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nr. 126 940 van 10 juli 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 4 juli 2014 heeft

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

25 juni 2014.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 juli 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2014.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. GUEDENS en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 9 februari 2012 en heeft zich een tweede keer vluchteling verklaard op 17 juni 2014.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23 juni

2014 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

1.3. Op 25 juni 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Deze beslissing werd op 26

juni 2014 per fax betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine, afkomstig van Darakert. U als lid van

de politiek partij Hayots Hamazgain Sharzhum (HHSh) nam deel aan protestbetogingen in Yerevan. Op

4 maart 2008 werd u opgepakt wegens deze betogingen en vrijgelaten op 15 juni 2008 na

het ondertekenen van een reisverbod. Op 29 juli 2008 wordt u opnieuw gearresteerd en komt vrij op

2 augustus 2008 omdat uw vrouw een zware operatie moet ondergaan. Op 20 september 2008 gaat u

een klacht indienen tegen de handelswijze van de politie. Men probeert u op 25 september 2008 op

straat omver te rijden. U vertrekt samen met een vriend op 1 november 2009 naar Tbilisi (Georgië) om

groeten en fruit te gaan (ver)kopen. Bij het binnenkomen van Armenië wordt u en uw vriend opgepakt

aan de grens op verdenking van wapenhandel voor het plegen van een staatsgreep. U slaagt er in op

30 november 2009 te ontsnappen en u reist samen met uw gezin op 1 december 2009 naar Tbilisi.

Buiten een kleine maand in Istanbul verbleef u nog meer dan twee jaar in Georgië. U reisde in januari

2012 naar Istanbul, van waar u doorreist in februari 2012 naar België. Op 9 februari 2012 diende u een

eerste asielaanvraag bij de Belgische autoriteiten in. Deze asielaanvraag werd op 22 maart 2012

afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus omdat u er wegens tegenstrijdigheden, vaagheden en

onaannemelijkheden niet in slaagt uw vervolgingsproblemen met de autoriteiten in de nasleep van de

presidentsverkiezingen van 19 februari 2009 aannemelijk te maken. Deze beslissing werd bij arrest d.d.

7 september 2012 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U diende geen

cassatieberoep in. U keerde niet terug naar uw herkomstland en op 17 juni 2014 diende u een tweede

asielaanvraag in. U vroeg opnieuw asiel aan omdat u werd aangehouden en opgesloten in een gesloten

centrum met het doel u te repatriëren, en u nog steeds voor uw leven vreest. U verklaarde niet te

kunnen terugkeren omdat uw leven nog steeds gevaar liep wegens uw politieke activiteiten in het

verleden. U had nog contact met actieve vrienden, leden van de oppositie die u onofficieel nog advies

gaf. U verwees naar de uitspraak van de president van Armenië, Serzh Sargsyan, die in België

verklaard had dat de incidenten van 1 maart 2008 van de baan zijn. U trok daaruit de conclusie dat dit

inhield dat alle sporen moeten uitgewist worden en dat alle personen die erbij betrokken waren, u

inclusief, zullen aangehouden worden.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden

dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt

de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een

meervoudige asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de

asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het

asielverzoek niet in overweging.

In de mate dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die u naar aanleiding van uw

vorige aanvragen hebt uiteengezet, dient vooreerst benadrukt te worden dat uw vorige asielaanvraag

door het CGVS werd afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas op

fundamentele wijze ondermijnd werd door tegenstrijdigheden, vaagheden en onaannemelijkheden.

Deze beslissing en beoordeling werden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. U

diende hiertegen geen cassatieberoep in bij de Raad van State. Bijgevolg resten er u geen

beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvraag en staat de beoordeling ervan

vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.

Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze

betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van

uw vorige aanvraag hebt uiteengezet – U verklaart dat u uw vrees baseert op de elementen uit uw

vorige asielaanvraag. U zou worden aangehouden omwille van uw politieke activiteiten bij de incidenten

van 1 maart 2008. U baseert uw actuele vrees ook op een uitspraak van de president van Armenië –,

moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens

een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw

huidige aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets

dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van

aard om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.
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Met betrekking tot de uitspraak van de president van Armenië (de incidenten van 2008 zijn van de

baan), moet worden opgemerkt dat uw interpretatie van deze uitspraak (de mensen die betrokken

waren moeten aangehouden worden) geen enkele objectieve ondersteuning vindt.

