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nr. 58 914 van 30 maart 2011

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 5 november 2010

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

staatlozen van 5 oktober 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 6 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 januari 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. OP DE BEECK

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 3 juni 2010 toe op Belgisch grondgebied en diende op 25 juni 2010 een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 5 oktober 2010 een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 5 oktober 2010 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U hebt van 24

mei 2007 tot 15 juni 2009 uw militaire dienst uitgeoefend in de stad Vayk. Voor 1 maart 2008 had u

contact met Nikol Pashinyan en die vroeg u, indien het nodig zou zijn, om deel te nemen aan de

demonstraties van 1 maart 2008 te Jerevan. U kende Nikol Pashinyan omdat hij ervoor had gezorgd dat

u uw militaire dienst in een goede kazerne kon doen. Op 1 maart 2008 kreeg u telefoon van een kennis

van Nikol Pashinyan en u hebt een vijftig tot tachtigtal soldaten ervan overtuigd naar Jerevan te gaan en

deel te nemen aan de protestacties. Zelf hebt u als burger deelgenomen. U werd tijdens de resterende

periode van uw militaire dienst lastig gevallen omwille van uw activiteiten op 1 maart 2008. Na afloop

van uw militaire dienst bent u in juni 2009 lid geworden van HAK (Armeens Nationaal Congres). Op 27

juli 2009 ontving u een convocatie van het politiekantoor van Jerevan waarin u als getuige werd

opgeroepen. Voorafgaand aan deze convocatie waren politieagenten in juli 2009 bij u thuis langs

geweest en hadden u gemeld dat u zou worden opgeroepen om valse verklaringen af te leggen tegen

Nikol Pashinyan. U heeft zich vervolgens niet aangemeld en u bent vertrokken naar Ijevan in juli 2009.

In maart 2010 bent u terug naar huis gegaan omdat u dacht dat het er terug veilig voor u was. Na uw

thuiskomst werd u meerdere malen meegenomen naar het politiekantoor, waarbij u telkens werd

geslagen en gedwongen om valse verklaringen tegen Nikol Pashinyan af te leggen, zodat diens straf

alsnog kon worden gewijzigd. In april 2010 ontving u een convocatie van de politie en u bent op 26 april

2010 naar het politiekantoor gegaan. Daar diende u te verklaren dat Nikol Pashinyan u had gedwongen

om militairen te overtuigen om deel te nemen aan de protestacties op 1 maart 2008. U hebt die dag

meerdere verklaringen afgelegd. U hebt op 3 juni 2010 Armenië verlaten en op 4 juni 2010 bent u in

België aangekomen. U hebt op 25 juni 2010 asiel aangevraagd. U hebt vernomen van uw moeder dat

er, sinds u in België bent, nog een convocatie voor u is aangekomen, waarin staat dat u zich dient aan

te melden in het politiekantoor.

Ter staving van uw identiteit en asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw rijbewijs,

militair boekje, studentenkaart, een kopie van de eerste twee pagina’s van uw Armeens paspoort,

een politieconvocatie dd. 27 juli 2009 en een getuigenverklaring dd. 26 april 2010.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u bij terugkeer naar Armenië vreest opgepakt te worden omdat u zich

niet hebt aangemeld bij de politie (CGVS gehoor p.17, 20). U stelde dat u nog steeds wordt gezocht

omdat u valse verklaringen dient af te leggen tegen Nikol Pashinyan (CGVS gehoor p.17, 18), iets wat

men voordien reeds van u had geëist maar door u werd geweigerd (CGVS gehoor p.16-17).

Deze verklaringen zouden volgens u in de rechtbank tegen Nikol Pashinyan worden gebruikt (CGVS

gehoor p.8, 16, 18).

