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nr. 145 142 van 8 mei 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die respectievelijk verklaren van Armeense en Oekraïense

nationaliteit te zijn, op 10 november 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 8 oktober 2014.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

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

VANCRAEYNEST 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. De bestreden beslissing aangaande R.N. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn, afkomstig uit Zaporozhiye,

Oekraïne. U trad in 2006 in het huwelijk met A.T. (O.V. X), een Oekraïens staatsburger, en samen

hebben jullie een zoon.

Sinds eind van de jaren ’90 woonde u in Oekraïne, waar u uw huidige echtgenote leerde kennen. U

werkte er als schoenmaker.

Vanaf mei 2014 begonnen de problemen, die u uiteindelijk deden besluiten om Oekraïne te ontvluchten.

Op een zaterdag in mei 2014 was u van uw werk op weg naar huis. In een parkje, in de buurt van uw

woonst, werd u door 3 onbekende mannen aangesproken. Ze vroegen wie u was en wat u in het parkje

liep te doen.
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Wat begon als een ietwat bedreigend gesprek mondde uit in een fysieke confrontatie, waarbij u door

de onbekenden in mekaar werd geslagen. Daarbij liep u een blauw oog op en verder had u een

gekneusde rib en een gebroken tand. U geraakte op eigen kracht thuis.

Uw echtgenote verbleef op dat moment bij haar ouders, die zij vaker opzocht tijdens weekends. ’s

Anderendaags kwam zij naar huis en stelde vast dat u mishandeld was. Ze verzorgde uw verwondingen.

Ruim een week later kreeg u thuis bezoek. U werd opnieuw geïntimideerd en u kreeg te horen dat u 2

maanden de tijd had om 3.000$ te betalen. In ruil voor dat bedrag zou u gerust worden gelaten.

U slaagde erin om uw belagers ervan te overtuigen dat u later het geëiste bedrag zou betalen.

Deze gebeurtenis maakte echter een diepe indruk op uzelf en uw echtgenote en wel in die mate dat

jullie de volgende dag naar uw schoonmoeder vertrokken, 40 kilometer verderop.

Op internet bood u uw woonst te koop aan. U startte met de organisatie van uw vlucht uit Oekraïne.

Bij uw schoonmoeder ontving u tot aan uw vertrek geen bedreigingen meer.

U ging nog meermaals naar uw woonst om er dingen op te halen en u liet er geïnteresseerde kopers het

huis bezichtigen.

Op 15 augustus 2014 verlieten u en uw echtgenote Oekraïne op legale wijze en per vliegtuig reisden

jullie naar Griekenland. Vanuit Griekenland reisden jullie, eveneens per vliegtuig, verder door naar

België.

Jullie kwamen op 19 augustus 2014 in België aan om er op 21 augustus 2014 voor het eerst asiel te

vragen.

Voor onderhavige aanvraag verwijst u niet enkel naar de hiervoor beschreven problemen, maar u haalt

ook de recente gebeurtenissen in Oekraïne aan.

In Armenië kende u geen specifieke problemen met medeburgers of autoriteiten, maar u verklaart dat

de spanningen in het betwiste gebied Nagorno-Karabagh recentelijk dermate stegen dat de Armeense

autoriteiten zouden zijn overgegaan tot het massaal mobiliseren van mannelijke burgers om er de orde

te herstellen of te handhaven.

In het kader van onderhavige aanvraag werden door u en uw partner de volgende documenten

overlegd: uw internationaal paspoort (origineel), het binnenlands paspoort van uw echtgenote

(origineel), het internationaal paspoort van uw echtgenote (origineel), de geboorteakte van uw zoon

Razmik (origineel), uw huwelijksakte (origineel), uw rijbewijs (origineel) en de verkoopakte van uw

woonst (kopie).

B. Motivering

In het kader van onderhavige aanvraag beroept u zich op een etnisch geïnspireerde aanval tegen uzelf,

waarna u ook afgeperst werd.

Het betreft problemen die u in Oekraïne kende en die voor u de directe aanleiding waren voor uw vlucht

naar België.