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat

u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. Bij gebrek aan nieuwe elementen die de

kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-

generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, op een met

redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2,

eerste lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een

terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de

Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het

beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van

het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van

de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe

elementen aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door

u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel

geen elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst

een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de door u aangehaalde problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de

Dienst Vreemdelingenzaken dienaangaande vastgesteld heeft dat de eerdere verblijfsprocedures allen

werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 EVRM werd aangetoond. U diende

verschillende aanvragen tot machtiging van verblijf in overeenkomstig artikel 9ter die respectievelijk op

23 maart 2012, op 4 juni 2012, op 3 september 2012 en op 29 januari 2013 geweigerd werden door de

Dienst vreemdelingenzaken. U diende daarnaast ook nog een machtiging tot verblijf in overeenkomstig

artikel 9bis die op 29 april 2013 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan

blijken dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet

in overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan

worden ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van

de beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich

op het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in

artikel 74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, het redelijkheidsbeginsel en de

artikelen 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), voert verzoeker aan dat

het een van de basistaken van het Commissariaat-generaal is om na te gaan welke de actuele stand

van zaken is op het gebied van politieke en sociale stabiliteit in het land van herkomst van de

asielzoeker. Verzoeker meent dat op basis van diverse objectieve bronnen, onder meer een rapport van

UNHCR en een document afkomstig van Vluchtelingenwerk Nederland, kan aangetoond worden dat er
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in zijn hoofde omwille van zijn betrokkenheid bij een politieke oppositiepartij wel degelijk een gegronde

vrees voor vervolging, bedreiging en afpersing bestaat in geval van gedwongen terugkeer. Voorts

verwijst verzoeker naar het beleid van de Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, dat volgens verzoeker sinds 19 januari 2012 een lijst heeft opgesteld met zogenaamde

“veilige landen”. Uit het feit dat Armenië niet op deze lijst voorkomt, besluit verzoeker dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen Armenië absoluut niet als een veilig

land beschouwt. Verzoeker vervolgt dat in een land waarin corruptie wijdverbreid aanwezig is,

onmogelijk sprake kan zijn van een veilige staatsstructuur en een goed functionerend

overheidsapparaat dat zijn burgers kan beschermen tegen willekeurige vervolging en bedreiging en

foltering. Aangezien hij in zijn leefomgeving actief betrokken was bij de politiek als tegenstander van het

huidige regerende regime, is zijn leven in gevaar indien hij terug zou worden overgeleverd aan de

Armeense autoriteiten, aldus verzoeker, die verder stelt dat het Commissariaat-generaal heeft nagelaten

om op afdoende wijze te onderzoeken of zijn leven in gevaar zou zijn in geval van gedwongen terugkeer

naar zijn land van herkomst. Verzoeker is dan ook de mening toegedaan dat de bestreden beslissing is

gestoeld op een onvolledig onderzoek, dat het Commissariaat-generaal niet alle elementen van zijn

dossier op concrete wijze heeft onderzocht en dat onvoldoende werd onderzocht of er in zijn hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade ingevolge foltering of een onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing als politieke tegenstander.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift voegt verzoeker het artikel “Armenië: politieke instabiliteit en

onderdrukking” van Vluchtelingenwerk Nederland.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan

worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De

Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing

kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of

het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477;

RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt

niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond

van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Het middel kan in

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag (CG nr. 0920316BZ), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25

juni 2004, nr. 133.153).

2.4.1. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn tweede

asielaanvraag steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag heeft

uiteengezet. In ’s Raads arrest nr. 87 131 van 7 september 2012 werd inzake verzoekers eerste

asielaanvraag geoordeeld als volgt:

“(…) 3.2.7.1. Aangaande de tegenstrijdigheden tussen verzoekende partij en haar echtgenote en de

onwetendheid van de echtgenote van verzoekende partij omtrent de politieke activiteiten van haar man,

merkt verzoekende partij ten eerste op dat het gehoor van haar echtgenote reeds meer dan twee jaar

geleden heeft plaatsgevonden. Ten tweede argumenteert verzoekende partij dat het in Armenië niet de

gewoonte is dat vrouwen ingelicht worden over de activiteiten van hun echtgenoot. Deze verklaringen

kunnen volgens verzoekende partij de tegenstrijdigheden in hun relaas vergoelijken.

