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nr. 53 026 van 14 december 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 30 september 2010

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

staatlozen van 30 augustus 2010.

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 (vreemdelingenwet).

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 28 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 december

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. MENS, die loco advocaat P. STAELENS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Armeens staatsburger, afkomstig uit en woonachtig in Jerevan. Op 14 februari 2005 bent u

traditioneel gehuwd met S. H.

Uw man is (politiek) actief voor de Sardarapat-beweging. Eind februari 2006 belt hij u op en zegt dat u

snel de papieren op zijn bureau moet verstoppen. U doet dat en een kwartier later komt de politie een

huiszoeking uitvoeren. Ze vinden de papieren niet en vertrekken.

Op 1 juni 2007 wordt aangebeld bij u thuis. Op het moment dat u opendoet, wordt u onmiddellijk door

drie onbekenden aangevallen met een scherp voorwerp. U valt flauw en wordt pas wakker in het

Mikaelyan ziekenhuis in de wijk Zeytun-Kanaker. Als u opnieuw bij bewustzijn bent, merkt u dat uw

baarmoeder operatief verwijderd is.
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Op 1 maart 2008 bent u thuis, terwijl uw man met de Sardarapat-beweging actief deelneemt aan de

protestacties na de presidentsverkiezingen van 19 februari 2008. Op 2 maart 2008 meldt een vriend van

uw man, Hovik, u dat uw man tijdens de demonstraties door de politie doodgeschoten is, omstreeks

13u30 in de buurt van de Franse ambassade. Op 3 maart 2008 gaat u naar het mortuarium in de wijk

Shrzajanain waar het lichaam van uw man zich bevindt. Daar weigert men zijn lichaam vrij te geven en

dwingt u een document te ondertekenen waarin staat dat uw man gestorven is aan inwendige

bloedingen na een val op zijn werk in de bouw. U ondertekent het document.

In december 2009 wordt u in de traphal van uw appartement aangevallen door twee onbekenden. Ze

willen weten waar uw man wapens en documenten bewaart. Ze slaan uw hoofd een paar keer tegen de

muur. U wordt verzorgd in het ziekenhuis in Nork, derde Zhangvats in Jerevan. U dient een klacht in bij

de politie van het eerste masiv van Jerevan. U verlaat het ziekenhuis na één week opname en op 17 of

18 december 2009 bedreigt de wijkagent u thuis. Hij zegt u dat u uw klacht moet intrekken, anders zou u

voor langere tijd in het ziekenhuis kunnen belanden. Hij zegt u ook dat u ‘verstandig moet handelen’ als

u de volgende keer bezoek zou krijgen van onbekenden. Enkele dagen later, op 19 of 20 december

2009, trekt u uw klacht in.

Eind januari 2010 vlucht u naar uw oom in het dorp Mghos in Nagorno-Karabach. In juli 2010 dient uw

oom een klacht in – u weet niet waar, tegen wie of tegen welk feit – omdat hij voor u bescherming wil

zoeken. U bent het niet met hem eens omdat u reeds door mensen in functie bedreigd was. De politie

bedreigt uw oom, waarop u beslist om het land te verlaten.

Op 19 juli 2010 verlaat u Mghos met de auto en gaat via Jerevan naar Tbilisi in Georgië. Van daaruit

reist u opnieuw met de auto door Rusland, Wit-Rusland, Polen en Duitsland tot u op 23 juli 2010 in

België aankomt en diezelfde dag asiel aanvraagt. U hebt met uw eigen paspoort gereisd maar bent het

vergeten in de wagen op het moment dat u die verliet in België.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u geen enkel document voor aan de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

U verklaart in Armenië problemen te ondervinden wegens de politieke activiteiten van uw man (CGVS p.

6-7-8, p. 10, p. 12 & p. 14), waardoor u bij een eventuele terugkeer de Armeense autoriteiten, politie en

de onbekenden die u aanvielen, vreest (CGVS p. 14). Het Commissariaat-generaal stelt echter vast dat

u uw asielrelaas niet aannemelijk kan maken.

