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nr. 105 577 van 21 juni 2013

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 27 maart 2013 heeft

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

22 februari 2013.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 7 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat T. HALSBERGHE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, 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 verklaart een Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn, afkomstig uit de stad

Yerevan, Armenië. In 1982 huwde u met G. M. (…), met wie u twee dochters kreeg. In 1983 en 1985

werd uw man veroordeeld tot een gevangenisstraf van respectievelijk vijf en drie jaar. Hij kwam

telkens vervroegd vrij. Sinds 1985 was u feitelijk gescheiden van uw man en had u geen contact meer

met hem. Nog voor zijn vrijlating in 1987 verhuisde u met de kinderen van Alaverdi naar Yerevan. In

1996 scheidde u officieel van uw echtgenoot. Eind 2000, begin 2001 werd uw ex-man veroordeeld tot

twaalf jaar opsluiting voor het plegen van een roofmoord. Zijn betrokkenheid was aan het licht gekomen

toen de wijkagent bij een controle een juweel dat uw dochter L. (…) droeg, had herkend als één van de

juwelen die gestolen waren bij de roofmoord. Zij had dit stuk van haar vader gekregen als cadeau
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ter gelegenheid van haar verloving. Omdat uw dochter nog minderjarig was, getuigde u tijdens

de rechtszaak tegen uw ex-man. In 2012 kwam hij terug vrij. Op 20 november werd u op het werk

gebeld door uw dochter L. (…). Zij vertelde u dat uw ex-man langs geweest was aan haar appartement,

waar u op dat moment ook verbleef. Hij was op zoek naar u. Toen uw dochter hem niet wilde

binnenlaten, had hij herrie gemaakt. Uit schrik dat hij u zou vinden, verbleef u vanaf dan bij een vriendin

en ging u niet meer werken. Van collega’s vernam u later nog dat uw ex-man u ook daar was komen

zoeken. Daarnaast had hij u ook gezocht bij uw moeder in Alaverdi. De vriendin bij wie u verbleef, stelde

u voor om het land te verlaten. Zij regelde uw vertrek uit Armenië. U vertrok op 29 november 2012

vanuit Yerevan met het vliegtuig naar Praag, waar u dezelfde dag nog overstapte op een vlucht naar

Brussel. U vroeg op 6 december 2012 asiel aan bij de Belgische autoriteiten. Na uw vertrek was uw ex-

man ook nog bij uw vriendin en op uw voormalige werkplaats langs geweest. Van uw dochter L. (…)

vernam u ook nog dat hij het gebouw waar zij woont in het oog houdt.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten uit schrik voor uw man, die

u verantwoordelijk zou houden voor zijn veroordeling tot twaalf jaar opsluiting voor het plegen van

een roofmoord. (CGVS d.d.31/01/2013, p.8, 12) Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat uw

problemen geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie,

namelijk vervolging omwille van ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een

bepaalde sociale groep. De door u ingeroepen problemen hebben immers een louter

gemeenrechtelijk, interpersoonlijk karakter.

Evenmin kan u aannemelijk maken dat u omwille van één van de redenen zoals bepaald in

de Vluchtelingenconventie, noch om andere redenen niet op de bescherming van de autoriteiten

zou kunnen rekenen.

Er dient vastgesteld te worden dat u niet naar de politie bent gestapt nadat uw ex-man in

november 2012 bedreigingen aan uw adres had geuit. Nochtans zou de politie volgens u wel degelijk

bereid zijn om u hulp te bieden. U wees zelf op het feit dat uw ex-man reeds drie maal eerder

veroordeeld werd als reden dat de politie u wel zouden helpen. (CGVS, p.15) Daarenboven hebt u met

niemand anders eventuele mogelijkheden om veilig in Armenië te kunnen wonen, besproken. (CGVS,

p.16)

