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nr. 143 833 van 22 april 2015

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Russische nationaliteit te zijn, op 8 april 2015 heeft

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

26 maart 2015.

Gelet op de artikelen 39/77 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 16 april 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. BUYTAERT en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Russisch staatsburger van Armeense origine te zijn.

De voorbije jaren verbleef u meestal in de Russische hoofdstad Moskou, maar vrij regelmatig pendelde

u naar Rostov, waar uw echtgenote tot op heden verblijft, samen met jullie jongste dochter.

In de jaren ’80 verspreidde u, als drukker, wat Armeense propaganda in de toenmalige Sovjet-Unie. U

zou daardoor altijd geschaduwd zijn door zowel Russische als Armeense inlichtingendiensten.

In 1999 sloeg u, in Moskou, met uw chauffeur op de vlucht toen u dreigde slaags te raken met een

groep gewelddadige mannen. Uw chauffeur verloor de controle over het stuur en zo raakte u betrokken

bij een zwaar ongeval, waarvan u zowat een jaar moest revalideren.

In 2000 werd u in Moskou opnieuw belaagd door extremisten.

U diende klacht in, maar kreeg hiervan geen afschrift. Niettemin zou er een onderzoek gebeurd

zijn, waarbij het incident werd bestempeld als “hooliganisme”.
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De daaropvolgende jaren had u commerciële functies, maar u werkte niet officieel.

In het recente verleden ging uw gezondheidstoestand er aanzienlijk op achteruit.

In 2013 werd u in Rostov een tijd lang behandeld voor stress, maar u had de indruk dat u niet accuraat

behandeld werd.

Het was een kennis die u vorig jaar adviseerde om u uitgebreid te laten onderzoeken.

Bij de medische onderzoeken die daarop volgden, werd geconstateerd dat u ernstige problemen hebt

met uw bloedvaten. Er werd, na uitgebreide medische expertises, een operatie aan uw vatenstelsel als

behandeling voorgesteld.

U weigerde echter om hierop in te gaan, aangezien men u geen waterdichte garanties kon bieden voor

een uitstekend resultaat.

In november 2014 startte u daarom met de voorbereiding van uw vertrek uit de Russische Federatie; u

vroeg een visum aan bij de Hongaarse ambassade te Moskou.

Intussen ging het getouwtrek tussen uzelf en medische instanties in Moskou door.

In december 2014 vernam u nogmaals dat enkel een operatie soelaas zou brengen. U bleef zich

verzetten tegen de voorgestelde operatie.

Op 25 december 2014 werd u bij het verlaten van de polykliniek aangesproken door 2 onbekenden.

Ze intimideerden u en wilden u slaan; ze lieten u verstaan dat u moest ophouden met uw verzet tegen

de voorgestelde operatie. De onbekende zeiden dat u 1 dag de tijd kreeg om de Russische Federatie te

verlaten.

Op 28 december 2014 ging u daarom naar Yerevan om er nog uw moeder te bezoeken.

Vanuit Yerevan en via Kiev reisde u op 20 januari 2015 naar België.

Op de luchthaven werd u tegengehouden omwille van onduidelijke reismotieven.

Op 26 januari 2015 wendde u zich tot de Belgische autoriteiten om, voor het eerst, asiel te vragen.

Voor onderhavige aanvraag legde u meerdere medische stukken neer. Ze staven uw recente medische

problemen en verder uw hospitalisatie in 1999 na een zwaar auto-ongeval en een opname in 2000 na

een geval van agressie.

B. Motivering

Voor onderhavige asielaanvraag beroept u zich op medische problemen in uw land van herkomst, die

zouden geleid hebben tot een ernstige poging tot intimidatie eind vorig jaar.

Mogelijk werd u door de Russische autoriteiten nog geviseerd omwille van propagandistische en pro-

Armeense activiteiten die u in het begin van de jaren ’80 ontplooide.

U verwijst ook naar uw Armeense origine, die tot problemen zou geleid hebben op het vlak van

tewerkstelling en 2 incidenten met extremisten/nationalisten.

Welnu, op basis van uw verklaringen en alle beschikbare elementen kan in uw hoofde niet besloten

worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging, volgens de bepalingen van de

Vluchtelingenconventie, noch tot het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade,

volgens de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst moet benadrukt worden dat onderhavige aanvraag in hoofdzaak geconcentreerd is rond uw

precaire medische toestand.