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat heden nog valse

verklaringen zouden worden gebruikt in een proces tegen Nikol Pashinyan aangaande de

gebeurtenissen van 1 maart 2008 met het oog op het verzwaren van de strafmaat. Uit informatie

waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt immers dat Nikol Pashinyan in eerste aanleg werd veroordeeld tot zeven

jaar opsluiting wegens massaoproer, een straf die door het Hof van Beroep werd teruggebracht tot drie

jaar opsluiting op 9 maart 2010 op basis van het amnestiedecreet van 19 juni 2009. Het beroep dat

de advocaten van Nikol Pashinyan in hadden gesteld tegen dit vonnis werd bij arrest verworpen door

het Hof van Cassatie op 5 mei 2010, waarna zij besloten om de zaak aanhangig te maken bij het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Voorts blijkt uit bovenstaande informatie dat onder andere

de rechtszaak tegen Nikol Pashinyan van nabij gevolgd werd door de internationale gemeenschap en

dat de Raad van Europa druk blijft uitoefenen op Armenië. Dat de Armeense autoriteiten in

dergelijke omstandigheden valse verklaringen zouden aanwenden om een strafverzwaring of een

nieuwe veroordeling voor Nikol Pashinyan te bekomen is dan ook hoogst onwaarschijnlijk.

Daarnaast bent u onaannemelijk weinig op de hoogte van essentiëel aspecten van de door

u aangehaalde problemen. Zo verklaarde u meerdere malen dat de straf van Nikol Pashinyan

werd verlengd, hetgeen u had vernomen van vrienden die in contact stonden met de advocaten en

kennissen van Nikol Pashinyan (CGVS gehoor p.12, 14-16). Zoals hierboven reeds werd gesteld, werd

de gevangenisstraf waartoe Nikol Pashinyan in eerste aanleg was veroordeeld gereduceerd op basis

van het amnestiedecreet. Toen u echter met deze informatie werd geconfronteerd was uw eerste reactie

dat dit onmogelijk was (CGVS gehoor p. 15). Later gaf u aan dat u dit echt niet wist en dat u informatie

hebt verkregen die niet klopt (CGVS gehoor p. 15). Deze verklaring dient hoogst onwaarschijnlijk

genoemd te worden, aangezien u via vrienden in contact zou hebben gestaan met advocaten en

kennissen van Nikol Pashinyan. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u, zowel in Armenië als in

België, zelf nooit actief hebt geïnformeerd naar de vervolging van Nikol Pashinyan (CGVS gehoor p. 12,

14, 15, 18, 19). Gezien de essentiële rol van de figuur Nikol Pashinyan in uw asielrelaas is een dergelijk

gebrek aan initiatief om meer en actuele informatie te bekomen omtrent diens vervolging niet

geloofwaardig te noemen indien u werkelijk een gegronde vrees voor vervolging zou koesteren.
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Voorts dient vastgesteld te worden dat u er niet in slaagt uw asielmotieven aannemelijk te maken

door middel van objectieve stavingstukken.

Vooreerst zijn de twee door u neergelegde documenten die verband zouden houden met de door

u verklaarde problemen - met name de politieconvocatie dd. 27 juli 2009 en de getuigenverklaring dd.

26 april 2010 - niet van dien aard dat ze deze problemen aantonen. Wat betreft de politieconvocatie

dient opgemerkt te worden dat hieruit enkel blijkt dat u als getuige wordt opgeroepen in een strafzaak.

Uit deze convocatie blijkt echter nergens dat het hier een strafzaak tegen Nikol Pashinyan betreft,

noch waarover u juist als getuige ondervraagd zult worden. Bijgevolg toont dit document niet aan dat

u opgeroepen werd om valse verklaringen af te leggen tegen Nikol Pashinyan. Wat de

neergelegde getuigenverklaring betreft, dient te worden opgemerkt dat het niet voor akkoord werd

getekend door een bevoegd politieagent omdat het volgens u niet de verklaring was die de politie u

gevraagd had af te leggen. U stelt immers in deze verklaring dat u niet werd gedwongen door Nikol

