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nr. 53 027 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 24 september 2010

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

staatlozen van 23 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.

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 M. OGUMULA, die loco advocaat F. NIANG 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

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 6 juni 2010, verklaart er zich op 8

juni 2010 vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt verzoekers

asielaanvraag bij beslissing van 23 augustus 2010, verstuurd op 24 augustus 2010.

1.3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden beslissing als volgt

weergegeven:

“U verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U verklaart

omwille van de volgende redenen uw land van herkomst te hebben verlaten. Sinds februari 2008 bent u

een sympathisant van HAK (een oppositiebeweging, Armenian National Congress) van Levon Ter-

Petrosian. Op 28 februari en op 1 maart 2008 heeft u deelgenomen aan de protestacties in Erevan naar
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aanleiding van de presidentsverkiezingen op 19 februari 2008. Op 1 maart 2008 bent u samen met

H. A., de voorzitter van HAK in Talin, naar deze betoging gegaan. U heeft toen mensen naar

die betoging vervoerd met de wagen van H. A.. Na te hebben deelgenomen aan de protesten op 28

februari 2008, ging u naar huis en keerde u diezelfde dag rond 10 uur ’s avonds terug naar Erevan.

U bleef er in een tent overnachten op het Operaplein. In de vroege ochtend werden de tenten

afgebroken tijdens een politieraid. U bent toen niet geslagen geweest. Vervolgens heeft u betoogd op

het Operaplein, hetzelfde plein waar u heeft overnacht. Levon Ter-Petrosian kwam toen langs. U wilde

van de Prospektstraat naar het parlement lopen. De rellen zijn begonnen op de Prospektstraat. Rond 3-

4 uur ’s namiddags kwamen verschillende eenheden: OMON, brandweer en soldaten. Er zijn toen 10

doden gevallen. Tijdens deze rellen bent u op het Operaplein geslagen met matrakken en heeft u

het bewustzijn verloren. U kwam weer bij bewustzijn in het ziekenhuis. Daar constateerde u dat u

een messteek in het been had opgelopen. In het ziekenhuis stelden 2 politieagenten dat ze u

zouden veroordelen voor het gebruik van geweld en vandalisme tijdens de betoging tenzij u hen

vertelde wie u naar de betoging had gebracht. Ze wilden bewijzen tegen H. A. zodat ze hem zouden

kunnen arresteren. U werd door deze agenten bedreigd en u heeft van hen een kaakslag gekregen.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis heeft u bezoek gekregen van uw vader. Met uw vader heeft u

afgesproken dat ene R. u zou helpen ontsnappen. Rond 1 uur ’s nachts bent u kunnen ontsnappen via

het raam in het toilet. R. stond u buiten op te wachten. U lag op het gelijkvloers. R. heeft u naar

Gameshlu gebracht. U bent meer dan 2 jaar in Gameshlu gebleven. In die periode bracht R. u eten en

gaf hij informatie over uw vrouw, kind en ouders. U had toen geen contact met hen. Op 24 of 25 mei

2010 bracht R. u met de wagen naar de nationale luchthaven van Zvartnots, waar u op niet-reguliere

wijze en zonder gecontroleerd te worden het vliegtuig heeft genomen naar Kiev. Daar verbleef u tot 4 of

5 juni 2010. Vervolgens reisde u per wagen naar de Poolse grens die u klandestien en te voet

bent overgestoken. Daarna reisde u door tot België, waar u op 6 juni 2010 bent aangekomen. Op 8 juni

2010 heeft u uw asielaanvraag ingediend. Sinds u gevlucht bent, is de politie u 20 à 30 keer komen

zoeken bij u thuis. De voorlaatste en de laatste huiszoeking dateren respectievelijk van ongeveer 5 en 2

maanden geleden. Bijna een jaar geleden heeft de politie uw vader meegenomen en heeft hem 1

dag vastgehouden. Uw vader is toen bedreigd en geslagen geweest. U vreest de autoriteiten en

de regeringspartij Hanrapetakan. Meer bepaald vreest u opgepakt en veroordeeld te worden.