Welnu, met betrekking tot de door u opgeworpen gezondheidsproblemen, dient te worden opgemerkt

dat ze geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming.

Uit uw verklaringen blijkt in eerste instantie (CGVS, gehoorverslag dd.17.03.2015, p.4 en 5) dat u geen

vertrouwen had in de behandeling (operatie) die u door medische instanties werd aanbevolen; men kon

u geen volledige garanties op een gunstig resultaat beloven.

Daarom bleef u de bevindingen van een bureau voor medische expertise betwisten, wat moet blijken uit

door u overlegde documenten.

In België zou u mogelijk wél een operatie laten uitvoeren, omdat hier een eenvoudiger methode zou

gebruikt worden (CGVS, p.6).

Uit uw verklaringen blijkt daarnaast dat u in de jaren ’80 (in zekere zin) politiek actief bent geweest daar

u pro-Armeense propaganda zou hebben gedrukt en verspreid (CGVS, p.7).

Op de vraag of uw meest recente medische problemen en de door de autoriteiten voorgestelde

oplossing daarvoor, verband houden met uw politieke activiteiten, blijft u echter uiterst vaag door te

stellen dat u altijd gekend was bij de veiligheidsdiensten, misschien wel (…), ik weet het niet (CGVS,

p.8).

Bijgevolg brengt u geen elementen naar voor waaruit blijkt dat u inaccuraat zou behandeld worden in uw

herkomstland omwille van motieven die verband houden met de Vluchtelingenconventie.
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U dient zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Uit uw verklaringen blijkt verder dat u eind december 2014 door 2 onbekenden zou geïntimideerd zijn

om uw verzet tegen de bevindingen van het bureau voor medische expertise op te geven.

Welnu, aan de waarachtigheid van dit door u ingeroepen vervolgingsfeit kan ernstig getwijfeld worden.

U legt immers een document over (document 9: groene map), uitgaande van Russische autoriteiten,

waarmee u op 21 januari 2015 werd uitgenodigd voor een nieuwe medische expertise.

De vaststelling dat u enerzijds door de autoriteiten, in de gedaante van 2 onbekende mannen, eind

december 2014 zou bedreigd zijn om uw verzet tegen resultaten van medische expertises op te geven,

doch anderzijds eind januari 2015 voor een nieuw onderzoek eveneens door de autoriteiten middels

een officieel schrijven zou zijn opgeroepen, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het laatste door

u ingeroepen vervolgingsfeit.

Bovendien moet worden opgemerkt dat u reeds voordien démarches ondernam om naar Europa te

reizen, wat blijkt uit het verkrijgen van een Hongaars visum begin december 2014. Naar eigen zeggen

deed u dit om buiten de Russische Federatie een definitieve oplossing (en behandeling) voor uw

medische problemen te zoeken (CGVS, p. 7 en Verklaring DVZ 29/01/2015, vraag 28).

In de hypothese dat u wél het slachtoffer werd van een aanval door 2 onbekenden, moet worden

vastgesteld dat u onvoldoende inspanningen hebt gedaan om bescherming te zoeken.

Uit bijgevoegde informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd, blijkt immers dat de verhouding tussen de Russische autoriteiten en

personen van Armeense origine in Moskou goed is en dat Armeniers op dezelfde mogelijkheden tot

bescherming kunnen rekenen.

Dienaangaande verklaart u (CGVS, p.8) dat uw klacht niet werd geregistreerd omdat u niet vanop plaats

delict melding maakte van de door u beschreven agressie, doch u erkent dat u niet verder op

bescherming hebt aangedrongen, naar eigen zeggen (CGVS, p.8) omdat het voor u duidelijk was dat u

geviseerd werd omwille van uw weigering tot medische behandeling.

Er mag uit het voorgaande besloten worden dat u niet voldoende beschermingsmogelijkheden hebt

uitgeput, indien het laatste door u beschreven vervolgingsfeit al plaats zou gevonden hebben, wat

hiervoor reeds in vraag werd gesteld.