Pashinyan om militairen te overtuigen naar de demonstraties van 1 maart 2008 te gaan, dit terwijl de

politie het tegendeel van u wilde horen (CGVS gehoor p. 16-17). Deze neergelegde verklaring is aldus

geen valse verklaring en vormt dan ook geen bewijs van uw bewering dat u werd gedwongen valse

verklaringen af te leggen. Hierbij dient bovendien opgemerkt te worden dat het weinig waarschijnlijk

genoemd dient te worden dat u niet zou weten of een bevoegd politieagent uiteindelijk één van uw

verklaringen heeft ondertekend (CGVS gehoor p.17). Nochtans tekent de ondervrager volgens u enkel

als hij akkoord is met de inhoud van de verklaring (CGVS gehoor p.16) hetgeen bijgevolg mogelijk

belangrijke implicaties voor uw persoonlijke situatie kon inhouden. Immers, dit zou betekend hebben dat

u voldoende tegemoet was gekomen aan de eisen van de politie - andere van uw verklaringen, zoals

degene die u neerlegt, zouden niet getekend zijn omdat de agenten uw verklaringen ontoereikend

vonden (CGVS gehoor p.16). Bovendien werd een inconsistentie vastgesteld betreffende de

getuigenverklaring dd. 26 april 2010. Zo stelde u in eerste instantie dat een politieagent dit document

aan u heeft afgegeven (CGVS gehoor p. 12), terwijl u nadien stelde dat u dat niet werd meegegeven,

maar dat u het zelf hebt meegnomen (CGVS gehoor p. 17). Ten slotte dient nog opgemerkt te worden

dat uw verklaring voor de vaststelling dat u deze getuigenverklaring in Armenië achterliet toen u het land

ontvluchtte weinig aannemelijk is. U verklaarde dat u dringend diende te vertrekken (CGVS gehoor

p.12). Dit is weinig aannemelijk gezien uw verklaring dat u vrienden alle documenten voor uw reis

officieel in orde maakten (CGVS gehoor p.6) en er tussen uw laatste oproeping door de politie (eind april

2010) en uw eigenlijke vertrek op 3 juni nog ruim twee maanden verstreken. Deze vaststellingen

brengen aldus de geloofwaardigheid van uw verklaringen terzake in het gedrang.

Daarnaast hebt u nagelaten om mogelijk belangwekkende stavingstukken - u stelde dat uw moeder

in uw afwezigheid zowel eind 2009 als na uw vertrek uit Armenië nog minstens twee convocaties op

uw naam heeft ontvangen en dat u bovendien zelf ook een convocatie ontving (CGVS gehoor p. 11, 15,

18, 20-21) - aan het Commissariaat-generaal over te maken binnen de opgegeven termijn en dit

ondanks een uitdrukkelijke vraag hiertoe. Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat u terzake beloofde de

nodige inspanningen te doen (CGVS gehoor p.18, 21) U hebt evenmin enige uitleg verschaft aan

het Commissariaat-generaal over de door u geleverde inspanningen en het resultaat hiervan. Hierbij

dient opgemerkt te worden dat u geen antwoord kon bieden op de vraag hoeveel convocaties er in

totaal voor u afgeleverd werden (CGVS gehoor p.20). Een dergelijk gebrek aan kennis betreffende een

belangrijke aanwijzing van (de actualiteit van) de door u aangehaalde problemen is niet aannemelijk te

noemen.

