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nr. 111 719 van 10 oktober 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 en X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

1 juli 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 28 mei 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat F.

COEL en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn. U werd geboren op 29 juni

1966 in Tadzjikistan. In 1985 of 1986 huwde u officieel met T. S. (…), met wie u twee kinderen kreeg: N.

S. (…) (O.V. xxxxxxx) en N. S. (…) (O.V. xxxxxxx). In 1991 overleed uw echtgenoot echter als gevolg

van een auto-ongeval. In 1996 huwde u een tweede keer, ditmaal enkel op traditionele wijze. Samen

met uw tweede partner, M. V. (…), baatte u sinds 2001 een winkel uit in Yerevan. Later werkten ook

jullie kinderen in deze winkel.

Jullie problemen begonnen toen uw partner en zoon op 15 oktober 2011 aangevallen werden

door mannen van een zekere S. (…). De dag voordien hadden jullie officieel de toestemming gekregen
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om de winkel uit te breiden en S. (…) was hiermee niet opgezet. Toen uw partner en zoon die

middag thuiskwamen, waren ze ernstig toegetakeld. Uw zoon ging daarom naar de politie om klacht

neer te leggen, maar zijn klacht werd niet aanvaard omdat het S. (…) betrof. Op 25 oktober 2011 ging u

samen met uw zoon en dochter naar de winkel om hem opnieuw te openen. Uw partner moest die dag

weg voor zaken. Toen jullie in de winkel aan het werken waren, kwamen plots twee handlangers van S.

(…) langs. Ze wisten dat uw zoon geprobeerd had klacht in te dienen en waren erg boos. Ze sloegen

uw zoon zodanig hard dat hij het bewustzijn verloor. Na hun vertrek slaagde u erin hem opnieuw bij

te brengen en wilde u een ambulance bellen. Uw zoon verbood u echter dit te doen. Korte tijd later

kwam uw partner naar de winkel, waarna jullie allemaal samen met een taxi naar huis gingen. Uw

partner kende heel wat af van geneeskunde en verzorgde uw zoon thuis zelf. De volgende dag stapte

hij bovendien naar het hoofdkantoor van de politie om er klacht neer te leggen. Op 2 of 3 november

2011, eenmaal uw zoon opnieuw aan de beterhand was, gingen uw partner en zoon samen naar de

winkel. Ook ditmaal kwamen de handlangers van S. (…) langs en mishandelden ze uw zoon en partner.

Ze hadden immers vernomen dat uw partner klacht had neergelegd bij het hoofdpolitiekantoor en wilden

dat uw partner de winkel aan hen zou afstaan, maar hij weigerde dit. Meer nog, hij was van plan naar

het Ministerie te gaan om daar klacht in te dienen. Hij deed dit op 11 november 2011, toen hij en uw

zoon terug op de been waren. Uw zoon ging die dag tegen uw zin naar de winkel om er op te ruimen. U

en uw dochter gingen hem achterna om te zorgen dat hem niets overkwam. Onderweg probeerde u uw

partner te bellen, maar u kon hem niet bereiken. Daarom wachtten jullie op hem in de winkel. Toen hij

tegen de avond nog steeds niet gearriveerd was, besloten jullie naar huis te gaan. Onderweg stopte een

wagen. Onbekende mannen stapten uit en duwden jullie een voor een in de wagen. Jullie werden

overgebracht naar een onbekende plaats, waar jullie in een kelder vastgehouden werden. Daar werd uw

zoon door hen in elkaar geslagen. U en uw dochter werden verkracht. Korte tijd later werd uw

partner binnengebracht. Ook hij vertoonde sporen van slagen. Uw partner smeekte jullie belagers dat hij

alles zou afgeven zolang ze zijn gezin maar met rust lieten. Daarop werden u en uw kinderen naar

huis gebracht, maar wat er verder met uw partner gebeurde, weet u niet. Thuis nam u contact op met

de beste vriend van uw man, G. (…) genaamd. Hij bracht jullie naar een veilig onderkomen in

Kirovakan, waar jullie tot aan jullie vertrek verbleven. Op 16 november 2011 vertelde G. (…) jullie dat uw

partner niet langer in leven was en hij al zijn bezittingen op naam van uw zoon had gezet. Omwille

daarvan was het voor jullie niet langer mogelijk om in Armenië te blijven. G. (…) beloofde daarom jullie

uitreis te regelen.

U verliet Armenië uiteindelijk op 22 november 2011. Vanuit Jerevan reisde u samen met uw zoon

en dochter met een cargovliegtuig naar Kiev (Oekraïne). Daar verbleven jullie tot jullie op 14

december 2011 met een minibusje naar België vertrokken. U bereikte België op 16 december 2011. Nog

diezelfde dag vroeg u asiel bij de Belgische autoriteiten.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de door u aangehaalde problemen geen verband houden

met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, meer bepaald ras, nationaliteit,

politieke of religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep. Uit uw verklaringen blijkt immers

dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Armenië problemen kende met een zekere S. (…),

die erop uit was jullie winkel af te nemen, zoals hij dat reeds bij zovele andere winkeliers had gedaan.

Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat u om één van bovengenoemde criteria niet op bescherming zou

kunnen rekenen in uw land.

Verder zijn er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u in geval van terugkeer naar

uw land een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming. U bent er, zoals hierna uitvoerig besproken zal worden, immers niet

in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Zo bleven u en uw kinderen, N. S. (…) (O.V. xxxxxxx) en N. S. (…) (O.V. xxxxxxx), onaannemelijk vaag

met betrekking tot verschillende belangrijke aspecten van jullie asielrelaas. Jullie hadden namelijk geen

idee wanneer (CGVS 1, p. 6 – CGVS zoon 1, p. 5) en hoe uw partner precies om het leven kwam

(CGVS 1, p. 9 – CGVS 2, p. 3 – CGVS zoon 1, p. 5). Jullie wisten evenmin hoe of van wie G. (…) over

de dood van uw partner vernomen had (CGVS 1, p. 8 – CGVS zoon 1, p. 5). Opmerkelijk genoeg heeft

u hier ook niet eens verder naar geïnformeerd, naar eigen zeggen omdat u zich had ingebeeld dat G.