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw bewering als zou

uw man door de politie doodgeschoten zijn tijdens de demonstraties van 1 maart 2008 (CGVS p. 6 & p.

8-9). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie aan het

administratieve dossier is toegevoegd, blijkt immers dat de naam van uw man niet voorkomt op de lijst

van tien personen die op die dag gedood werden tijdens de protesten in Jerevan. Als u met deze lijst

geconfronteerd wordt, beweert u dat er naast het officiële dodenaantal nog slachtoffers gevallen zijn

maar dat dat niet bewezen kan worden (CGVS p. 17). Als u gezegd wordt dat deze lijst bevestigd werd

door zowel de Armeense autoriteiten, de oppositie in Armenië, mensenrechtenorganisaties als

waarnemers van de Europese Unie, antwoordt u ‘is er niet geschreven dat er ook andere slachtoffers,

doden en gewonden, gevallen zijn?’ (CGVS p. 17). Als u nogmaals gevraagd wordt waarom uw man

nergens op de lijst voorkomt, antwoordt u dat u het niet kan verklaren (CGVS p. 17).

Bovendien verklaart u dat over zijn dood geen concrete berichten in de media verschenen zijn (CGVS p.

9). Gezien de nationale en internationale media-aandacht voor de protestacties van februari-maart 2008

en de doden die op die dag gevallen zijn en gezien de enorme impact van deze gebeurtenissen op de

Armeense maatschappij, acht het Commissariaat-generaal het totaal ongeloofwaardig dat er geen

berichten zouden zijn verschenen over de dood van uw man.

Indien uw man daadwerkelijk doodgeschoten zou zijn op 1 maart 2008, quod non, beschouwt het

Commissariaat-generaal het hoogst ongeloofwaardig dat u geen enkele inspanning heeft geleverd om

hiertegen stappen ondernemen. Zo heeft u zijn dood nergens aangeklaagd (CGVS p. 9) en heeft u zich

niet geïnformeerd bij de Sardarapat-beweging hoewel u beweerde dat uw man met die beweging

deelnam aan de betogingen op 1 maart 2008 (CGVS p. 6 & p. 9-10).

Bovenstaande elementen ondermijnen uw asielrelaas dermate ernstig dat geconcludeerd dient te

worden dat er geen enkel geloof kan gehecht worden aan de vervolgingsfeiten die u als gevolg van de

problemen van uw man en zijn dood, zelf zou hebben meegemaakt.

Uw asielrelaas wordt verder ondermijnd door uw vage verklaringen aangaande het uitreisvisum in uw

paspoort. U verklaarde met uw eigen paspoort gereisd te hebben (CGVS p. 15) met daarin een

uitreisvisum dat geregeld werd door een buurjongen toen u in Nagorno-Karabach verbleef. Begin juni

2010 gaf u uw paspoort aan die buurjongen die ermee naar Jerevan ging om een uitreisstempel te

regelen. Als u er in dit verband op gewezen wordt dat u hem uw paspoort gaf voordat uw oom in juli

2010 problemen kreeg met de autoriteiten, antwoordt u ‘mijn oom werd bedreigd in juni’ (CGVS p. 16).

Als nogmaals geconfronteerd wordt met het feit dat u eerst ‘juli’ zei, antwoordt u ‘ik verliet in juli het land’

(CGVS p. 16). Verder verklaart u niet te weten bij welke dienst in Jerevan de buurjongen het visum
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regelde. Bovendien verklaart u dat hij daarbij geen problemen ondervond (CGVS p. 16). Aangezien u de