Van een persoon die de internationale bescherming van een derde land inroept, wordt evenwel

verwacht dat hij of zij eerst de bescherming van de autoriteiten van zijn of haar land van herkomst tracht

te bekomen, alvorens de internationale bescherming van een derde land in te roepen. Dit geldt zeker in

uw geval. Vooreerst kan worden verwezen over uw eigen verklaringen als zou de politie wel degelijk

bereid zijn u te helpen. Bovendien had uw ex-man, in tegenstelling tot zijn twee eerste veroordelingen,

zijn laatste straf wel volledig moeten uitzitten. (CGVS, p.12) U stelde zelf dat zijn ouders, die hem

volgens u nog zouden hebben geholpen om vervroegd vrij te komen (bij zijn eerste en tweede

veroordeling), overleden waren waardoor hij niemand meer had om hem te helpen. (CGVS, p.8) Gelet

op al deze elementen kan dan ook verwacht worden dat u op zijn minst pogingen zou hebben

ondernomen om bescherming van de autoriteiten van uw land van herkomst te bekomen.

Gevraagd naar de reden waarom u niet naar de politie bent gestapt, stelde u dat uw dochters

u eventueel zouden verwijten dat hun vader (opnieuw) opgesloten wordt. (CGVS, p.15) Hoewel

begrip opgebracht kan worden voor eventuele wrijvingen tussen u en uw dochters, kan dit geenszins

volstaan als verklaring voor het niet inroepen van de hulp van de politie. De door u verwachte negatieve

gevolgen van het inroepen van de hulp van de politie (een verslechterde relatie met uw dochters)

wegen geenszins op tegen de eventuele problemen die u zou kennen indien u geen hulp zou inroepen

(u vreest dat uw leven in gevaar is in Armenië (vragenlijst CGVS, punt 3.4)). Er dient bijgevolg te worden

besloten dat u geen gegronde reden had om de hulp van de autoriteiten niet in te roepen.

Op basis van uw verklaringen kan dan ook niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op

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

De door u neergelegde documenten vermogen niet om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw geboorteakte bevat enkel gegevens betreffende uw identiteit die door mij niet in twijfel

getrokken worden. De echtscheidingsakte toont enkel aan dat u officieel uit de echt bent gescheiden in

1996 en voordien gehuwd was met G. M. (…). Dit wordt evenwel niet door mij in twijfel getrokken.

Het document bevat echter geen informatie aangaande de door u verklaarde problemen in 2012.

Volledigheidshalve kan nog opgemerkt worden dat de asielaanvraag van uw dochter S. M. (…) (OV

xxxxxxx) door het Commissariaat-generaal afgewezen werd op 30 november 2010. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen volgde deze beslissing in zijn arrest van 17 februari 2011.

C. Conclusie
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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 enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de formele motiveringsplicht in de

zin van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het

redelijkheidsbeginsel.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

vreemdelingenwet, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, 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.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij

maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke

juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor

niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. Wat betreft de motivering van verwerende partij dat verzoekende partij niet aannemelijk kan

maken dat zij omwille van één van de redenen zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie en evenmin

om andere redenen niet op de bescherming van de autoriteiten zou kunnen rekenen, betoogt

verzoekende partij dat er in Armenië noch effectieve afdoende bescherming is geweest, noch

voorhanden is. Ze wijst erop dat haar ex-man vroegtijdig vrij is kunnen komen, hetgeen zij niet ernstig of

redelijk acht. Verzoekende partij meent dat telkens haar ex-man zou worden opgesloten, hij telkens

voortijdig opnieuw zou worden vrijgelaten. Zij verwijt de lokale autoriteiten van nalatigheid om haar hulp

aan te bieden tegen de verwijten en represailles door haar ex-man. Ten slotte stelt verzoekende partij

dat Armenië niet over een voldoende wetgevend arsenaal lijkt te beschikken om criminaliteit en

represailles na haat aan te pakken.