(…) dit nieuws van S. (…) vernomen had (CGVS 1, p. 8). Ook op de vraag wat er met het lichaam van

uw partner gebeurd is, moest u het antwoord schuldig blijven (CGVS 1, p. 9 – CGVS 2, p. 3). De vraag

waar en wanneer het lichaam van uw partner begraven werd, kon door uw zoon evenmin beantwoord

worden (CGVS zoon 2, p. 3). G. (…) vertelde jullie eveneens dat uw partner de winkel op naam van uw

zoon N. (…) had gezet. Wanneer en hoe dit gebeurde, wist u niet (CGVS 1, p. 10). Hoe G. (…)

hierachter kwam, kon u evenmin zeggen (CGVS 1, p. 10 – CGVS 2, p. 4 – CGVS 3, p. 4). G. (…) deelde

jullie ook mee dat jullie gezocht werden. Hoe of van wie hij dit vernam, kon u niet uitleggen (CGVS 2, p.

4). Op de vraag of G. (…) uw man na jullie vrijlating nog gezien had, kon u evenmin een antwoord
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geven (CGVS 2, p. 4). Hoewel begrip kan worden opgebracht voor het feit dat jullie in shock waren na

het vernemen van dit nieuws (CGVS 1, p. 7-8), is het niet aannemelijk dat jullie zo weinig vragen zouden

hebben gesteld bij de dood van uw partner.

Ook over G. (…) en S. (…), de persoon met wie jullie problemen hadden, bleven jullie

onaannemelijk vaag. U noch uw zoon had bijvoorbeeld enig idee wat de familienaam van G. (…) was

(CGVS 2, p. 3 - CGVS zoon 3, p. 8), hoewel hij de beste vriend was van uw partner (CGVS 1, p. 8), met

wie u al sinds 1996 traditioneel gehuwd was (CGVS 1, p. 6). Ook herinnerde u zich tijdens uw eerste

interview bij het Commissariaat-generaal niet hoe S. (…) met zijn familienaam heet noch hoe oud hij is

of waar hij woont (CGVS 1, p. 16). Later tijdens datzelfde interview stelde u wel dat de achternaam van

S. (…) M. (…) is (CGVS 1, p. 24). Deze verklaring is echter in strijd met de verklaringen van uw zoon.

Hij zei namelijk dat de achternaam van S. (…) A. (…) is (CGVS zoon 2, p. 4). Toen uw

zoon geconfronteerd werd met deze tegenstrijdigheid, herhaalde hij slechts dat S. (…)s familienaam A.

(…) is (CGVS zoon 3, p. 8), wat uiteraard niet voldoende is om de tegenstrijdigheid op te heffen. Tijdens

uw derde, en laatste, interview bij het Commissariaat-generaal opperde u dan weer dat S. (…)

misschien A. (…) heette met zijn familienaam, maar u het zich eigenlijk niet meer herinnerde.

Erop gewezen dat u eerder gezegd had dat S. (…) M. (…) heette met zijn familienaam, repliceerde

u slechts dat die vraag beter aan uw zoon gesteld werd en u het zich niet herinnerde (CGVS 3, p. 5).

Dit antwoord biedt uiteraard geen uitleg voor deze inconsistentie in uw eigen, opeenvolgende

verklaringen. Tot slot haalden jullie aan dat uw partner op 11 november 2011 naar het Ministerie ging

om er klacht in te dienen. Tot welk Ministerie hij zich richtte, wisten jullie evenwel niet (CGVS 1, p. 21 –

CGVS zoon 2, p. 9).

Aangezien al deze elementen raken aan de kern van jullie asielrelaas kon redelijkerwijze van

jullie verwacht worden dat jullie hierover concrete, gedetailleerde en consistente verklaringen zouden

kunnen afleggen, wat in casu niet het geval was. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas ernstig ondermijnd.

Vervolgens waren jullie verklaringen ook op andere punten inconsistent en werden er

tevens tegenstrijdigheden vastgesteld tussen de onderlinge verklaringen van u, uw zoon en dochter. Zo

werden er verschillende tegenstrijdigheden vastgesteld tussen jullie verklaringen onderling wat betreft

het laatste incident waarvan jullie het slachtoffer zouden zijn geweest. Op 11 november 2011 werden

jullie onderweg van de winkel naar huis door onbekende personen tegengehouden en in een wagen

geduwd. Jullie werden overgebracht naar een onbekende plaats, waar jullie gedurende enkele

uren vastgehouden en mishandeld werden in een kelder. In die kelder zagen jullie uw partner voor de

laatste keer (CGVS 1, p. 6-7). Uw verklaringen en die van uw kinderen lopen echter danig uiteen wat

betreft de plaats waar jullie tegengehouden en in de wagen geduwd werden. U verklaarde hierover

immers dat dit gebeurde ter hoogte van de inkom van het appartementsgebouw waar jullie woonden

(CGVS 3, p. 4). Uw zoon en dochter echter zeiden dat jullie werden meegenomen niet ver van jullie

winkel. Jullie hadden de winkel afgesloten en waren nog maar net vertrokken (CGVS zoon 4, p. 3 –

CGVS dochter 2, p. 3-4). Aangezien de winkel en jullie appartement in een ander gedeelte van de stad

gelegen waren, zijn deze verklaringen tegenstrijdig. Jullie appartement bevond zich namelijk in de wijk

B1 (CGVS zoon 1, p. 4), terwijl jullie winkel gelegen was in het gebied genaamd Titsjina (CGVS 1, p. 9 –