Verzoekende partij stipt meer in het bijzonder aan dat zij aan haar echtgenote geen informatie heeft

verschaft omtrent haar politieke activiteiten omdat het niet de gewoonte is om zulke zaken te bespreken



RvV X Pagina 5

en omdat zij haar echtgenote en kinderen wou beschermen. Verzoekende partij bevestigt dat zij

inderdaad aan haar echtgenote heeft verteld dat het haar taak was om mensen te verzamelen.

Ook het feit dat de echtgenote van verzoekende partij een andere datum dan haar man heeft vermeld

waarop laatstgenoemde klacht zou zijn gaan indienen bij de politie, is te wijten aan het gegeven dat zij

niet pertinent op de hoogte werd gehouden door haar man over zijn handel en wandel. Evenzo dient

haar verklaring dat haar echtgenoot in Yerevan zou zijn verbleven, terwijl verzoekende partij aangaf dat

zij in Masis werd vastgehouden, in dit licht te worden gezien. Hierbij verduidelijkt verzoekende partij nog

dat zij eerst kort in Yerevan heeft verbleven en dat zij meteen daarna verplaatst werd naar Masis maar

dat zij dit nooit aan haar echtgenote heeft verteld. Verzoekende partij haalt ter verschoning van deze

tegenstrijdigheid tot slot ook nog aan dat het niet te achterhalen valt of de politie tegen haar echtgenote

de waarheid heeft gezegd over haar verblijfplaats.

Verzoekende partij concludeert verder in haar verzoekschrift dat het vermoeden van verwerende partij

dat haar echtgenote volledig op de hoogte was van haar reilen en zeilen, heeft geleid tot vaststellingen

en besluiten die totaal verkeerd zijn.

3.2.7.2. In de eerste plaats dient te worden opgemerkt dat van echtgenoten die, steunend op hetzelfde

asielrelaas, hun land van herkomst zijn ontvlucht uit vrees voor hun vrijheid of hun leven, kan worden

verwacht dat zij de feiten die de aanleiding vormden voor hun vlucht op een eenduidige en

geloofwaardige manier kunnen weergeven. De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is

immers dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij of zij normaliter bij machte moet zijn een

waarheidsgetrouw verhaal te vertellen met betrekking tot de kern van het asielrelaas. In casu kon

verwerende partij terecht overgaan tot de vergelijking van de verklaringen van zij die beweren hetzelfde

lot te hebben gedeeld teneinde zich een juist beeld te vormen over de situatie waarin de asielzoeker

zich bevindt en de waarachtigheid van het relaas na te gaan. Het gegeven dat er een lange tijd ligt

tussen beide interviews, kan door de Raad niet als verschoningsgrond worden aanvaard voor de

tegenstrijdigheden. De Raad merkt ten eerste op dat in redelijkheid dient te worden aangenomen dat

doorslaggevende gebeurtenissen – zoals de arrestatie van verzoekende partij op 7 november 2009 en

de klacht die verzoekende partij op aandrang van haar vrouw is gaan indienen – in het geheugen van

verzoekende partij en in dat van haar echtgenote zijn gegrift, zodat hiervan zelfs na het verstrijken van

een bepaalde periode een volledig, geloofwaardig en eenduidig verslag van kan worden uitgebracht. Dit

geldt des te meer nu de echtgenote van verzoekende partij heeft aangegeven dat ze zelf naar

aanleiding van diens derde arrestatie in november 2009 naar Masis was geweest om te kijken waar

haar man was, verzoekende partij heeft verklaard een klacht te hebben ingediend na aandringen van

haar vrouw, nadat zij werd geslagen en diende te worden gehospitaliseerd in augustus 2008 en

verzoekende partij eveneens te kennen heeft gegeven dat er vijf dagen na haar klacht een moordpoging

op haar werd ondernomen. Uit de verklaringen van verzoekende partij en haar echtgenote blijkt

derhalve dat zij beide betrokken waren bij de voorgehouden gebeurtenissen en dat er zich rond deze

feitelijkheden, meer in het bijzonder de tweede arrestatie van verzoekende partij op 29 juli 2008,

voldoende ernstige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden – zoals de hospitalisatie van de echtgenote

van verzoekende partij en de moordpoging op verzoekende partij – zodat het uiterst ongeloofwaardig is

dat verzoekende partij en haar echtgenote geen eenduidige verklaring kunnen bieden betreffende het

ogenblik van het neerleggen van een enige klacht tegen de wijze van optreden van de politie. Verder

bestempelt de Raad deze uitleg als weinig logisch, daar verzoekende partij enerzijds de

tegenstrijdigheden tracht goed te praten door erop te wijzen dat haar gehoor bij het