Wat andere incidenten betreft (een auto-ongeval in 1999 na een aanval door extremisten en een aanval

in 2000, eveneens door extremisten) moet worden opgemerkt dat het geïsoleerde incidenten betreft van

15 jaar geleden, die weliswaar afkeurenswaardig zijn, maar u er kennelijk niet toe aanzetten om uw land

te ontvluchten.

Uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat uw recente medische problemen voor u de belangrijkste drijfveer

waren om Rusland te verlaten.

Wat betreft verwijzingen naar discriminatie omwille van uw Armeense origine (op uw werk wilde men u

ontslaan), kan opnieuw worden verwezen naar de bijgevoegde informatie in uw administratief dossier.

Hieruit blijkt dat de autoriteiten positief staan tegenover personen van Armeense origine, die bovendien

ruim vertegenwoordigd zijn in Moskou.

Uw persoonlijke verklaringen zijn weinig overtuigend te noemen dienaangaande en ze werpen

geen ander licht op voormelde info.

Zo was u vorig jaar nog tewerkgesteld bij een organisatie die voor de Russische autoriteiten werkt en de

jaren voordien werkte u, weliswaar niet officieel, voor zowel particulieren als bedrijven in commerciële

functies (CGVS, p. 8-10).

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er in uw hoofde geen aannemelijke vrees voor

vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld. De door u

overlegde documenten werpen geen ander licht op deze beoordeling.

De door u overlegde documenten staven weliswaar uw medische historiek, die niet betwist wordt door

het Commissariaat-generaal, maar veranderen niets aan de negatieve eindbeoordeling van onderhavige

aanvraag; ze wijzen niet op gerichte vervolging volgens de bepalingen van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade, volgens de bepalingen inzake subsidiaire

bescherming.

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.”
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2. Over de rechtspleging

De Raad stelt vast dat het verzoekschrift van 8 april 2015 (zie p. 1, 2) een beroep inhoudt tegen de

beslissing van de commissaris-generaal tot weigering van de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling en van de subsidiaire beschermingsstatus, door verzoeker “bestreden beslissing” genoemd

(zie p. 2), en voegt trouwens deze beslissing als stuk 2 aan zijn verzoekschrift.

Verzoeker vraagt aan de Raad (zie p. 22) de “bestreden beslissing” te hervormen.

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift (zie inventaris, stuk 1) ook een “bijlage 11ter verzoeker” (sic). Het

ontgaat de Raad, ook bij het ontbreken van verdere duiding in het verzoekschrift, wat verzoeker

dienaangaande van hem verwacht.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 8 april 2015 (zie p. 4) een schending aan van de artikelen

48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 en 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

vreemdelingenwet), een schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en

goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), een schending van artikel 27 van koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, een schending van de materiële motiveringsplicht, van

het zorgvuldigheidsbeginsel en van het verbod van willekeur.

Verzoeker citeert voornoemde artikelen en geeft een theoretische uiteenzetting van de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur.

Hij bespreekt de term “gegronde vrees voor vervolging”, de subsidiaire beschermingsstatus, de

bewijslast, het voordeel van de twijfel, het onderzoek naar de geloofwaardigheid van de verklaringen, de

“actieve samenwerkingsplicht” van de commissaris-generaal, het “EVRM-risico” en de bewijsstandaard.

Verzoeker voert aan dat (zie p. 19) zijn asielaanvraag niet gesteund is op medische redenen zoals de

bestreden beslissing poneert, maar wél op bedreigingen door Russische overheidsfunctionarissen.

De motivering in de beslissing over zijn medische toestand mist volgens verzoeker feitelijke en

juridische grondslag en houdt er een verkeerde lezing van het verhoorverslag en een onjuiste

interpretatie en zijn asielrelaas in.

Verzoeker laat gelden dat (zie p. 20) Armeniërs in Rusland geviseerd worden door extremisten en

regelmatig het slachtoffer zijn van geweldplegingen en agressie; hij verwijst dienaangaande naar

“Country of Origin Research and Information (CORI), CORI Country Report: Russian Federation” van

oktober 2010.

Hij stelt dat hij voortdurend blootstaat aan een ernstig risico op geweldpleging en onmenselijke

behandeling uitgaande van de extremisten waartegen de Russische autoriteiten hem niet beschermen.