CGVS zoon 4, p. 3). Gewezen op de tegenstrijdigheid in jullie verklaringen, repliceerde uw zoon dat uw

verklaringen uitgesloten zijn en u het zich niet goed herinnert. Vervolgens herhaalde hij zijn eigen versie

van de feiten (CGVS zoon 4, p. 4). Zelf haalde u in de loop van uw interviews bij het Commissariaat-

generaal ook aan dat u problemen zou hebben met uw geheugen. Deze verklaring is echter niet

afdoende om de hierboven vermelde tegenstrijdigheid op te heffen aangezien geen van jullie deze

(vermeende) geheugenproblemen met enige medisch document kon staven. Met betrekking tot ditzelfde

incident werden ook nog andere tegenstrijdigheden vastgesteld. U verklaarde bijvoorbeeld ook dat er

slechts 2 verschillende mensen in de kelder waren geweest, namelijk 2 lijfwachten (CGVS 1, p. 22). De

chauffeur ging niet mee in de kelder, maar bracht later wel uw man binnen (CGVS 1, p. 22). Uw zoon

vertelde echter dat er in totaal 4 of zelfs 5 verschillende personen in de kelder kwamen, allemaal

mensen van S. (…). Ook hij maakte melding van de chauffeur, die vertrok toen de 4 of 5 mensen van S.

(…) kwamen (CGVS zoon 3, p. 5). Toen uw zoon gewezen werd op de onverenigbaarheid van

jullie verklaringen, hield hij vast aan zijn eigen versie van de feiten, namelijk dat er meer dan twee

personen waren aangezien uw partner ook door meerdere mensen de kelder werd binnengebracht

(CGVS zoon 3, p. 7). Dit antwoord is echter niet afdoende om de tegenstrijdigheid op te heffen. Het

louter vasthouden aan een van twee tegenstrijdige versies van de feiten kan immers nooit volstaan om

een tegenstrijdigheid teniet te doen. Dit antwoord roept bovendien een nieuwe tegenstrijdigheid op.

U vertelde immers dat uw partner in de kelder waar jullie vastzaten werd binnengebracht door de

chauffeur die de auto bestuurde waarmee jullie naar die kelder werden overgebracht (CGVS 1, p. 22).

Uw zoon daarentegen zei dat uw partner door meer dan 1 persoon in de kelder werd binnengebracht

(CGVS zoon 3, p. 7). Gewezen op deze tegenstrijdigheid, wierp uw zoon op dat jullie geblinddoekt
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waren en u dit dus niet kon opmerken. Zelf zag hij op het moment dat de blinddoek verwijderd werd dat

er 2 mensen waren die jullie hadden meegenomen plus de chauffeur. Gevraagd hoe uw zoon kon weten

door hoeveel mensen uw partner werd binnengebracht als jullie geblinddoekt waren, antwoordde hij

plots dat hij niet gezegd had dat jullie geblinddoekt waren, maar hij in het donker op de grond lag. Hij

vervolgde dat hij 2 mensen had gezien op het moment dat zijn blinddoek werd afgezet. Andermaal

geconfronteerd met het feit dat zijn verklaringen en die van u bijgevolg tegenstrijdig waren, zei uw zoon

dat hij op dat moment in een vreselijke toestand was en hij toen vier personen zag (CGVS zoon 3, p. 7-

8). Aangezien uit jullie verklaringen blijkt dat jullie allebei getuige waren van het feit dat uw partner in de

kelder werd binnengebracht (CGVS 1, p. 22 - CGVS zoon 3, p. 5) en geen van jullie beiden voorheen

ooit vermeldde dat jullie op dat moment geblinddoekt zouden zijn geweest, blijft deze tegenstrijdigheid

overeind. Dat uw zoon niet in staat zou zijn zich deze elementen te herinneren, volstaat niet als

verklaring omdat de door hem ingeroepen geheugenproblemen niet met een medisch attest gestaafd

werden.

Voorts werden er verschillende inconsistenties gevonden in jullie eigen opeenvolgende verklaringen.

De door jullie aangehaalde problemen begonnen nadat jullie de officiële toestemming hadden gekregen

om de winkel uit te breiden (CGVS 1, p. 14). In eerste instantie verklaarde u hierover dat jullie

deze toestemming ontvingen op 14 november 2011 (CGVS 1, p. 14). Later gaf u dan weer aan dat het

op 14 oktober 2011 was, wat u herhaalde toen u om verduidelijking gevraagd werd (CGVS 1, p. 17).

Daarnaast vertelde u tijdens uw eerste interview bij het Commissariaat-generaal dat u tijdens uw

vasthouding op 11 november 2011 2 keer, namelijk door 2 verschillende personen, werd mishandeld of

aangerand, eerst door de ene en vervolgens door de andere (CGVS 1, p. 22). Tijdens uw derde

interview bij het Commissariaat-generaal zei u echter dat u slechts door 1 persoon mishandeld werd

(CGVS 3, p. 4). Uw dochter stelde dan weer dat uw partner klacht ging indienen bij het Ministerie op 15

november 2011 (CGVS dochter 1, p. 16). Tijdens datzelfde interview zei ze eveneens dat haar

(stief)vader klacht ging indienen bij dit Ministerie op dezelfde dag als die waarop u en uw kinderen

meegenomen werden naar de kelder (CGVS dochter 1, p. 18). Over dit incident verklaarde ze in eerste

instantie dat het plaatsvond midden november (CGVS dochter 1, p. 18). Gevraagd wanneer jullie dan uit

de kelder vrijgelaten werden, antwoordde ze echter dat jullie vrijkwamen in de ochtend van de 12de

(CGVS dochter 1, p. 18). Deze verklaringen vallen uiteraard niet met elkaar te rijmen. Hiermee

geconfronteerd, ontkende uw dochter dat ze gezegd had dat uw partner de 15de klacht ging indienen bij

het Ministerie (CGVS dochter 1, p. 19), wat de tegenstrijdigheid uiteraard enkel versterkt.

Aangezien alle hierboven aangestipte elementen raken aan de kern van jullie asielrelaas

kon redelijkerwijze van jullie verwacht worden dat jullie hierover consistente en consequente

verklaringen zouden kunnen afleggen, wat in casu niet het geval was. Hierdoor komt de

geloofwaardigheid van jullie asielrelaas verder in het gedrang.