Wat betreft uw stelling dat u vervolgd zou worden voor uw deelname aan de demonstratie van 1

maart 2008 en de doden die daarbij zijn gevallen (CGVS gehoor p.12) dient nog te worden opgemerkt

dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd, blijkt dat, in het kader van de presidentsverkiezingen van 2008, er

tijdens de kiescampagne druk werd uitgeoefend op opposanten en dat er sporadisch arrestaties waren,

maar dat de campagne door de band rustig verliep; dat er op de kiesdag meldingen waren van

intimidatie en zelfs geweld ten aanzien van vertrouwenspersonen van de oppositie; dat bij de

daaropvolgende evenementen van maart 2008 hardhandig werd opgetreden tegen manifestanten en dat

tegen een aantal personen een rechtszaak werd aangespannen. Er hebben zich in deze periode dus

ernstige feiten die vervolging kunnen uitmaken, voorgedaan. In tussentijd is de situatie echter

geëvolueerd. Afgezien van de twee gezochte personen die in de informatie worden vermeld, zijn alle

personen die de autoriteiten willen vervolgen in het kader van deze evenementen reeds gearresteerd.

Voor personen met uw profiel, met name een deelnemer aan de manifestatie van 1 maart 2008 - u

maakte geen enkele melding van strafrechtelijke feiten -, 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.
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Bijgevolg dient te worden besloten dat u er niet in slaagt om aannemelijk te maken dat er in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming

bestaat. De tot hier toe niet besproken documenten, met name uw rijbewijs, studentenkaart, militair

boekje en een kopie van de eerste twee pagina’s van uw Armeens paspoort kunnen bovenstaande

conclusies niet wijzigen. Deze documenten bevatten immers enkel informatie betreffende uw identiteit

die niet in twijfel wordt getrokken.

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. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van het algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur, met name de motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en van artikel 62 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (vreemdelingenwet). Verzoeker, die de mening is toegedaan dat onvoldoende werk werd

gemaakt van concrete feitenvinding en motivering, gaat dieper in op verschillende van de zaken die de

commissaris-generaal hem verwijt. In een eerste middelonderdeel, met betrekking tot het feit dat het

volgens de commissaris-generaal onwaarschijnlijk is dat de Armeense overheden valse verklaringen

zouden aanwenden in het proces tegen Pashinyan, voert hij aan dat de commissaris-generaal te kort

door de bocht gaat en de zaken toch iets te eenvoudig voorstelt. Hij merkt op dat hij inderdaad te weten

is gekomen dat het proces, althans op basis van de toentertijd naar voren geschoven betichtingen,

lastens Pashinyan in beroep met een strafvermindering eindigde, doch volgens verzoeker is hiermee de

kous niet af. Hij heeft immers, zo merkt hij op, zelf stokken in de wielen gestoken van het

politieapparaat, nu hij steeds medewerking heeft geweigerd. Dat het proces tegen Pashinyan voor de

vervolgende overheid dan misschien wel een voorlopig gedane zaak is, wil, zo oppert hij, niet zeggen

dat er geen openstaande rekeningen meer kunnen zijn ten overstaan van mensen zoals hij, die

dwarsgelegen hebben. Met andere woorden, zo vervolgt hij, valt zijn probleem niet zomaar samen met

Pashinyans probleem. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gaat hier

naar zijn mening echter volledig aan voorbij. In een tweede middelonderdeel, getiteld ‘weinig

kennis/interesse betreffende Pashinyans lot’, erkent verzoeker dat hij in België geen doorgedreven

onderzoek meer heeft gedaan naar de verdere lotgevallen van Pashinyan. Hiervoor zijn, zo oppert hij,

meerdere redenen voorhanden. In de eerste plaats was hij, gelet op het feit dat hij enkel de Armeense

taal machtig is, noodgedwongen beperkt tot Armeense websites, waarop, zo merkt hij op, alleszins geen

informatie te vinden was over de rechtszaak van laatstgenoemde, wat naar zijn mening mogelijks te

maken kan hebben met censuur. Daarnaast had hij niet meer de mentale kracht om fel te gaan woelen

in precies die zaak die hem zoveel problemen had bezorgd. Bovendien, zo vervolgt hij, is het niet

onlogisch dat een kandidaat-vluchteling, wanneer hij een veilige haven heeft bereikt, vooral tot rust wil

komen en zich soms ook afwendt van het hele probleem waarmee hij te maken heeft gehad. Verzoeker

wenst overigens eens te meer te benadrukken dat hij zich niet zomaar identificeert met Pashinyan en

dat hij zijn eigen probleem als autonoom bestempelt. Hierbij, zo laat hij gelden, speelt het lot van