Hij wijst er op dat hij in het verleden het slachtoffer geweest is (zie p. 20) “van

vervolgingen/onmenselijke behandeling omwille van zijn Armeense origine en dat de Russische politie

heeft hem niet willen beschermen”. Volgens verzoeker moet hem “op zijn minst de subsidiaire

bescherming worden toegekend”.

Verzoeker klaagt aan dat niet werd nagegaan (zie p. 20) “wat het lot is van asielterugkeerders naar

Rusland, met andere woorden, er werd niet nagegaan wat de gevolgen voor verzoeker zijn indien hij als

afgewezen asielzoeker zou moeten terugkeren naar Rusland, onder meer werd er niet nagegaan wat de

gevolgen en levensomstandigheden van verzoeker zouden zijn met betrekking tot veiligheid, behuizing,

werkgelegenheid, medische zorgverlening, sociale zekerheid, re-integratie als afgewezen asielzoeker

behorende tot de Armeense minderheidsgroep”.

Volgens verzoeker had dit onderzoek gevoerd moeten worden met betrekking tot Moskou en Rostov,

maar heeft de commissaris-generaal “die oefening niet gemaakt en heeft derhalve een mogelijke

schending van artikel 3 EVRM niet afdoende kunnen uitsluiten waardoor de bestreden beslissing op zijn

minst niet afdoende gemotiveerd is”.
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Volgens verzoeker heeft de commissaris-generaal (zie p. 21) “niet voldaan aan zijn actieve

onderzoeksplicht, zo blijkt niet uit de bestreden beslissing dat het CGVS enig contact zou hebben

gezocht met de Russische autoriteiten om verzoekers relaas na te gaan” (sic); hij klaagt aan dat “de

voorzienbare gevolgen van verzoekers terugkeer werden dus niet onderzocht”.

Hij hekelt dat bij de beoordeling van zijn relaas geen rekening werd gehouden (zie p. 21) “met zijn

persoonlijkheid, opleiding, intellectuele vermogen leeftijd en psychologische toestand”.

Volgens verzoeker kon zijn asielrelaas (zie p. 21) “op zijn minst gebeurd zijn” en kan het bestaan van

het risico voor vervolging of risico van ernstige schade “op zijn minst worden aangetoond door de

gegevens van de zaak die voor vaststaand kunnen worden gehouden”.

Verzoeker stelt dat hij alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk heeft

aangebracht, dat een aantal van zijn verklaringen weliswaar niet gestaafd worden met stukken of

bewijzen, maar dat hij wel als geloofwaardig geacht moet worden en hem het voordeel van de twijfel

moet worden gegund.

Verzoeker klaagt aan dat er geen rekening gehouden werd (zie p. 21) “met het feit dat verzoeker

verward en ernstig getraumatiseerd is door wat er gebeurd is” en dat in de beslissing van de

commissaris-generaal vooral de klemtoon wordt gelegd op het niet weten van bepaalde elementen en

gegevens en op het feit dat zijn verklaringen ongeloofwaardig zijn, terwijl hij de werkelijke

gebeurtenissen heeft verhaald, maar hij niet van alles en van elk detail op de hoogte kan zijn.

Hij voert aan dat hij in de mate van het mogelijke geantwoord heeft op de vragen die hem werden

gesteld, maar meent dat hij uiteraard niet alles wist en ook niet alles kon weten.

Tevens voert verzoeker aan dat van hem niet kan worden verwacht dat hij alle elementen die hij

aanvoert, bewijst.

Hij wijst er op dat het een essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit wordt vermoed, maar

bewezen moet worden.

Hij hekelt het feit dat de commissaris-generaal sommige van zijn verklaringen zomaar afwijst als

ongeloofwaardig.

Verzoeker besluit dat de motivering van de bestreden beslissing niet deugdzaam is.

Verzoeker vraagt aan de Raad de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en aan hem de

vluchtelingenstatus te erkennen, minstens hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen; in

ondergeschikte orde vraagt verzoeker zijn zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal voor

verder onderzoek.