Commissariaatgeneraal pas twee jaar later plaatsvond, terwijl zij anderzijds in haar verzoekschrift te

kennen geeft dat haar versie de juiste is, omdat de tegenstrijdigheden (en onwetendheden van haar

vrouw) te wijten zijn aan het feit dat verzoekende partij zulke dingen, naar de Armeense gewoonte, niet

of onvoldoende met haar vrouw heeft besproken. Beide ter vergoelijking aangehaalde argumenten

vallen derhalve niet met elkaar te verzoenen.

De uitleg dat het niet de gewoonte is dat vrouwen worden ingelicht over de activiteiten van hun man,

kan overigens evenmin overtuigen. Zo werd reeds gesteld dat uit het relaas blijkt dat de echtgenote van

verzoekende partij wel degelijk betrokken was bij het doen en laten van haar man. Uit de verklaring van

verzoekende partij dat zij uiteindelijk, omdat haar vrouw aandrong, klacht is gaan indienen bij de politie,

kan worden afgeleid dat haar echtgenote zelfs een zekere invloed had op haar gedrag (administratief

dossier, stuk 3, gehoorverslag CGVS van 9 maart 2012, p. 7). Ook het initiatief van diens echtgenote

om naar de politie van Masis te stappen teneinde meer informatie te bekomen over de aanhouding van

haar echtgenoot, wijst erop dat zij wel degelijk op de hoogte werd gehouden van de problemen die haar

man zou hebben ondervonden in Armenië. Waar verzoekende partij deze tegenstrijdigheid nog tracht te

vergoelijken door de uitleg dat zij eerst kort in Yerevan heeft verbleven en dat zij meteen daarna

verplaatst werd naar Masis maar dat zij dit niet aan haar echtgenote heeft verteld, en dat het niet te

achterhalen valt of de politie tegen haar echtgenote de waarheid heeft gezegd over haar verblijfplaats,

merkt de Raad op dat verzoekende partij tijdens haar gehoor heeft gesteld dat zij de hele tijd in Masis is
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opgesloten geweest totdat zij op 30 november 2009 kon ontsnappen (administratief dossier, stuk 3,

gehoorverslag CGVS van 9 maart 2012, p. 9). Bovendien dient te worden opgemerkt dat het niet

bijzonder overtuigend overkomt dat verzoekende partij de plaats waar zij werd vastgehouden niet aan

haar echtgenote zou hebben medegedeeld. Ten slotte merkt de Raad op dat, indien al zou worden

aangenomen dat verzoekende partij haar echtgenote inderdaad niet op de hoogte zou hebben gesteld

van de plaats waar zij werd vastgehouden, het uiterst ongeloofwaardig is dat verzoekende partij haar

echtgenote niet zou hebben ingelicht over haar politieke activiteiten en haar specifieke rol bij de HHSh.

Het is volstrekt ongeloofwaardig dat wanneer de echtgenote van verzoekende partij samen met hun

kinderen twee jaar voor haar echtgenoot, om reden van de problemen die haar man ondervond door zijn

politieke activiteiten, het land verlaat en asiel aanvraagt in België, deze problematiek niet door beide

echtelingen zou zijn doorgenomen. Ook wenst de Raad te benadrukken dat de echtgenote van

verzoekende partij bovendien door de commissaris-generaal verweten wordt geen beroep te hebben

gedaan op de partij binnen dewelke haar man volgens haar een prominente rol speelde, teneinde met

hun hulp stappen te ondernemen. De Raad sluit zich aan bij het oordeel van verwerende partij dat,

indien verzoekende partij werkelijk een belangrijke rol zou hebben gehad bij de HHSh, er toch wel kon

worden verwacht dat er met de partij contact zou zijn opgenomen om hulp te vragen, te meer nu blijkt

dat de vrouw van verzoekende partij wel degelijk wenste dat er actie werd ondernomen tegen de

problematiek aangezien zij er bij haar echtgenoot verschillende keren op heeft aangedrongen om klacht

neer te leggen bij de politie.