Pashinyan totaal geen doorslaggevende rol en het zal dit ook niet spelen. Immers, zo merkt hij op, staat

hij voor zijn eigen zaak. Hij oppert dat hij zich om die reden dan ook vooral bij zijn moeder geïnformeerd

heeft omtrent de convocaties die maar bleven komen. Men kan hem dan ook niet zomaar passiviteit of

desinteresse verwijten. In een derde middelonderdeel, getiteld ‘geen bewijs via neergelegde stukken’,

werpt verzoeker op dat de stukken die hij heeft neergelegd over het opgeroepen worden ‘als getuige’

spreken. Hij laat gelden dat de commissaris-generaal klaarblijkelijk denkt dat indien men een getuige wil

manipuleren om bewijs te fabriceren, men dit dan ook braafjes op de oproeping vermeldt. Vervolgens

voert hij aan dat de commissaris-generaal in de verdere discussie over het al dan niet ondertekenen van

de verklaringen door de politie opvallend veel vervalt in terminologieën van ‘waarschijnlijkheid’, wat

volgens hem uiteraard niet kan volstaan om zijn verklaringen van de hand te wijzen. Waar er vragen

kunnen worden gesteld bij het feit dat hij sommige stukken niet heeft kunnen meenemen uit zijn land

van herkomst, merkt hij op dat de periode waarbinnen hij is vertrokken relatief kort was en stelt hij

bovendien dat hij ondergedoken leefde, hetgeen zijn mogelijkheden beperkte om zich volledig te

documenteren alvorens te vertrekken. Hij stelt nadien nog geprobeerd te hebben om bepaalde stukken

hierheen te laten komen, hetgeen niet eenvoudig was en uiteindelijk pas gebeurde na het gehoor ten

gronde. Betreffende het verwijt dat hij niet exact kon zeggen hoeveel convocaties er nu al precies

toegekomen waren, herhaalt hij dat hij niet alle documenten zelf heeft ontvangen. Hij stelt dat een deel
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ervan door zijn moeder werd ontvangen, wat maakt dat hij dit ook niet precies kan weten, en merkt op

dat deze zaken van op afstand zeer moeilijk te volgen zijn. Overigens, zo vervolgt hij, is het minder van

belang zich vast te pinnen op het precieze aantal. Verzoeker oppert in een vierde en laatste

middelonderdeel dat waar wordt toegegeven dat mensen met een profiel zoals het zijne, die dus

meegedaan hebben aan anti-regeringsbetogingen, wel druk kunnen ervaren vanwege de overheden,

maar er (actueel) geen sprake is van daden van vervolging, een zeer dunne lijn wordt bewandeld, met

name de grens tussen ‘onder druk gezet worden’ en ‘vervolgd worden’. Immers, zo werpt hij voorts op,

wordt niet betwist dat er tijdens en meteen na de betoging op 1 maart 2008 erg hardhandig is

opgetreden geweest door de politie, wat, zo meent hij, compatibel is met zijn verklaringen. Hij meent dat

hierbij dan toch rekening dient gehouden te worden met het zogenaamde “subjectieve element van

vrees”, met name het feit dat hij zijn situatie als erg dreigend ervaart en zeker om die reden alleen al

een gegronde vrees koestert voor zijn leven. Al de voorgaande beschouwingen in acht genomen, dient

volgens verzoeker te worden geconcludeerd dat het Commissariaat-generaal onvoldoende naar recht

motiveert en (derhalve) faalt in zijn materiële motiveringsverplichting.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni

1953 (Vluchtelingenverdrag). Verzoeker stelt dat het duidelijk is dat hij systematische daden van

vervolging onderging, gepleegd door de Armeense politiediensten. Hij merkt op dat dit soort daden van

vervolging, namelijk het herhaaldelijk oproepen voor verhoor, het dreigen met geweld en het effectief

plegen van geweld, bij uitstek in aanmerking komen als ‘daden van vervolging’. Het betreft naar zijn

mening dan ook meer dan alleen maar het uitoefenen van ‘druk’. Hij stelt vervolgens dat de “Guide des

Procédures” spreekt over het ‘subjectieve element van vrees’, wat, zo meent hij, in zijnen hoofde zeker

kan ingeroepen worden. Derhalve is hij de mening toegedaan dat er een onjuiste interpretatie en

bijgevolg toepassing werd gemaakt van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker werpt in een derde en laatste middel de schending op van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, met name de subsidiaire bescherming. Hij stelt in casu een relaas te hebben

gegeven waarvan de feiten volledig te catalogeren vallen onder het toepassingsgebied van het

Vluchtelingenverdrag, gesteld dat de Armeense overheid hem blijft viseren en vervolgen omwille van zijn

politieke sympathieën met Pashinyan. Als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen per impossibile van

oordeel zou zijn dat zijn persoonlijke situatie, met name de door hem ingeroepen feiten, niet kunnen

weerhouden worden als grond voor toepassing van het Vluchtelingenverdrag, dan zijn ze, zo meent hij,

toch zeker te weerhouden met betrekking tot het subsidiair beschermingsstatuut. Hij verwijst in deze

opnieuw naar de “Guide des Procédures”. Voorts stelt hij dat genoegzaam moge blijken dat acties zoals

ondernomen tegen personen die ‘verkeerde’ politieke sympathieën hebben, indien zij niet als

“vervolging” kunnen worden beschouwd, in ieder geval daden zijn zoals beoogd in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hij merkt ook op dat zijn integriteit, zowel geestelijk als fysiek, onmogelijk kan

gewaarborgd worden in een land als Armenië in het geval de politie weet zou krijgen van zijn terugkeer.

Er zullen, zo betoogt hij verder, steeds daden van agressie gepleegd worden op alle mogelijke

manieren. Het feit dat zijn moeder nog convocaties heeft ontvangen is daar volgens hem een duidelijke

aanwijzing van. Hij oppert tot slot zeer expliciet te volharden in zijn stellingname dat hem het statuut van

politiek vluchteling zou moeten worden verleend.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de

verzoekende partij daarop.

2.3. De Raad stelt vast dat in casu het gehoorverslag dat de neerslag bevat van een gehoor dat op 30

augustus 2010 op de zetel van het Commissariaat-generaal zou hebben plaatsgehad (stuk 8, oproeping

gehoor), niet aan het administratief dossier werd toegevoegd. Derhalve kan de Raad de deugdelijkheid

van de motieven die hierin hun steun vinden niet nagaan en verzoekers kritiek hierop niet beoordelen.

De Raad stipt in dit verband aan dat verzoeker zelf meermaals aangeeft dat hij zijn problemen niet

langer wenst te verbinden aan deze van Nikol Pashinyan (Verzoekschrift, p. 4-5), waardoor elk debat

over de verklaringen die verzoeker in dit verband heeft afgelegd, niet langer relevant is.