Armeense autoriteiten en politiediensten vreest (CGVS p. 14), dient het op zijn minst vreemd genoemd

te worden dat de buurjongen daarbij geen problemen ondervond. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie aan het administratieve dossier is toegevoegd,

blijkt immers dat er vóór het geven van zo’n stempel in het paspoort, individuele controle plaatsvindt

waarbij gekeken wordt of er naar betrokkene enig strafrechtelijk onderzoek loopt. Op de vraag waarom u

zonder probleem dan zo’n stempel kon krijgen hoewel u verklaard had de Armeense politie te vrezen,

antwoordt u dat in Armenië alles tegen betaling kan geregeld worden (CGVS p. 16). Als u nogmaals

gevraagd wordt of de Armeense autoriteiten niet naar u op zoek waren aangezien er geen problemen

waren met het verkrijgen van de uitreisstempel, verklaart u dat u het niet weet (CGVS p. 16). Bijgevolg

zijn uw verklaringen hieromtrent hoogst onwaarschijnlijk te noemen. Hierdoor ontstaat het vermoeden

dat u uw paspoort 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 van uw vertrek, verborgen te houden.

In ondergeschikte orde dient gesteld te worden dat, gezien het bedrieglijk karakter van uw verklaringen

omtrent uw problemen naar aanleiding van de protestacties van februari-maart 2008, de dood van uw

man in maart 2008 en het uitreisvisum in uw paspoort in juli 2009, ook geen geloof kan gehecht worden

aan de door u aangehaalde problemen in 2006 en 2007 als gevolg van de politieke activiteiten van uw

man.

Gelet op het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U slaagt er voorts niet in uw asielrelaas aannemelijk te maken op basis van documenten, terwijl men in

uw geval redelijkerwijs kan verwachten dat u in verband met de huiszoeking van februari 2006 (waarbij

u verklaart dat hiervoor wel een huiszoekingsbevel bestond) (CGVS p. 6-7), uw opname in het

ziekenhuis en uw operatie in juni 2007 (CGVS p. 7-8), het bewaren van het lichaam van uw man in het

mortuarium in maart 2008 (waarbij u verklaart een document te hebben ondertekend) (CGVS p. 9) en

uw opname in het ziekenhuis in december 2009 (CGVS p. 11) enig begin van bewijs zou moeten

kunnen voorleggen. U bent verder niet in het bezit van enig document dat uw identiteit of reisweg zou

kunnen staven.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert de schending aan van de artikelen 48, 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en

van de materiële motiveringsplicht.

Zij stelt dat zij zich tijdens het gehoor één keer versproken heeft en juli gezegd heeft in plaats van juni.

Zij is van mening dat deze ene verspreking niet volstaat om de vluchtelingenstatus te weigeren.

Verzoekster vraagt bijgevolg om haar als vluchteling te erkennen of minstens subsidiaire bescherming

te verlenen. In ondergeschikte orde vraagt zij om de bestreden beslissing te vernietigen omdat ze elke

materiële grondslag ontbeert.

2.2. De Raad is van mening dat de commissaris-generaal terecht geoordeeld heeft dat verzoekster haar

asielrelaas niet aannemelijk maakt. De bestreden beslissing stelt dat er geen geloof kan gehecht

worden aan verzoeksters bewering dat de politie haar man zou doodgeschoten hebben tijdens de

demonstraties van 1 maart 2008, dat het totaal ongeloofwaardig is dat er geen berichten zouden zijn

verschenen over de dood van haar man en dat het hoogst ongeloofwaardig is dat zij zijn dood nergens

heeft aangeklaagd. Verzoekster betwist deze vaststellingen niet in haar verzoekschrift. De Raad sluit

zich bij deze vaststellingen aan.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij

gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Om dezelfde reden

bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat verzoekster bij een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a en

b van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan en er is geen gegeven voorhanden dat er

op dit ogenblik in Armenië een toestand heerst zoals omschreven in artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet.
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Aangezien de Raad het beroep ten gronde kon beoordelen, is er geen reden om de bestreden

beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 veertien december tweeduizend en tien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