3.2. Beoordeling

3.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

3.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning, respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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
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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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

3.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad is van oordeel dat verzoeker het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in zijn

hoofde niet aannemelijk maakt, gezien:

(i) verzoekers gezondheidsproblemen als dusdanig niet ressorteren onder het toepassingsgebied van

de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet en hij geen elementen naar voor brengt waaruit blijkt

dat hij op medisch vlak inaccuraat zou behandeld worden in zijn herkomstland omwille van motieven die

verband houden met het Vluchtelingenverdrag (zie het verhoorverslag van 17 maart 2015, p.4-8),

waardoor hij voor de beoordeling van de door hem ingeroepen medische problemen, de geëigende

procedure dient te volgen, met name deze van artikel 9ter van de vreemdelingenwet;

(ii) verzoekers verklaring dat hij eind december 2014 door twee onbekenden zou geïntimideerd zijn om

zijn verzet tegen de bevindingen van het bureau voor medische expertise op te geven, niet verenigbaar

is met de vaststelling dat verzoeker eind januari 2015 voor een nieuw onderzoek door de autoriteiten

van zijn land middels een officieel schrijven zou zijn opgeroepen;

(iii) verzoeker reeds vóór het incident van eind december 2014, stappen ondernam om naar Europa te

reizen, wat blijkt uit het verkrijgen van een Hongaars visum begin december 2014 (zie het

verhoorverslag, p. 7; zie verklaring DVZ van 29 januari 2015, vraag 2.8);

(iv) verzoeker hoe dan ook onvoldoende inspanningen heeft gedaan om bescherming te zoeken voor de

problemen met de twee onbekenden (zie het verhoorverslag, p. 8), temeer daar uit de informatie door

de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat de verhouding tussen de

Russische autoriteiten en personen van Armeense origine in Moskou goed is en dat Armeniërs op

dezelfde mogelijkheden tot bescherming kunnen rekenen;

(v) de andere incidenten (een auto-ongeval in 1999 na een aanval door extremisten en een aanval in

2000 door extremisten) geïsoleerde incidenten betreffen van 15 jaar geleden, die verzoeker er kennelijk

niet toe aanzette om zijn land van herkomst vroeger te ontvluchten;

(vi) uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat

de autoriteiten positief staan tegenover personen van Armeense origine, die bovendien ruim

vertegenwoordigd zijn in Moskou, en verzoeker vorig jaar nog tewerkgesteld was bij een organisatie die

voor de Russische autoriteiten werkt en de jaren voordien, voor zowel particulieren als bedrijven in

commerciële functies werkte (zie het verhoorverslag, p. 8-10).

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift hekelt dat bij de beoordeling van verzoekers asielrelaas door de

commissaris-generaal geen rekening werd gehouden “met zijn persoonlijkheid, opleiding, intellectuele

vermogen leeftijd en psychologische toestand”, stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat in concreto aan

te geven hoe “zijn persoonlijkheid, opleiding, intellectuele vermogen leeftijd en psychologische toestand”

bovenstaande vaststellingen zouden kunnen wijzigen.

Waar in het verzoekschrift aangevoerd wordt dat Armeniërs in Rusland geviseerd worden door

extremisten en regelmatig het slachtoffer zijn van geweldplegingen en agressie, waarvoor

dienaangaande verwezen wordt naar “Country of Origin Research and Information (CORI), CORI

Country Report: Russian Federation” van oktober 2010, antwoordt de Raad dat verzoeker niet aantoont

dat de “COI Focus: Federation de Russie: Situation des Arméniens” van 5 december 2014 - door de

commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier - die van recentere datum is, foutief is

of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd. Het komt nochtans aan verzoeker toe om met
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concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de betreffende informatie die hij betwist, niet correct

is.

In het verzoekschrift wordt ook aangeklaagd dat niet werd nagegaan “wat het lot is van

asielterugkeerders naar Rusland, met andere woorden, er werd niet nagegaan wat de gevolgen voor

verzoeker zijn indien hij als afgewezen asielzoeker zou moeten terugkeren naar Rusland, onder meer

werd er niet nagegaan wat de gevolgen en levensomstandigheden van verzoeker zouden zijn met

betrekking tot veiligheid, behuizing, werkgelegenheid, medische zorgverlening, sociale zekerheid, re-

integratie als afgewezen asielzoeker behorende tot de Armeense minderheidsgroep”.

Volgens verzoeker had dit onderzoek gevoerd moeten worden met betrekking tot Moskou en Rostov,

maar heeft de commissaris-generaal “die oefening niet gemaakt en heeft derhalve een mogelijke

schending van artikel 3 EVRM niet afdoende kunnen uitsluiten waardoor de bestreden beslissing op zijn

minst niet afdoende gemotiveerd is”.