Op basis van het voorgaande besluit de Raad dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partij voorhoudt,

de vaststellingen van verwerende partij in dit verband wel degelijk correct zijn.

3.2.8.1. De commissaris-generaal gaat er volgens verzoekende partij verkeerdelijk van uit dat haar

naam op de lijst van de overheid zou staan indien zij effectief beschuldigd werd van een zwaar feit en

dat de amnestie volledig correct zou zijn verlopen. Verzoekende partij is formeel dat niet alle namen van

alle beschuldigden of gevangenen werden vrijgegeven en dat de amnestiemaatregel een schijnoperatie

was. De betrokkenen liepen bijgevolg zeker en vast ook nog na de amnestiemaatregel gevaar, hetgeen

overigens wordt bewezen door het feit dat zij nog na deze amnestie werd opgepakt onder het

voorwendsel van valse beschuldiging van wapenimport en een poging tot staatsgreep, aldus

verzoekende partij.

3.2.8.2. De Raad wijst er nogmaals op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag

in beginsel bij de asielzoeker zelf rust. Waar verzoekende partij dan ook stelt dat de informatie waarop

de commissaris-generaal zich steunt niet correct is, komt het aan verzoekende partij toe om deze

informatie aan de hand van concrete gegevens te weerleggen. Verzoekende partij brengt evenwel geen

informatie bij waarmee zij aantoont dat de informatie door het Commissariaat-generaal aangewend

(administratief dossier, stuk 12 landeninformatie, deel 3, 4 en 7) niet correct zou zijn. De bewering van

verzoekende partij dat zij na de amnestieregeling nogmaals werd opgepakt kan uiteraard geen afbreuk

doen aan de in het administratief dossier aanwezige objectieve informatie.

3.2.9.1. Aangaande de vaststelling van verwerende partij dat het opmerkelijk is dat verzoekende partij

op 1 november 2009 zonder problemen met haar eigen paspoort Armenië kon verlaten, terwijl zij een

uitreisverbod had ondertekend, klaart verzoekende partij uit dat dit uitreisverbod slechts tijdelijk was.

3.2.9.2. De Raad wijst erop dat, zelfs indien al kan worden aangenomen dat dit uitreisverbod tijdelijk zou

zijn geweest, het toch wel zeer bevreemdend overkomt dat verzoekende partij, gezien de ernst van de

door haar voorgehouden problemen met de autoriteiten, zonder enige problemen, gebruik makend van

haar eigen paspoort, haar land kon verlaten. Des te opmerkelijker is de vaststelling dat verzoekende

partij, die beweert te worden vervolgd door haar autoriteiten, korte tijd nadien vanuit Georgië besloot om

terug te keren naar haar land. Dergelijk gedrag valt niet in overeenstemming te brengen met de door

verzoekende partij voorgehouden vrees voor vervolging ten opzichte van de Armeense autoriteiten, voor

zover die nog actueel zou zijn, quod non, en hypothekeert bijgevolg op ernstige wijze het

geloofwaardige karakter van het voorgehouden vluchtrelaas.

3.2.10.1. Waar verwerende partij verzoekende partij verwijt dat zij in de twee jaar na haar vertrek uit

Armenië nergens aan asielaanvraag indiende, verklaart verzoekende partij dat zij geen asiel vroeg in

Georgië omdat dit land geen asielzoekers uit Armenië aanvaart. Zij legt tevens uit dat Armenië met

Turkije een moeilijke band heeft, zodat een asielaanvraag indienen bij de Turkse autoriteiten haar een

hachelijke onderneming leek. Ten slotte stipt verzoekende partij aan dat het niet meer dan menselijk is

dat zij haar vrouw en kinderen trachtte te vervoegen (in België).

3.2.10.2. De Raad verwijst in dit verband naar hetgeen verwerende partij uiteenzet in haar nota met

opmerkingen: “Verder wenst verwerende partij hier nog aan te stippen dat van een persoon die beweert

vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van de Vluchtelingenconventie of

de subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijze mag worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort

daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag indient. Het feit dat verzoeker zo lang

wachtte om asiel aan te vragen, is een indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend
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noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig de ernst van de door hem geschetste vervolging.” De

Raad sluit zich aan bij voormelde argumentatie en maakt deze tot de zijne. De argumentatie dat Georgië

geen asielzoekers uit Armenië aanvaart en dat een asielaanvraag indienen in Turkije een hachelijke

onderneming zou zijn, betreft bovendien een blote bewering die door verzoekende partij met geen

objectieve informatie wordt onderbouwd.