Ter staving van uw asielrelaas legt u het volgende document voor: uw militair boekje.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor vervolging in

de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- verzoekers versie van de feiten die zich hebben voorgedaan bij de manifestatie van 1 maart 2008

verschilt danig van de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt dat er geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers beweerde aanwezigheid tijdens de gebeurtenissen van 1 maart 2008;

- zelfs indien verzoekers relaas geloofwaardig wordt bevonden dan nog dient te worden vastgesteld dat

de situatie dusdanig is geëvolueerd dat er voor personen met verzoekers profiel, een sympathisant van

Levon Ter-Petrossian, actueel geen vrees voor vervolging meer is.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoeker een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve handelingen, onjuiste of

tegenstrijdige motivatie, van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980.

Verzoeker werpt ondermeer op niet te begrijpen waarom zijn status als sympathisant geminimaliseerd

wordt, terwijl er geenszins betwist wordt dat hij sympathisant is van de oppositiebeweging HAK. De

repressie heeft invloed op alle tegenstanders. Zij worden opgesloten en mishandeld in de gevangenis.

2.2. De algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991

alsook de specifieke motiveringsverplichting vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te geven dat hij in staat is te weten of

het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2

februari 2007, nr. 167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien aan een inhoudelijk onderzoek

onderwerpt zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.
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De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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 verklaringen moeten plausibel zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-vluchteling

die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het

ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel

van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd

is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 53). Geen enkele bepaling of beginsel

verplicht de met het onderzoek van de aanvragen om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

belaste instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te

bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen (RvS 16 november

2006, nr. 164.792). De met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties moeten niet bewijzen

dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is evenmin de taak van deze

instanties zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr.

136.692).

De bestreden beslissing heeft terecht vastgesteld dat verzoekers verklaringen over zijn aanwezigheid bij

de protesten van 1 maart 2008 manifest in strijd zijn met de objectieve informatie toegevoegd aan het

administratief dossier. Waar verzoeker verklaart dat hij op 1 maart 2008, nadat de tenten op het

Operaplein ’s ochtends werden afgebroken door de politie zich terug heeft aangesloten bij de rest van

de betogers en betoogd heeft op het Operaplein blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd dat nadat het

Operaplein de vroege ochtend door politie was ontruimd dit plein in de loop van de voormiddag volledig

werd afgesloten door de politie. Uit deze informatie blijkt dan ook dat het onmogelijk was om hier terug

te verzamelen en dat de politie personen die poogden zich nabij dit plein te verzamelen, heeft geslagen

en opgepakt. Het is dus niet aannemelijk dat verzoeker die namiddag op het Operaplein zou hebben

deelgenomen aan een betoging. Bovendien verklaarde verzoeker dat, nadat de politie het Operaplein

had ontruimd, hij naar dit plein zou zijn teruggekeerd en er Levon Ter-Petrossian zou hebben gezien

evenals andere oppositiefiguren die vervolgens op dat ogenblik naar dit plein zouden zijn afgezakt. Uit

de informatie blijkt immers dat tijdens de ontruiming zelf van het Operaplein Levon Ter-Petrossian door

politie werd weggevoerd en onder de facto huisarrest werd geplaatst. Verzoekers versie van de feiten

staat bijgevolg haaks op de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Verzoeker

weerlegt deze gegevens niet in zijn verzoekschrift. Derhalve heeft verzoeker niet aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk te hebben deelgenomen aan de manifestaties van 8 maart 2008. Er kan dienvolgens

geen geloof worden gehecht aan de problemen die hij hierdoor beweert te hebben ondervonden.

Hoe dan ook, zelfs indien er geloof zou kunnen gehecht worden aan verzoekers verklaringen, quod non,

dan nog blijkt uit de in het administratief dossier aanwezige informatie dat personen die betrokken waren

bij de evenementen van maart 2008 en hun familieleden die zich niet bezondigd hebben aan strafbare

feiten vandaag omwille van hun betrokkenheid bij deze evenementen niets meer te vrezen hebben en

geen risico meer lopen gearresteerd en vervolgd te worden (Subject Related Briefing, Armenië, Situatie

van de oppositie in de context van de gebeurtenissen van februari/maart 2008 en de gevolgen ervan, 7

t.e.m. 10). Voor personen met verzoeker zijn profiel, met name een sympathisant van Levon Ter-

Petrosian die betrokken was bij de protestacties van de oppositie op 28 februari en 1 maart 2008 in

Erevan, blijkt uit de informatie dat ze wel druk kunnen ervaren vanwege de autoriteiten, maar dat er

actueel geen gegronde vrees voor vervolging is in de zin van de Vluchtelingenconventie. verzoeker

weerlegt deze informatie niet zodat ze onverminderd overeind blijft.

2.3. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3

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

vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.
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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