Verder beroept u zich, in de hoedanigheid van Armeens staatsburger, op een mogelijke mobilisatie

vanwege de Armeense autoriteiten omwille van nieuwe verhoogde spanningen in Nagorno-Karabagh.

U keert ook liever niet terug naar Armenië terug omwille van de economische moeilijke situatie aldaar.

Welnu, op basis van 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.

Deze beoordeling is gebaseerd op de hierna beschreven vaststellingen.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat uit uw verklaringen en door u overlegde documenten blijkt dat u

het staatsburgerschap van Armenië bezit.

Aangezien asielaanvragen beoordeeld worden ten aanzien van het land waarvan de asielzoeker het

staatsburgerschap bezit, dient onderhavige aanvraag ten aanzien van Armenië beoordeeld te worden en

dient u aannemelijk te maken dat u aldaar hetzij een gegronde vrees voor vervolging koesterde jegens

medeburgers of de autoriteiten, hetzij een reëel risico liep op het lijden van ernstige schade volgens de

bepalingen inzake subsidiaire bescherming of dat u niet langer kunt rekenen op bescherming van

de Armeense autoriteiten.

Welnu, in voorliggend geval moet worden geconcludeerd dat u geen elementen aanbrengt waaruit blijkt

dat u een gegronde vrees voor vervolging koestert of een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade.

Immers, u verklaart (CGVS, gehoorverslag dd.22.09.2014, p.4) dat u in Armenië geen problemen

hebt gekend met medeburgers of de autoriteiten.

Op de daaropvolgende vraag of u momenteel enige vrees koestert jegens Armeense autoriteiten of

medeburgers, repliceert u (CGVS, p.4) dat u vernam dat mensen die hun militaire dienstplicht niet
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hebben vervuld tegenwoordig kunnen opgepakt en onder de wapens worden geroepen omwille van de

nieuwe verhoogde spanning in Nagorno-Karabagh.

Welnu, uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd blijkt dat in Armenië hoegenaamd geen sprake is van een algemene

militaire mobilisatie in het kader van de verhoogde spanning in Nagorno-Karabagh.

Bijgevolg dient het door u aangehaalde asielmotief – dat u trouwens op generlei wijze opwierp in de

voorbereidende CGVS-vragenlijst – in verband met een militaire mobilisatie in Armenië, als ongegrond

bestempeld te worden.

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat u in het verleden medisch werd afgekeurd voor militaire

dienst (CGVS,p.4).

Alleen al hierdoor is het niet aannemelijk dat u in de toekomst nog wordt opgeroepen voor

militaire dienst.

U verklaarde weliswaar dat u van uw broer gehoord heeft dat dit geen garantie biedt (CGVS,p.4),

maar u kan dit niet staven met objectieve aanwijzingen.

In secundaire orde beroept u zich voor onderhavige aanvraag, en ten aanzien van Armenië, op louter

economische motieven, die een eventuele terugkeer naar voormeld land zouden belemmeren.

U verklaart dienaangaande (CGVS, p.11) dat het in de regio’s in Armenië, buiten de hoofdstad,

economisch moeilijk is en u wil niet dat uw echtgenote, die in het bezit is van meerdere diploma’s, naar

daar zou moeten uitwijken.

Welnu, dergelijke economische en persoonlijke motieven kunnen niet beschouwd worden als vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie noch als een risico op ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. In uw relaas hieromtrent kon immers geen aanwijzing van een

intentionele bedreiging van jullie vrijheid, leven of fysieke integriteit door de Armeense autoriteiten of

door derden.

Op basis van de hiervoor beschreven elementen kan, ten aanzien van Armenië, 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 bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Wat betreft de problemen die jullie zouden gekend hebben in Oekraïne, het land waarvan uw

echtgenote het staatsburgerschap bezit, moet worden geconcludeerd dat jullie deze niet aannemelijk

hebben weten te maken en wel omwille van de hierna beschreven vaststellingen.

Vooreerst werd een aanzienlijke tegenstrijdigheid vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van uw

echtgenote, betreffende de periode voorafgaand aan jullie vlucht uit Oekraïne.