2.4. Om in aanmerking te komen voor de erkenning als vluchteling dient verzoeker aan te tonen dat er in

zijnen hoofde feiten en omstandigheden bestaan waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor
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vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. De vrees moet immers niet alleen subjectief aanwezig zijn,

maar moet ook kunnen worden geobjectiveerd (cf. RvS 22 april 2003, nr. 118.506). Er is slechts sprake

van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.5. Te dezen dient te worden vastgesteld dat de huidige situatie in Armenië van die aard is dat

personen met verzoekers voorgehouden profiel geen vervolging meer dienen te vrezen. Deze bevinding

is gestoeld op de bij het administratief dossier toegevoegde informatie (stuk 16, Landeninformatie, SRB

23 juni 2010: “Armenië, Situatie van de oppositie in de context van de gebeurtenissen van

februari/maart 2008 en de gevolgen ervan”) waaruit blijkt dat personen gearresteerd in het kader van de

verkiezingen van 19 februari 2008 en de manifestaties van 1 maart 2008 inmiddels –behoudens enkele

welbepaalde uitzonderingen- werden vrijgelaten, dat er na november 2008 géén arrestaties meer waren

in het kader van voornoemde gebeurtenissen, en dat, afgezien van de voortvluchtige Virab Manukyan

en Sevak Stepanyan, niemand meer onder toezicht wordt gehouden om te arresteren of om te

vervolgen aangezien alle personen die de Armeense autoriteiten in het kader van voormelde

gebeurtenissen wilden arresteren of vervolgen reeds gearresteerd zijn (geweest). De informatie geeft

duidelijk aan dat vandaag de dag geen enkele activist/militant of gewone sympathisant van de oppositie

nog wordt gezocht door de Armeense overheid in het kader van de gebeurtenissen in verband met de

presidentsverkiezingen van 2008. Sinds de aantreding van president Sargsyan zijn de Armeense

autoriteiten niet meer geneigd om mensen om politieke redenen aan te houden. Diverse politieke acties

van de oppositie hebben sindsdien plaatsgevonden, zoals petities en een herdenkingsmeeting, en door

het parlement werd, meer bepaald in juni 2009, een amnestiewet aangenomen. Verscheidene

goedgeplaatste bronnen, zoals de voorzitters van verschillende Armeense mensenrechtenorganisaties

en oppositiepartijen, hooggeplaatste overheidspersonen en buitenlandse diplomaten, bevestigen

unaniem dat personen met verzoekers voorgehouden profiel, i.e. sympathisant van een oppositiepartij

zonder leidinggevende positie, actueel geen risico meer lopen op enige vorm van vervolging. De Raad

stelt vast dat verzoeker enkel opwerpt dat er een smalle grens bestaat tussen ‘onder druk gezet worden’

en ‘vervolgd worden’. Zijn verwijzing naar deze begrippen volstaat echter geenszins om de objectieve

informatie aangaande de actuele situatie in Armenië te weerleggen. Verzoeker brengt immers geen

objectieve gegevens aan waaruit zou blijken dat er heden wel degelijk sprake zou zijn van vervolging

voor mensen met zijn profiel.

2.6. Met betrekking tot de bewijsstukken die verzoeker heeft neergelegd en waaruit zou blijken dat

verzoeker tot op heden onder de negatieve aandacht van de autoriteiten zou staan, met name de

getuigenverklaring d.d. 26 april 2010, de politieconvocatie d.d. 27 juli 2009 (stuk 15, Documenten) en

het bijkomende stuk, namelijk de convocatie d.d. 2 augustus 2010, dat verzoeker door middel van het

aangetekend schrijven van 12 januari 2011 aan de Raad overmaakte, merkt de Raad op dat hieruit

geenszins blijkt dat verzoeker actueel in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of

dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade. Uit de convocaties blijkt immers enkel dat

verzoeker opgeroepen is geweest om te worden gehoord in twee verschillende strafzaken. Er wordt niet

in vermeld waarom en waarover men verzoeker wenst te ondervragen, noch wat de concrete inhoud is

van de strafzaken. Verzoekers getuigenverklaring geeft enkel aan dat hij aan de politie zou verklaard

hebben dat hij vrijwillig Nikol Pashinyan heeft geholpen bij de demonstraties van 1 maart 2008. Ze is

bovendien niet officieel door een onafhankelijk waarnemer ondertekend en bevat enkel verzoekers

handtekening. Geen enkele van deze stukken vormt een bewijs van verzoekers ingeroepen problemen.