Vervolgens is het weinig aannemelijk dat jullie gezien de aard van jullie verwondingen nooit een

dokter hebben geraadpleegd of naar het ziekenhuis zijn gegaan. Uw zoon was er op 15 oktober 2011 zo

erg aan toe dat hij niet meer kon bewegen of rechtstaan, geen vast voedsel kon eten, niet in staat was

naar het toilet te gaan, maar zelfs in zijn bed plaste en hij niet meer wist wat hij zei (CGVS zoon 2, p. 5).

Uw partner had een snijwonde net boven zijn oog, die zo hard bleef bloeden dat zelfs zijn verse

kleren bebloed waren (CGVS zoon 1, p. 12). Op 25 oktober 2011 werd uw zoon door jullie belagers zo

hard in elkaar geslagen dat hij het bewustzijn verloor. Eenmaal hij terug bijkwam, kon hij amper op zijn

benen staan. Hij moest dagenlang in bed blijven en was zo zwak dat hij zelf in bed plaste (CGVS 1, p.

15). Zijn pijn was naar eigen zeggen ondraaglijk (CGVS zoon 2, p. 6 en 8). Op 2 of 3 november 2011

waren uw partner en zoon eveneens erg toegetakeld (CGVS 1, p. 21 - CGVS zoon 2, p. 9). Uw zoon

werd zo hard op het hoofd geslagen dat hij er, met zijn eigen woorden, als het ware ‘niet meer was’

(CGVS zoon 2, p. 9). Op 11 november 2011 ten slotte, werd u zelf een keer en uw dochter zelfs

tweemaal verkracht. Uw zoon werd zo zwaar mishandeld dat hij opnieuw buiten westen geraakte

(CGVS 1, p. 23). Later, na jullie vrijlating, viel uw zoon nogmaals flauw en ook uw dochter verloor het

bewustzijn (CGVS 1, p. 7). U had blauwe plekken, uw gezicht bloedde en uw tanden waren kapot

(CGVS 1, p. 23). Desalniettemin hebben jullie geen enkele keer een dokter geraadpleegd (CGVS 1, p.

23). Uw zoon werd namelijk telkens door uw partner verzorgd, hoewel hij er zelf twee keer ook erg aan

toe was. Uw partner diende uw zoon spuitjes toe en plaatste hem zelf infusen (CGVS zoon 2, p. 5 en 7).

Gevraagd waar uw partner deze medische kennis dan verworven had, antwoordde u slechts dat hij deze

zaken nergens geleerd had, maar hij deze dingen gewoon wist (CGVS 3, p. 4). Een uitleg die niet kan

overtuigen. Na het laatste incident was het G. (…) die jullie medicatie toediende (CGVS 1, p. 23). Jullie

argumenteerden wel dat jullie bang waren voor de politie (CGVS 1, p. 23 –CGVS zoon 2, p. 7)). Deze

verklaring is echter niet afdoende omdat uw zoon of partner, behalve na het laatste incident, na elk

incident klacht indiende bij de ordediensten (CGVS 1, p. 14-15 – CGVS zoon 2, p. 3-7).

Voorts dient erop gewezen te worden dat jullie er niet in slaagden jullie Armeense paspoort,

hét identiteitsdocument van de Armeense staatsburger bij uitstek, aan de Belgische asielinstanties voor
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te leggen. Jullie verklaarden hierover dat jullie paspoorten ingehouden werden door de mensen die

jullie naar België brachten (CGVS 1, p. 11 – CGVS zoon 1, p. 9 – CGVS dochter 1, p. 11). Deze

verklaring is om verschillende reden echter niet geloofwaardig. Ten eerste verklaarden jullie dat jullie

vanuit Oekraïne met jullie eigen Armeens paspoort (CGVS 1, p. 11 – CGVS zoon 1, p. 9 – CGVS

dochter 1, p. 11) zonder visum (CGVS 1, p. 11 – CGVS zoon 1, p. 9-10) naar België zijn gereisd in een

minibus (CGVS 1, p. 13 – CGVS zoon 1, p. 11 – CGVS dochter 1, p. 13). Onderweg werden jullie zelf

niet persoonlijk gecontroleerd, maar handelden de passeurs alles voor jullie af (CGVS 1, p. 13 – CGVS

zoon 1, p. 11 – CGVS dochter 1, p. 13). Deze verklaringen zijn weinig aannemelijk. Uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het

administratieve dossier, blijkt immers dat aan de buitengrenzen van de EU en zeker ook aan de

buitengrenzen van de Schengen-zone zeer strikte en persoonlijke paspoortcontroles worden uitgevoerd.

Het is bijgevolg quasi onmogelijk de EU- of Schengenzone te betreden zonder geldige reisdocumenten.

Er kan dan ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou u zonder visum en zonder

persoonlijke paspoortcontrole de EU zijn binnengekomen. Aangaande jullie reisroute werd bovendien

ook een tegenstrijdigheid vastgesteld tussen uw verklaringen en die van uw kinderen. Zo vertelden jullie

allemaal dat jullie vanuit Jerevan met een (cargo)vliegtuig naar Kiev (Oekraine) zijn gereisd (CGVS 1, p.