De Raad stelt vast dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken sprak over zijn medische

problemen en het incident met de onbekende mannen (zie vragenlijst DVZ van 9 maart 2015, vraag

3.5), maar geen melding maakte van mogelijke problemen met “veiligheid, behuizing, werkgelegenheid,

medische zorgverlening, sociale zekerheid, re-integratie als afgewezen asielzoeker behorende tot de

Armeense minderheidsgroep” bij een terugkeer naar Rusland.

Ook op het Commissariaat-generaal, gevraagd waarom hij asiel aanvraagt, vertelde verzoeker enkel

over zijn medische problemen en over de dreigementen van onbekenden in december 2014 (zie het

verhoorverslag, p. 3-10).

Op de vraag, op het einde van het verhoor, of hij nog iets wilde toevoegen, maakte verzoeker evenmin

melding van een vrees voor problemen “als afgewezen asielzoeker behorende tot de Armeense

minderheidsgroep” bij terugkeer naar zijn land van herkomst (zie het verhoorverslag, p. 10). Ook de

advocaat van verzoeker, die aanwezig was tijdens het verhoor, maakte geen opmerkingen

dienaangaande (zie het verhoorverslag, p. 10).

De Raad wijst er op dat de commissaris-generaal zijn beslissing neemt op grond van de feitelijke

elementen zoals die hem werden aangereikt door de asielzoeker. De bewijslast inzake de gegrondheid

van een asielaanvraag rust dan ook in beginsel op de asielzoeker zelf; zoals iedere burger die om een

erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken.

Er is slechts sprake van een onderzoeksplicht in hoofde van de asielinstanties in zoverre de asielzoeker

verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze nader

worden onderzocht. Geen enkele bepaling of beginsel verplicht de met het onderzoek van de

asielaanvraag belaste instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om de status van

vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen (RvS, nr.

164.792 van 16 november 2006).

Ten slotte merkt de Raad op dat verzoeker in zijn verzoekschrift eveneens nalaat om, onder verwijzing

naar zijn persoonlijke omstandigheden, in concreto aannemelijk te maken dat hij ernstige problemen

riskeert bij terugkeer naar Rusland omwille van het feit dat hij asiel heeft aangevraagd en/of in het

buitenland heeft verbleven.

Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen enkel concreet element aan waaruit zou blijken dat een

persoon van Armeense origine die van het buitenland terugkeert naar Rusland enkel en alleen door

deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een afgewezen asielzoeker is, een risico

loopt om het slachtoffer te worden van een groepsvervolging, namelijk een vervolging die het gevolg is

van een bewust en systematisch beleid, waarmee men iedere persoon die lid is van een welbepaalde

groep op willekeurige wijze kan treffen, enkel en alleen doordat hij of zij deel uitmaakt van deze groep.

Men kan evenmin besluiten dat iedere persoon van Armeense origine die van het buitenland naar

Rusland terugkeert enkel en alleen door deze terugkeer of enkel en alleen door het feit dat hij of zij een

uitgeprocedeerde asielzoeker is systematisch een reëel risico loopt om ernstige schendingen te

ondergaan in de zin van de reglementering met betrekking tot de subsidiaire bescherming.

De opmerking in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal “niet voldaan (heeft) aan zijn actieve

onderzoeksplicht, zo blijkt niet uit de bestreden beslissing dat het CGVS enig contact zou hebben

gezocht met de Russische autoriteiten om verzoekers relaas na te gaan” (sic) , raakt kant noch wal

gezien ingaan op de suggestie vervat in het verzoekschrift, zou betekenen dat de asielinstanties van het
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onthaalland aan de autoriteiten van het land waarvan de asielzoeker afkomstig is, bevestiging zouden

vragen dat ze hun onderdaan, vermeld met naam en toenaam, daadwerkelijk vervolgen…

In acht genomen wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat in hoofde van verzoeker geen vrees voor

vervolging in de zin van 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag in aanmerking kan worden genomen.

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

3.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS 24

juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ

C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Verzoekers relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt

geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormelde

wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

3.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een

vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig april tweeduizend vijftien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M. BONTE