Er kan dan ook niet uit worden besloten dat hij op heden een gegronde vrees voor vervolging vanwege

de Armeense autoriteiten koestert of dat hij bij terugkeer naar Armenië een reëel risico loopt op het

lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Bijkomend wijst de Raad

erop dat verzoeker de convocatie d.d. 2 augustus 2010, die dus dateert van ruim vóór de bestreden

beslissing en zelfs van vόόr het ogenblik waarop verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen werd gehoord, slechts in een zeer laat stadium in zijn asielprocedure

heeft neergelegd. Verzoekers betoog uit zijn schrijven van 12 januari 2011 waarin hij aangeeft dat hij het

stuk laattijdig ontving en dat het pas op 8 december vertaald is geraakt, volstaat niet om te verklaren

waarom hij het niet eerder kon voorleggen. De Raad acht het tevens zeer merkwaardig dat verzoeker

enerzijds stelt dat hij niet precies kan weten hoeveel convocaties er al zijn toegekomen aangezien een

deel ervan door zijn moeder werd ontvangen en deze zaken van op afstand zeer moeilijk te volgen zijn

(verzoekschrift p. 6), doch anderzijds verklaart dat men hem geen passiviteit of desinteresse kan

verwijten, gelet op het feit dat hij zich (met betrekking tot zijn eigen zaak) bij zijn moeder heeft

geïnformeerd omtrent de convocaties die maar bleven komen. Als verzoeker werkelijk bij zijn moeder
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heeft geïnformeerd omtrent de convocaties die hem werden toegestuurd, kon en mocht dan ook van

hem verwacht worden dat hij zou kunnen vertellen om hoeveel convocaties het exact gaat. Deze

vaststelling brengt de geloofwaardigheid van de beweerde vervolgingsfeiten, het “herhaaldelijk

oproepen voor verhoor” (Verzoekschrift, p. 7), ernstig in het gedrang. De Raad stelt vast dat verzoeker

niet aannemelijk maakt dat hij tot op heden zou worden vervolgd omwille van zijn politieke sympathieën.

2.7. Van iemand die zijn land ontvlucht omdat hij nood heeft aan internationale bescherming mag

bovendien redelijkerwijze verwacht worden dat hij in het gastland ernstige pogingen onderneemt om

zich zo snel mogelijk te informeren aangaande de wijze waarop deze bescherming kan verkregen

worden en met bekwame spoed een asielaanvraag indient. De Raad stelt op basis van de gegevens uit

het administratief dossier vast dat verzoeker, die volgens zijn verklaringen zijn land van herkomst op 3

juni 2010 per vliegtuig heeft verlaten en op 5 juni 2010 te België is aangekomen (stuk 12, interview DVZ

25/06/2010, nr. 34, getiteld ‘reisroute’), slechts op 25 juni 2010 zijn asielaanvraag heeft ingediend (stuk

10, bijlage 26). Uit het dossier blijkt geen enkele rechtvaardiging voor verzoekers laattijdige

asielaanvraag. Deze vaststelling doet verder afbreuk aan het acuut karakter van zijn nood aan

internationale bescherming.

2.8. Aangezien verzoeker zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming beroept op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus en met name benadrukt dat zijn fysieke en geestelijke

integriteit onmogelijk kan gewaarborgd worden, kan verwezen worden naar wat hierboven werd gesteld.

De huidige situatie in Armenië is immers van die aard dat personen met verzoekers profiel niet langer

vervolgd worden omwille van hun verkeerde politieke sympathieën. Dienvolgens kan verzoeker zich ook

niet langer steunen op zijn politieke sympathieën teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48, §2, c) van de vreemdelingenwet.

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

zin van artikel 1 A (2) van het Vluchtelingenverdrag noch een reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in aanmerking genomen worden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig maart tweeduizend en elf door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. TAMBORIJN