12 – CGVS zoon 1, p. 11 – CGVS dochter 1, p. 13). Echter, u stelde dat G. (…) jullie vanuit Kirovakan

met de wagen naar Jerevan bracht en jullie in de buurt van de luchthaven overstapten in een busje,

waarmee jullie vervolgens in het vliegtuig reden (CGVS 1, p. 12-13). Uw kinderen daarentegen

verklaarden dat jullie gewoon te voet in het vliegtuig gestapt zijn (CGVS dochter 1, p. 13 – CGVS zoon

4, p. 4). Geconfronteerd met uw verklaringen, antwoordde uw dochter dat het onmogelijk is om met een

bus in een vliegtuig te rijden en u zich misschien vergist had. Ze voegde er nog aan toe dat u zich

kan vergissen en verkeerde dingen zeggen als uw bloeddruk stijgt (CGVS dochter 1, p. 20). Deze

verklaring is echter niet afdoende aangezien ze door geen van jullie gestaafd werd met een medisch

attest. Toen uw zoon met uw verklaringen geconfronteerd werd, argumenteerde hij dat u last heeft

van geheugenverlies en u zich daardoor waarschijnlijk vergist heeft (CGVS zoon 4, p. 4). Ook

deze argumentatie volstaat niet omdat de door uw zoon aangevoerde geheugenproblemen op geen

enkele wijze medisch geattesteerd werden. Ten derde dient in dit verband ook gewezen te worden op

een tegenstrijdigheid tussen jullie verklaringen en de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Uit deze

informatie blijkt namelijk dat jullie op 22 maart 2011 van de Italiaanse autoriteiten een visum afgeleverd

kregen dat geldig was van 24 maart 2011 tot 17 april 2011. Zelf verklaarde u nochtans dat u behalve

een visum voor Frankrijk nooit een visum zou hebben aangevraagd (CGVS 1, p. 11). Geconfronteerd

met het feit dat u van de Italiaanse autoriteiten een visum had gekregen voor de hierboven vermelde

periode, stelde u dat dit niet mogelijk was en u geen visumaanvraag had ingediend (CGVS 3, p. 5).

Deze verklaring overtuigt niet gelet op de bepalingen aangaande de procedure voor het verkrijgen van

een visum van de Italiaanse autoriteiten op de website van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse

Zaken, waarvan eveneens een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Hieruit blijkt

namelijk dat iedereen die een visum aanvraagt zich in persoon dient aan te bieden bij de diplomatieke of

consulaire diensten voor een individueel vraaggesprek over de redenen en de omstandigheden van zijn

of haar bezoek. Bijgevolg is het niet mogelijk dat op uw naam een visum werd afgeleverd zonder dat u

hiervan op de hoogte bent. Ook uw zoon ontkende ooit een visum te hebben aangevraagd, behalve een

voor Frankrijk (CGVS zoon 1, p. 10) en beweerde absoluut niet op de hoogte te zijn van het feit dat op

zijn naam een Italiaans visum werd uitgereikt op 22 maart 2011 (CGVS zoon 4, p. 5). Zoals hierboven

reeds geargumenteerd is deze verklaring niet geloofwaardig.

Alle hierboven opgesomde elementen doen vermoeden dat jullie jullie Armeens paspoort

bewust achterhouden voor de Belgische asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over het

mogelijk door u verkregen visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw

land vertrokken bent, verborgen te houden. Hierdoor wordt jullie algemene geloofwaardigheid

danig aangetast.

Verder slaagden jullie er evenmin in enig tastbaar bewijs voor te leggen van de door jullie

aangehaalde problemen. Zo konden jullie geen enkel document voorleggen waaruit het bestaan van uw

partner, M. V. (…), blijkt. Aangezien al jullie problemen verband houden met uw partner en de winkel die

hij had opgericht, is deze vaststelling hier wel degelijk relevant. Ook aangaande deze winkel,

die trouwens officieel geregistreerd was (CGVS 1, p. 10), legden jullie geen enkel tastbaar bewijs

voor. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de registratiedocumenten,

eigendomsdocumenten, verzekeringsattesten, bestelbonnen, rekeningen, leveringsbonen enzovoort.

Hoewel jullie geen contact meer hebben met iemand in Armenië (CGVS 1, p. 8), moet er wel op

gewezen worden dat jullie na jullie vrijlating op 11 november 2011 thuis werden afgezet. U nam contact

op met G. (…), die beloofde jullie te helpen. Hij vroeg u in te pakken en bepaalde documenten mee te

nemen, wat u ook deed (CGVS 1, p. 7). Het is echter weinig aannemelijk dat u er hierbij wel aan dacht
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om bijvoorbeeld uw juwelen mee te nemen (CGVS zoon 1, p. 9), maar niet om belangwekkende

documenten als de registratie- en eigendomsdocumenten van de winkel, die uw asielrelaas kunnen

ondersteunen, mee te nemen. Van de klacht die uw partner indiende bij het hoofdpolitiekantoor legden

jullie evenmin enig begin van bewijs voor (CGVS 1, p. 15, 19 en 20). Hierdoor komt de

geloofwaardigheid van jullie asielrelaas nog verder in het gedrang.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde document, uw geboorteakte, is niet van

dien aard dat het bovenstaande beslissing kan wijzigen. Het bevat namelijk uitsluitend

identiteitsgegevens, die hier niet betwist worden, doch geen informatie aangaande de problemen die

jullie in Armenië gekend zouden hebben.

Volledigheidshalve kan nog toegevoegd worden dat ook in het kader van de asielaanvraag van

uw kinderen, N. S. (…) (O.V. xxxxxxx) en N. S. (…) (O.V. xxxxxxx), besloten werd tot de weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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.“

De tweede bestreden beslissing, genomen ten aanzien van tweede verzoekende partij, zijnde de

dochter van eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van eerste

verzoekende partij integraal over daar tweede verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft volledig

steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar moeder.

De derde bestreden beslissing, genomen ten aanzien van derde verzoekende partij, zijnde de zoon van

eerste verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van eerste verzoekende

partij integraal over daar derde verzoekende partij wat haar asielrelaas betreft volledig steunt op

dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door zijn moeder.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel roepen verzoekende partijen de schending in van de artikelen 48/3 en 48/4

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). In een tweede middel halen zij de

schending aan 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 vreemdelingenwet. Tevens voeren zij

de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. Gezien de

samenhang van beide middelen oordeelt de Raad dat deze gezamenlijk dienen te worden onderzocht.