De Raad oordeelt dat bovenstaand betoog van verzoekende partij volledig voorbijgaat aan de motivering

van de bestreden beslissing en bovendien aan haar eigen verklaringen. Daar waar verzoekende partij

stelt dat zij geen bescherming heeft gekregen in Armenië en dat de lokale autoriteiten hebben nagelaten

haar hulp aan te bieden, werd door verwerende partij immers terecht vastgesteld dat verzoekende partij

geen enkele poging heeft ondernomen bescherming te bekomen van haar eigen autoriteiten. Bovendien

blijkt uit haar verklaringen tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal van 31 januari 2013 dat de

politie wel degelijk bereid zou zijn haar te helpen (“Zou de politie bereid zijn om u te helpen? Ik denk v

wel, als je beroep op hen doet. Zeker tg iemand die al 3 keer veroordeeld is geweest. Waarom zouden

ze me niet helpen.” (administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 31/01/2013, p. 15)).

Verzoekende partij is niet naar de politie gegaan omdat haar kinderen haar dan de schuld zouden geven

van de opsluiting van hun vader en niet omdat zij geen hulp zou krijgen van de lokale autoriteiten

(administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 31/01/2013, p. 15-16). Het argument van

verzoekende partij dat haar ex-man telkens hij zou worden opgesloten, telkens voortijdig opnieuw zou

worden vrijgelaten, kan de Raad evenmin overtuigen gezien de verklaringen van verzoekende partij

aangaande de eerdere arrestaties van haar ex-man. Immers blijkt hieruit dat haar ex-man zijn laatste

straf wel volledig heeft moeten uitzitten (administratief dossier, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d.

31/01/2013, p. 12). Gezien verzoekende partij geen enkele poging heeft ondernomen bescherming te

bekomen van de autoriteiten van haar land van herkomst terwijl zij zelf aangeeft dat zij deze

bescherming wel zou bekomen indien ze erom zou vragen, treedt de Raad de motivering van

verwerende partij bij dat verzoekende partij niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij omwille van één
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van de redenen zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of om andere redenen niet op de

bescherming van de autoriteiten zou kunnen rekenen. Ten slotte merkt de Raad nog op dat een

absolute bescherming door geen enkele rechtsstaat kan worden geboden.

2.2.3. De Raad stelt verder vast dat de motivering van verwerende partij dat de problemen van

verzoekende partij geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, namelijk vervolging omwille van ras, religie,

nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, daar zij een louter

gemeenrechtelijk en interpersoonlijk karakter hebben, een doorslaggevend motief betreft dat door

verzoekende partij in haar verzoekschrift ongemoeid wordt gelaten waardoor dit als onbetwist en

vaststaand wordt beschouwd.

2.2.4. Uit de vaststelling dat de problemen van verzoekende partij geen verband houden met de criteria

zoals bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951

daar zij een louter gemeenrechtelijk en interpersoonlijk karakter hebben en uit de vaststelling dat

verzoekende partij zich duidelijk kan beroepen op de hulp en bescherming van de autoriteiten van haar

land van herkomst en derhalve geen beroep kan doen op internationale bescherming komt verwerende

partij terecht tot het besluit dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet en de subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a

en b van de vreemdelingenwet niet kunnen worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van

de vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Armenië een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert. In hoofde van verzoekende partij kan

derhalve evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van het voormelde artikel

48/4, § 2, c worden in aanmerking genomen.

2.2.5. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten (administratief dossier, stuk 12), en dat verzoekende partij tijdens het gehoor

op het Commissariaat-generaal d.d. 31 januari 2013 de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig

uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Armeens. De

commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een individuele wijze

beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de

zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig

gehandeld.

2.2.6. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat de problemen van

verzoekende partij geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie en dat verzoekende partij heeft nagelaten bescherming te bekomen van de

autoriteiten van haar land van herkomst, oordeelt de Raad dat de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De opgeworpen schending van

het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden bijgetreden.

2.2.7. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

worden aangenomen.



RvV X - Pagina 5

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 eenentwintig juni tweeduizend dertien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


