun delict leidt
echter niet tot vluchtelingschap aangezien het niet tot één van de gronden van het Vluchtelingenverdrag
herleid kan worden. Uit het ambtsbericht komt voorts niet naar voren dat
Zviadisten discriminatoir worden
bestraft.
2.1.3 Jehova’s Getuigen in Abchazië
Er is geen sprake van vervolging of
discriminatie van religieuze minderheden door de centrale Georgische
autoriteiten. Voor zover Jehova’s
Getuigen al problemen ondervinden
zijn dit veelal incidenten waartegen ze
in ieder geval de bescherming van de
hogere autoriteiten kunnen inroepen.
Jehova’s Getuigen die in Abchazië
hun religie praktizeren, kunnen echter
problemen ondervinden van de
Abchazische autoriteiten. Zij kunnen
zich elders in Georgië vestigen.
2.1.4 Etnische Georgiërs afkomstig uit
Abchazië
Uit het ambtsbericht komt naar
voren dat niet kan worden uitgesloten
dat etnische Georgiërs die in
Abchazië leven, vanwege hun etnische
afkomst problemen van de kant van
de bevolking ondervinden. Voor
zover zij er niet in geslaagd zijn de
bescherming van de kant van de
Abchazische autoriteiten te verkrij-
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gen, kunnen zij zich elders in Georgië
vestigen.
2.1.5 Etnische Abchaziërs die het
doelwit zouden zijn van de in Abchazië
opererende Georgische paramilitaire
groeperingen
Bekend is dat in Abchazië – vooral in
het Gali-district – een aantal
Georgische paramilitaire groeperingen
zich met geweld verzet tegen de de
facto autonomie van Abchazië. Het
valt niet uit te sluiten dat naast de
Abchazische autoriteiten en milities
en de Russische vredesmacht ook
Abchazische burgers het slachtoffer
kunnen worden van geweld van de
zijde van Georgische paramilitaire
groeperingen.
Etnische Abchaziërs die doelwit
zouden kunnen zijn van de in
Abchazië opererende Georgische
paramilitaire groeperingen hebben
een vestigingsalternatief elders in
Georgië.
2.1.6 Dienstplichtigen en deserteurs
Het normale beleid is van toepassing.
Voor wat betreft het bestaan en de
toepassing van de alternatieve dienstplicht, wordt verwezen naar paragraaf 3.4.4 van het ambtsbericht.
2.2 Bijzondere aandachtspunten
In deze subparagraaf wordt ingegaan
op meer algemene omstandigheden
die van belang (kunnen) zijn bij de
beoordeling of de asielzoeker in aanmerking komt voor een A-status of
vergunning tot verblijf.
2.2.1 Traumatabeleid
IND-Werkinstructie nr. 31 is van toepassing. Voor het overige zijn er met
betrekking tot Georgië geen bijzonderheden.

3. Procedurele aspecten
3.1 Onderzoeksmogelijkheden bij het
ministerie van Buitenlandse Zaken
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft aangegeven onderzoek te
kunnen verrichten in Georgië. Er kan
echter geen onderzoek verricht worden naar individuele onderzoeksvragen in de regio’s Abchazië en ZuidOssetië. Met betrekking tot deze twee
regio’s kunnen wel vragen van algemenere aard beantwoord worden.
3.2 Onderzoek naar documenten
Onderzoek naar de echtheid van
documenten kan worden uitgevoerd
door Bureau Documenten Zwolle.
Dit geldt voor alle brondocumenten.
3.3 Het stellen van vragen aan de
Directie Beleid
Voor het stellen van informatievragen
is IND-Werkinstructie nr. 221
(’Vragen stellen aan de Directie
Beleid van het hoofdkantoor’) van
toepassing.
3.4 Rechterlijke procedures
Indien de vreemdeling beroep instelt
tegen de beschikking in bezwaar, is
de zogenoemde ’Zwolse methode’
IND-werkinstructie nr. 88 van toepassing.
4. Terugkeer en verwijdering
4.1 Vvtv-beleid/uitstel-van-vertrekbeleid
Voor Georgische asielzoekers geldt
geen vvtv-beleid of uitstel-van-vertrekbeleid. Het stappenplan beëindiging voorzieningen is onverkort van
toepassing.
4.2 Praktische aspekten terugkeer
Naar Georgië kan worden teruggekeerd.

2.2.2 Opvangmogelijkheden minderjarigen/bijzonderheden beleid alleenstaande minderjarige asielzoekers
4.3 Uitzettingsbeleid
Uit het ambtsbericht komt naar
Er zijn geen beperkingen ten aanzien
voren dat de familiebanden in
van de uitzetting.
Georgië zeer sterk zijn, waardoor in
het geval dat een kind alleen komt te
staan niet alleen de naaste familie
maar ook de ‘verre’ familie (zoals
achterneven, achterooms, peettantes,
etc.) de zorg voor het kind op zich
zal nemen.
U dient hier bij het nader gehoor
rekening mee te houden en indien van
toepassing hierover door te vragen
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