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

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in 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 partijen de motieven van de bestreden beslissingen volledig kennen en inhoudelijk

aanvechten. Zij maken verder niet duidelijk op welk punt deze motivering hen niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door hen bestreden beslissingen zijn genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoeren.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissingen 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 tweede middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).
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2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen 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

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn (vgl. RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3. Waar verzoekende partijen betreffende het niet voldoen aan de criteria van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchteling van 28 juli 1951 inroepen dat zij behoren tot de sociale

groep van “de middenstand en handelaars”, wijst de Raad erop dat de aldus aangeduide personen niet

beantwoorden aan de definitie van een sociale groep zoals weergegeven in artikel 48/3, § 4, d van de

vreemdelingenwet. Volgens deze bepaling moet een groep worden geacht een specifieke sociale groep

te vormen als leden van de groep een aangeboren kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke

achtergrond hebben die niet gewijzigd kan worden, of een kenmerk of geloof delen dat voor de identiteit

of de morele integriteit van de betrokkenen dermate fundamenteel is, dat van de betrokkenen niet mag

worden geëist dat zij dit opgeven, en de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft, omdat zij

in haar directe omgeving als afwijkend wordt beschouwd. Daarenboven wijst de Raad erop dat door

verwerende partij werd vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen geen enkel geloof

kan worden gehecht. Zoals verder blijkt in onderhavig arrest, slagen verzoekende partijen er niet in de

motivering van de bestreden beslissingen te weerleggen.

2.2.4.1. Omtrent de onaannemelijkheid dat verzoekende partijen dermate weinig informatie hadden

omtrent de dood van de partner van eerste verzoekende partij, stellen verzoekende partijen in hun

verzoekschrift dat eerste verzoekende partij enkel kan mededelen wat zij weet, namelijk dat zij haar

partner de laatste keer gezien had op 11 november 2011 en sedertdien zonder het minste bericht van

hem bleef en dat G. haar vertelde dat haar partner overleden zou zijn, zonder enig detail.

2.2.4.2. De Raad is van oordeel dat de loutere herhaling van eerste verzoekende partij dat zij haar

partner de laatste keer gezien had op 11 november 2011 en sedertdien zonder het minste bericht van

hem bleef en dat G. haar vertelde dat haar partner overleden zou zijn, zonder enig detail, geenszins van

aard is om de motivering van verwerende partij dat het onaannemelijk is dat verzoekende partijen

dermate weinig vragen hebben gesteld bij de dood van de partner van eerste verzoekende partij, te

weerleggen. De vaststelling dat verzoekende partijen omtrent het overlijden van nota bene de partner

van eerste verzoekende partij niet getracht hebben zich meer te informeren getuigt dan ook van een

gebrek aan interesse om te weten te komen wat er precies met de partner van eerste verzoekende partij

is gebeurd en brengt de geloofwaardigheid van het asielrelaas ernstig in het gedrang.

2.2.5.1. Verder zijn verzoekende partijen van mening dat verwerende partij spijkers op laag water zoekt

wanneer gevraagd wordt naar het aantal personen dat in de kelder aanwezig was en naar het aantal

personen dat eerste verzoekende partij heeft mishandeld of aangerand. Ze verwijten verwerende partij

op zoek te gaan naar inconsistenties en benadrukken dat er vier gehoren noodzakelijk waren vooraleer

verwerende partij haar beslissing nam, opperend dat het pas na deze vier gehoren was dat verwerende

partij voldoende inconsistenties had gevonden om de asielaanvraag van verzoekende partijen af te

wijzen. Ze wijzen erop dat hun verklaringen over de feiten van 11 november 2011 consistent en

gelijklopend zijn. Bovendien onderstrepen verzoekende partijen dat zij zich in een zeer gespannen en

stresserende situatie bevonden, namelijk in een donkere kelder waar verzoekende partijen werden

onderworpen aan zwaar geweld. In dergelijke stresserende situatie is een getuigenverklaring niet steeds

volledig betrouwbaar gelet op een eventuele posttraumatische stresservaring.

2.2.5.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in hun verzoekschrift geen enkele poging

ondernemen om de vastgestelde tegenstrijdigheden in concreto te weerleggen. Verzoekende partijen
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beperken zich daarentegen tot het tegenspreken van verwerende partij, stellende dat hun verklaringen

wel degelijk consistent zijn. Evenmin kan de verwijzing van verzoekende partijen naar de

omstandigheden tijdens hun vasthouding niet aanvaard worden als een verschoningsgrond daar van

een asielzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op een correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt. Er kan immers in redelijkheid

worden aangenomen dat doorslaggevende en ingrijpende gebeurtenissen – in casu de vasthouding van

verzoekende partijen in een kelder en de mishandeling aldaar – in het geheugen van verzoekende

partijen zijn gegrift, zodat hiervan zelfs na het verstrijken van een bepaalde periode een volledig,

geloofwaardig en eenduidig verslag kan worden uitgebracht. De vaststelling dat de verklaringen van

eerste en derde verzoekende partij tegenstrijdig zijn omtrent het aantal personen die in de kelder waren

geweest en omtrent het aantal personen waardoor de partner van eerste verzoekende partij de kelder

werd binnengebracht, en bovendien de vaststelling dat derde verzoekende partij, gewezen op de

tegenstrijdige verklaringen, opwierp dat ze geblinddoekt waren, dit terwijl uit de verklaringen van eerste

en derde verzoekende partij blijkt dat zij beiden getuige waren van het feit dat de partner van eerste

verzoekende partij in de kelder werd binnengebracht en dat geen van hen beiden voorheen ooit

vermeldde dat zij op dat moment geblinddoekt zouden zijn geweest, en ten slotte de vaststelling dat

eerste verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent het aantal personen dat haar heeft

mishandeld of aangerand, doen dan ook ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van het asielrelaas

van verzoekende partijen en kunnen geenszins verklaard worden door het feit dat verzoekende partijen

zich in een stresserende situatie bevonden.