3.2.11. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift aanbrengt dat zij hals over kop uit haar thuisland

is moeten vluchten en dat zij hier niet meer terug naartoe is gekeerd, reden waarom zij nooit de tijd heeft

gehad om de stukken mee te nemen die het Commissariaat-generaal van haar verlangde om haar

asielrelaas te staven, merkt de Raad op dat verzoekende partij reeds eind 2009 uit Armenië is

vertrokken en dat zij pas op 9 februari 2012 asiel heeft aangevraagd. Verzoekende partij heeft sinds

haar vertrek derhalve meer dan twee jaar de tijd gehad om pogingen te ondernemen om, via familie,

vrienden of andere kanalen documenten ter staving van haar vluchtrelaas te bekomen, hetgeen niet

gebeurd is. Verzoekende partij laat verder weten van mening te zijn dat zij haar verklaringen omtrent de

inval van de politie in hun huis op 29 juli 2008, tijdens dewelke zowel haar echtgenote als haar zoon

zware slagen en verwondingen hebben ondergaan en waarna haar echtgenote “geestelijk ziek” is

geworden, kan bewijzen aan de hand van de bijgebrachte medische getuigschriften. Wederom acht de

Raad het nuttig te verwijzen naar de opmerkingen die desbetreffend door verwerende partij worden

geformuleerd in haar nota met opmerkingen: “Wat betreft de nieuw neergelegde medische attesten

aangaande verzoekers echtgenote, A. M. (stukken 2 tot/met 6) wenst verweerder op te merken dat de

aangehaalde psychische problemen van verzoekers vrouw op zich niet in vraag gesteld worden maar

dat uit de neergelegde attesten niet kan worden afgeleid dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen

deze vastgestelde medische problemen en de aangehaalde problemen. Hetzelfde dient gezegd te

worden in verband met de medische attesten van verzoekers zoon A. Z. Zo wordt in deze attesten enkel

gesproken over een kiste die moet verwijderd worden en twee tanden die moeten getrokken worden. In

dit verband wenst verwerende partij hier nog te verwijzen naar vaste rechtspraak van de Raad van State

die stelt dat een medisch attest geen sluitend bewijs is voor de omstandigheden waarin verzoeker zijn

verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand

van een patiënt. Rekening houden met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de

oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en de plaats van

de verwondingen. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de verwondingen werden opgelopen. (RvS, nr.

132.261 van 10 juni 2004 …)”. De Raad neemt deze opmerkingen tot de zijne, en merkt bijkomend op

dat uit de bijgebrachte medische attesten blijkt dat de echtgenote van verzoekende partij aan PTSD lijdt

en dat zij hiervoor psychiatrische opvolging nodig heeft (bijlage 4 bij het verzoekschrift). Het gegeven

dat de echtgenote van verzoekende partij met psychologische problemen kampt, kan echter niet als

verschoningsgrond worden aangebracht voor de tegenstrijdigheden die tussen de verklaringen van

verzoekende partij en die van haar vrouw werden vastgesteld. Nergens blijkt uit de als bijlagen bij het

verzoekschrift gevoegde medische attesten dat het cognitieve geheugen van de echtgenote van

verzoekende partij dermate zou zijn aangetast dat het haar onmogelijk is een coherent en consistent

relaas naar voor te brengen.

