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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.045 van 10 oktober 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: X
 tegen:

 de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 14 april
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en staatlozen van 27 maart 2008.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 4 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15
september 2008.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende
partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Hij stelt
dat zijn asielaanvraag en zijn vraag tot toekenning van de subsidiaire berschermingsstatus
beoordeeld dienen te worden ten aanzien van Belarus vermits hij sinds 1992 niet meer in
Armenië zijn verblijfplaats heeft gehad. Door te oordelen dat zijn aanvraag enkel beoordeeld
moet worden ten aanzien van het land waarvan hij staatsburger is wordt de materiële
motiveringsplicht geschonden.

2. De motiveringsplicht, zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen, moet verzoeker toelaten de redenen te begrijpen die
aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de
motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de motiveringsplicht in casu is
bereikt. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat
het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

3. Luidens artikel 1, (A), 2 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, waarnaar verwezen
wordt in artikel 48/3, §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, geldt als
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“vluchteling” elke persoon die “uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras,
godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke
overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de
bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van b ovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”.
Luidens artikel 48/4 van voormelde wet van 15 december 1980 is voor de toekenning van de
subsidiaire beschermingsstatus vereist dat verzoeker zich wegens het reële risico op
ernstige schade niet onder de bescherming van zijn land van herkomst kan of wil stellen.
Overeenkomstig artikel 2, k van richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake
minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als
vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud
van de verleende bescherming, moet als “land van herkomst” het land van de nationaliteit
worden verstaan.
Het voorgaande houdt in dat, ook al heeft verzoeker naar zijn zeggen Armenië al geruime tijd
verlaten, de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus beoordeeld moeten
worden met betrekking tot Armenië, het land waarvan hij verklaart de nationaliteit te bezitten.
Het middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 10 oktober 2008 door:

dhr. F. HOFFER,    kamervoorzitter,

dhr. G. OOGHE,   toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 G. OOGHE. F. HOFFER.