Waar verzoekende partijen opwerpen dat een getuigenverklaring niet steeds volledig betrouwbaar is

gelet op een eventuele posttraumatische stresservaring wijst de Raad er nog op dat door verzoekende

partijen geen enkel medisch attest wordt bijgebracht waaruit blijkt dat hun cognitief geheugen dermate is

aangetast waardoor zij niet in staat zouden zijn coherente en consistente verklaringen af te leggen.

Verder meent de Raad dat de stelling van verzoekende partijen dat verwerende partij verzoekende

partijen tot vier maal hoorde precies met het oog op het vinden van inconsistenties een blote bewering

betreft die verzoekende partijen op generlei wijze hard kunnen maken. Deze stelling kan evenmin

worden afgeleid uit de bestreden beslissing.

2.2.6.1. Daar waar verwerende partij wijst op de inconsistente verklaringen van tweede verzoekende

partij aangaande de chronologie van het neerleggen van de klacht bij het Ministerie door de partner van

eerste verzoekende partij, het moment waarop verzoekende partijen werden meegenomen naar de

kelder en het moment waarop zij werden vrijgelaten, betogen verzoekende partijen dat dit louter gaat

over eenvoudige tekstuele inconsistenties en dat verwerende partij te veel belang hecht aan de precieze

data. Het betreft evenwel een loutere verspreking van tweede verzoekende partij.

2.2.6.2. De Raad stelt vast dat door tweede verzoekende partij tijdens haar gehoor op het

Commissariaat-generaal van 12 juni 2012 volgende verklaringen worden afgelegd:

“- wanneer gebeurde het dat jullie in een wagen geduwd werden onderweg van de winkel naar huis?

half nov. Toen ze onder dwang meegenomen hebben met de auto.

(…)

- jullie werden meegnomen naar een afgelegen plaats en wanneer werden jullie dan vrijgelaten?

Savonds, snachts. Eig de ochtend van de 12de. Ze hebben ons niet daar vrijgelaten, ze hebben ons voor

ons huis weggegooid.

(…)

- waar was uw vader op het moment dat u, uw broer en moeder onderweg naar huis in die auto werden

geduwd?

Hij was naar het ministerie gegaan om klacht neer te leggen; daarna moest hij terugkeren naar de

winkel om hem af te sluiten en samen naar huis te gaan.” (administratief dossier tweede verzoekende

partij, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 12/06/2012, p. 18). Eerder tijdens haar gehoor werd door

tweede verzoekende partij evenwel het volgende verklaard: “-wanneer is uw vader dan een klacht gaan

indienen omwille van uw problemen? 25 okt is hij naar het bureau geweest en 15 nov naar het Min. (…)”

(administratief dossier tweede verzoekende partij, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 12/06/2012, p. 16).

Haar latere verklaring dat haar vader de klacht bij het ministerie is gaan indienen op dezelfde dag dat

verzoekende partijen werden meegenomen naar de kelder en dat zij in de ochtend van 12 november

werden vrijgelaten is bijgevolg onverenigbaar met haar verklaring dat haar vader de klacht bij het

ministerie zou zijn gaan indienen op 15 november. Het argument van verzoekende partijen dat het een

loutere verspreking van tweede verzoekende partij betrof kan niet overtuigen. Immers werd nadien nog

door de protection officer volgende vraag gesteld: “op 15 nov ging uw vader klacht indienen bij het Min,

min waarvan?” (administratief dossier tweede verzoekende partij, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d.
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12/06/2012, p. 16). Tweede verzoekende partij geeft een antwoord op de vraag, en meldt op geen enkel

ogenblik dat de datum “15 november” foutief zou zijn.

2.2.7.1. Betreffende de onaannemelijkheid dat verzoekende partijen gezien de aard van hun

verwondingen nooit een dokter hebben geraadpleegd of naar het ziekenhuis zijn gegaan, stellen

verzoekende partijen dat indien zij naar het ziekenhuis waren gegaan, er ongetwijfeld vragen zouden

worden gesteld waardoor zij de aandacht zouden hebben getrokken, hetgeen verzoekende partijen

evenwel wilden vermijden. Bovendien had de partner van eerste verzoekende partij een zekere

medische kennis en kon deze een aantal medische behandelingen zelf geven.

2.2.7.2. De Raad acht het uiterst onaannemelijk dat door derde verzoekende partij of door de partner

van eerste verzoekende partij enerzijds wel klacht werd ingediend bij de politie na elk incident, behalve

na het laatste incident, maar dat zij anderzijds voor hun ernstige verwondingen nooit een dokter hebben

geraadpleegd of naar het ziekenhuis zouden zijn gegaan met als reden dat zij de aandacht niet wilden

trekken. Omtrent haar verwondingen ten gevolge van het incident op 15 oktober 2011 legt derde

verzoekende partij volgende verklaringen af: “Mijn rug en hoofd deden enorm pijn en het werd zwart

voor mijn ogen. Ik begon te praten, maar wist zelf niet wat ik zei. (…) Ik kon zelfs niet naar het toilet, ik

moest in een potje plassen. (…) ik heb ook mijn bed onder geplast. Ik voelde me heel slecht en kon niet

eten. Ik nam enkele vloeibare dingen binnen, fruitsap, enkel tegen de dorst. (…) Ik kon toen niet meer

bewegen en kon niet meer rechtstaan. (…)” (administratief dossier derde verzoekende partij, stuk 4,

gehoorverslag CGVS d.d. 12/06/2012, p. 5). De verwondingen die door derde verzoekende partij

werden opgelopen op 25 oktober 2011 werden door haar als volgt omschreven: “Ik lag in bed, want ik

had pijn. Ze hadden me op mijn hoofd geslagen. Ik kon die pijn niet aan. Ik weende van de pijn.”

(administratief dossier derde verzoekende partij, stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 12/06/2012, p. 6).