3.2.12. Nopens de motivering omtrent de identiteitsdocumenten van verzoekende partij en de door haar

afgelegde reisroute, stelt verzoekende partij enkel dat, aangezien haar paspoort niet de hele periode in

haar bezit was, zij geen zicht heeft op datgene wat hierin werd geschreven of welke stempels erin

werden aangebracht, al dan niet wetens en willens door de overheid om een latere asielprocedure te

bemoeilijken. De Raad wijst er evenwel op dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde

informatie (administratief dossier, stuk 12: landeninformatie, deel 6) blijkt dat verzoekende partij op 18

april 2011 in Armenië een visum voor Griekenland heeft aangevraagd en bekomen. De Raad ziet niet in

hoe dit in overeenstemming te brengen valt met haar verklaring dat zij op 1 december 2009 definitief uit

Armenië is vertrokken zonder er ooit naar teruggekeerd te zijn en met de ernstige problemen die zij naar

eigen zeggen met de Armeense autoriteiten zou hebben ondervonden, waarbij nog dient te worden

opgemerkt dat verzoekende partij vertelde dat zij naar aanleiding van haar vrijlating in juli 2008 zelfs een

reisverbod heeft moeten ondertekenen. Haar verklaring dat zij geen zicht heeft op datgene dat in haar

paspoort werd aangebracht, omdat zij niet in het bezit is van dit document, en dat de Armeense

autoriteiten hierin mogelijk stempels (of andere opmerkingen) hebben aangebracht om een

asielaanvraag te bemoeilijken, betreft een argumentatie die door de Raad niet ernstig kan worden

genomen. Verzoekende partij doet derhalve geen afbreuk aan het door verwerende partij geuite

vermoeden dat zij bewust haar paspoort en/of mogelijke belangwekkende informatie achterhoudt voor

de Belgische asielinstanties over het moment, de wijze waarop en/of de redenen waarom zij uit haar

land van herkomst vertrokken is, hetgeen de geloofwaardigheid van haar asielrelaas bijkomend in het

gedrang brengt.



RvV X Pagina 8

3.2.13. De Raad stelt verder vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift met geen woord rept over

de in de bestreden beslissing vermelde vaststelling dat dat zij bijzonder slecht op de hoogte blijkt te zijn

van een aantal cruciale elementen uit haar asielrelaas. Zo kon verzoekende partij niet zeggen hoe het

kwam dat de bewaker werd omgekocht, waardoor zij op 30 november 2009 kon ontsnappen, hetgeen

toch wel van haar kan worden verwacht, te meer omdat verzoekende partij heeft verklaard jarenlang

een actief lid te zijn geweest van de HHSh. Verzoekende partij wist evenmin of de beschuldiging van

staatsgreep voor haar nog gevolgen heeft gehad. Zij verklaarde hier evenmin naar te hebben

geïnformeerd. Daar verzoekende partij voormelde vaststellingen niet bespreekt in haar verzoekschrift,

worden deze door de Raad als onbetwist en vaststaand beschouwd.

3.2.14. Gelet op het voorgaande, dient te worden besloten dat aan het asielrelaas van verzoekende

partij geen geloof kan worden gehecht. Derhalve kan haar de vluchtelingenstatus met toepassing van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

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

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

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

gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partij dan ook niet langer kan 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 partij een reëel risico op ernstige schade loopt 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 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 geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

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

2.4.2. Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8,

onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe

elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter

maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging

en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene
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situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.4.3. Met betrekking tot de door verzoeker naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag afgelegde

verklaringen, wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt als volgt: “Met betrekking tot de

verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking hebben op

gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige aanvraag

hebt uiteengezet – U verklaart dat u uw vrees baseert op de elementen uit uw vorige asielaanvraag. U

zou worden aangehouden omwille van uw politieke activiteiten bij de incidenten van 1 maart 2008. U

baseert uw actuele vrees ook op een uitspraak van de president van Armenië –, moet worden

beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd afgewezen wegens een fundamenteel

gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige aanvraag louter bijkomende

verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als

aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard om afbreuk te doen aan

de vastgestelde ongeloofwaardigheid.

Met betrekking tot de uitspraak van de president van Armenië (de incidenten van 2008 zijn van de

baan), moet worden opgemerkt dat uw interpretatie van deze uitspraak (de mensen die betrokken

waren moeten aangehouden worden) geen enkele objectieve ondersteuning vindt.”

Er kan inderdaad niet worden ingezien om welke reden een herhaling van dezelfde ongeloofwaardige

asielmotieven, zonder objectieve bewijzen, in een opeenvolgende asielaanvraag erop zou wijzen dat

deze motieven wel degelijk geloofwaardig zouden zijn.