Wat betreft haar verwondingen bij het derde incident, op 2 of 3 november, stelt derde verzoekende partij

dat zij “er niet meer was” door een slag op haar hoofd (administratief dossier derde verzoekende partij,

stuk 4, gehoorverslag CGVS d.d. 12/06/2012, p. 9). Gezien de zeer ernstige toestand waarin derde

verzoekende partij zich bevond, acht de Raad het volstrekt ongeloofwaardig dat op geen enkel moment

een dokter werd geraadpleegd of dat niet naar het ziekenhuis werd gegaan en dat verzoekende partijen

dermate vertrouwden op de medische kennis van de partner van eerste verzoekende partij. Dit laatste

geldt des te meer gezien uit de verklaringen van eerste verzoekende partij blijkt dat zij niet wist waar

haar partner deze medische kennis verworven had: “- man kende veel van geneeskunde, waar heeft hij

dat geleerd? Hij heeft dat nergens geleerd. Dat is iets dat hij wist. Hij wist dat, hij kende dat.”

(administratief dossier eerste verzoekende partij, stuk 3, gehoorverslag CGVS d.d. 29/01/2013, p. 4).

2.2.8.1. Omtrent de motivering van verwerende partij dat verzoekende partijen er evenmin in slaagden

enig tastbaar bewijs voor te leggen van de door hen aangehaalde problemen, wijzen verzoekende

partijen op de moeilijke omstandigheden waarin zij zich bevonden en dat zij bij hun vlucht niet de

mogelijkheid hadden om bepaalde documenten te verzamelen. Verzoekende partijen achten verder dat

de opmerking van verwerende partij dat eerste verzoekende partij wel haar juwelen heeft meegenomen

maar niet de registratie- en de eigendomsdocumenten van de winkel of enig document in verband met

het neerleggen van de klacht, niet ernstig is. Zij menen dat het ontbreken van deze stukken geenszins

gehanteerd kan worden om hun geloofwaardigheid in vraag te stellen.

2.2.8.2. De Raad maakt verzoekende partijen erop attent dat de bewijslast evenwel bij de kandidaat-

vluchteling zelf ligt die, in de mate van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn

relaas. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de kandidaat-vluchteling aantonen

dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Daarom moeten door verzoekende partijen in de mate van het

mogelijke stavingstukken of overtuigende elementen worden aangebracht (RvS 17 december 2003, nr.

126.529).

Dienaangaande kan het betoog van verzoekende partijen dat zij niet de mogelijkheid hadden om

bepaalde documenten te verzamelen niet overtuigen. Immers werden verzoekende partijen na hun

vrijlating op 11 november 2011 bij hun thuis afgezet, waarna eerste verzoekende partij contact opnam

met G. die haar vroeg in te pakken en bepaalde documenten mee te nemen, wat zij ook deed. De Raad

ziet dan ook niet in waarom verzoekende partijen hebben nagelaten documenten mee te nemen die de

door hen aangehaalde problemen zouden kunnen staven (administratief dossier eerste verzoekende

partij, stuk 13, gehoorverslag CGVS d.d. 19/04/2012, p. 7). Voorts merkt verwerende partij terecht op

dat het weinig aannemelijk is dat eerste verzoekende partij er wel aan denkt om haar juwelen mee te

nemen, maar echter wel nalaat dergelijke belangrijke documenten die de problemen van verzoekende

partijen zouden kunnen staven en tevens het bezit van de winkel kunnen aantonen, mee te brengen.

Verder wijst de Raad erop dat de motivering van de bestreden beslissingen als geheel moet worden
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gelezen en niet als een samenstelling van aparte componenten die elk op zich de beslissing kunnen

dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde vaagheden, tegenstrijdigheden, inconsistenties,

onaannemelijkheden en ontstentenis van enig tastbaar bewijs van de door verzoekende partijen

aangehaalde problemen op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekende partijen wordt ondermijnd.

2.2.9.1. Ten slotte werpen verzoekende partijen op dat het volledig onterecht is dat verwerende partij

hun asielrelaas afdoet als zijnde ongeloofwaardig dit terwijl verwerende partij op de hoogte is van de

toestand die heerst in Armenië, namelijk “een absoluut corrupt regime waarbij misdadigers de hand

boven het hoofd wordt gehouden en waarbij niet kan worden uit het oog verloren dat sedert het einde

van de Sovjet-Unie het land Armenië het slachtoffer is van een nieuwe diaspora waarbij

honderdduizenden mensen het land hebben verlaten met de hoop op een nieuwe toekomst in het

buitenland”.

2.2.9.2. De Raad wijst verzoekende partijen erop dat de loutere verwijzing naar de algemene situatie in

Armenië niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partijen in hun land van herkomst werkelijk

worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient immers in concreto te worden

aangetoond.

2.2.10. Uit wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen

geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

2.2.11. Waar verzoekende partijen aanvoeren dat niet is gemotiveerd waarom hen de subsidiaire

beschermingsstatus niet wordt toegekend, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de

bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is ingegeven door de

motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist.

Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met

de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet betekent dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissingen heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Uit

hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het asielrelaas van verzoekende partijen, waarop zij zich

eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen op de

elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

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

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende

uit het ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekende partijen tonen evenwel niet aan dat er in Armenië een situatie heerst

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

bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partijen kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in

de zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.12. Waar verzoekende partijen aanvoeren 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 beslissingen en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

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

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier eerste verzoekende

partij, stukken 23 en 24; administratief dossier tweede verzoekende partij, stukken 21 en 22;

administratief dossier derde verzoekende partij, stukken 20 en 21) en dat verzoekende partijen tijdens

hun verschillende gehoren op het Commissariaat-generaal de kans kregen om hun asielmotieven

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

Armeens en bijgestaan door hun advocaat. De commissaris-generaal heeft de asielaanvragen van

verzoekende partijen 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.
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2.2.13. 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 het asielrelaas van

verzoekende partijen niet als geloofwaardig kan worden beschouwd, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan tot de motieven waarop zij zijn gebaseerd.

De opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.14. De middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissingen zijn gesteund

op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in

hoofde van verzoekende partijen 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien oktober tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