Verzoeker voert geen concreet verweer tegen deze overwegingen, die dan ook staande blijven en door

de Raad tot de zijne worden gemaakt. Hij beperkt zich in wezen tot het louter volharden in zijn

ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven, het uiten van blote beweringen en de stelling dat hij wel

degelijk aannemelijk maakt dat zijn leven in gevaar kan zijn omwille van zijn banden met de politieke

tegenstanders van het huidige regime, wat evenwel geen dienstig verweer vormt en waarmee hij aldus

niet vermag te tornen aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van zijn vorige asielaanvraag op

grond waarvan werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van de door hem uiteengezette

vluchtmotieven. Ook de loutere verwijzing naar een rapport van UNHCR en het als bijlage aan het

verzoekschrift gevoegde document van Vluchtelingenwerk Nederland kan verzoekers geloofwaardigheid

bezwaarlijk herstellen. Immers, het gegeven dat de democratie in Armenië in de kinderschoenen staat,

dat de politieke situatie er instabiel is, dat tegenstanders van de regering er bedreigd worden en dat

corruptie er wijdverbreid is, doet niets af aan de vaststellingen gedaan naar aanleiding van verzoekers

eerste asielaanvraag dat (i) geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers bewering als zou hij

vervolgd worden door de Armeense autoriteiten in de nasleep van de presidentsverkiezingen van 19

februari 2008 en (ii) niet aannemelijk wordt gemaakt dat verzoeker een vooraanstaand lid was van de

politieke partij HHSh. Verzoeker dient aan te tonen dat er in zijn hoofde feiten en omstandigheden

bestaan waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging in zijn land van herkomst of dat

hij valt onder de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot het subsidiaire

beschermingsstatuut, waar hij gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas in

gebreke blijft.

In zoverre verzoeker nog verwijst naar het beleid van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, dat volgens verzoeker sinds 19 januari 2012 een lijst heeft opgesteld met

zogenaamde “veilige landen” en hij meent dat uit het feit dat Armenië niet op deze lijst voorkomt, op

afdoende wijze blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen Armenië

absoluut niet als een veilig land beschouwt, kan hij allerminst worden gevolgd. Artikel 57/6/1 van de

vreemdelingenwet schrijft voor dat de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad,

ten minste eenmaal per jaar de lijst van veilige landen van herkomst bepaalt. De wet voorziet eveneens

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een niet-bindend advies opstelt

over welke landen op deze lijst kunnen worden opgenomen. Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot

uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de

vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst, legde opnieuw een lijst van veilige

herkomstlanden vast. Het gaat om volgende landen: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM

(Macedonië), India, Kosovo, Montenegro en Servië. In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het

verzoekschrift betreft deze lijst dus geen beleidslijn van het Commissariaat-generaal, laat staan dat het

Commissariaat-generaal ieder land dat niet op deze lijst voorkomt als onveilig zou beschouwen.
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De commissaris-generaal heeft bij zijn beoordeling alle nieuwe elementen betrokken die door verzoeker

worden aangereikt, evenals elk relevant gegeven waarover hij zelf beschikt teneinde na te gaan of de

nieuwe elementen de kans aanzienlijk groter maken voor de erkenning als vluchteling of voor de

toekenning van de subsidiaire bescherming.

Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen bij waar deze besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans

aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking komt.

2.5. In zoverre verzoeker nog aanhaalt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen heeft nagelaten op afdoende wijze te onderzoeken of zijn leven in gevaar zou zijn in geval

van gedwongen terugkeer naar zijn land van herkomst, gaat hij voorbij aan de motieven van de

bestreden beslissing waar wordt gesteld als volgt: “Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-

generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, op een met

redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de

Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het

beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van

het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van

de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe

elementen aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door

u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel

geen elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst

een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de door u aangehaalde problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de

Dienst Vreemdelingenzaken dienaangaande vastgesteld heeft dat de eerdere verblijfsprocedures allen

werden afgewezen en er geen schending van artikel 3 EVRM werd aangetoond. U diende

verschillende aanvragen tot machtiging van verblijf in overeenkomstig artikel 9ter die respectievelijk op

23 maart 2012, op 4 juni 2012, op 3 september 2012 en op 29 januari 2013 geweigerd werden door de

Dienst vreemdelingenzaken. U diende daarnaast ook nog een machtiging tot verblijf in overeenkomstig

artikel 9bis die op 29 april 2013 geweigerd werd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan

blijken dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.”

2.6. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan 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). De schending van

het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien juli tweeduizend veertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