Blijkens jullie verklaringen zou de laatste poging tot intimidatie/afpersing bij jullie woonst hebben

plaatsgehad. Naar aanleiding van deze gebeurtenis vertrokken jullie de volgende dag naar uw

schoonmoeder.

Welnu, uzelf beweerde dat u, na deze vlucht naar uw schoonmoeder, nog zeker 5 of 6 keer naar uw

woonst ging (CGVS, p.9). U ging er heen voor het ophalen van documenten en het voorstellen van het

huis aan een koper (CGVS, p.10).

Uw echtgenote, van haar kant, beweerde echter, tot tweemaal toe (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5 en

6) dat u, na de vlucht uit jullie woonst, niet meer naar daar ging.

Zij voegde hier aan toe dat zij zeker zou geweten hebben als u nog naar daar was gegaan, aangezien

jullie alles in onderling overleg doen (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5).

Tot twee keer toe geconfronteerd (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5 en 6) met uw aanzienlijk afwijkende

verklaringen, verklaart uw echtgenote eerst dat jullie meteen alles hadden meegenomen en dat jullie niet

meer teruggingen omdat het veel te gevaarlijk was en ten slotte dat ze geen uitleg heeft voor uw

dermate afwijkende beweringen terzake.

Ook u werd geconfronteerd met de uiteenlopende verklaringen. U herhaalt dat uw vrouw op de hoogte

was van het bezoek en zelfs nog mee is gegaan (CGVS,p.11).

Welnu, de vaststelling dat u en uw echtgenote dusdanig tegenstrijdig zijn over het al dan niet nog

bezoeken van jullie woonst in de periode die voorafging aan jullie vlucht naar België, doet afbreuk aan

uw geloofwaardigheid en wel in ernstige mate.

Immers, uit jullie beider verklaringen mag afgeleid worden dat jullie vlucht naar uw schoonmoeder een

démarche was die was ingegeven door een grote angst voor uw belagers.

Dat u en uw echtgenote vervolgens echter dusdanig afwijkende verklaringen afleggen over het al dan

niet nog bezoeken van jullie woonst, doet in ernstige mate afbreuk aan uw geloofwaardigheid, temeer

daar uzelf aangaf dat uw echtgenote nog een keer meeging naar jullie woonst om er spullen op te halen

(CGVS, p.11) en uw echtgenote verklaarde (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5) dat jullie alles in overleg

doen.

De vastgestelde tegenstrijdigheid is bijgevolg manifest en ze ondergraaft uw geloofwaardigheid reeds in

ernstige mate.
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Verder werd vastgesteld dat u onvoldoende consistent bleek in uw verklaringen over bepaalde aspecten

van uw relaas.

Zo verklaarde u tijdens uw uitgebreid asielgehoor (CGVS, p.8) dat u bij het laatste incident, dat voor u

en uw echtgenote de directe aanleiding was om naar haar moeder te vluchten, 2 maanden de tijd kreeg

om een bedrag van 3.000$ aan uw afpersers af te dragen.

Aangezien u het in de voorbereidende CGVS-vragenlijst (CGVS-vragenlijst, DVZ, vraag 5) over een

periode van 1 maand had, werd u met de vastgestelde inconsistentie geconfronteerd.

U beweert dat dit niet klopt en dat u wat tijd kon rekken voor de geëiste betaling (CGVS, p.9) en verder

geeft u aan dat het niet belangrijk is of u hetzij 1 maand dan wel 2 maanden de tijd kreeg om het geëiste

bedrag te vereffenen.

Welnu, aangezien de laatste poging tot afpersing de directe aanleiding was voor uw vlucht naar uw

schoonmoeder en uiteindelijk zelfs voor uw definitieve vlucht uit Oekraïne en het daarnaast een

gebeurtenis betreft die slechts enkele maanden voor uw asielgehoor plaatsvond, mocht van u

verwacht worden dat u de termijn waarbinnen u moest betalen eenduidiger zou benoemen, wat niet het

geval is.

Het bij u vastgestelde gebrek aan consistentie wijst op een gebrek aan geloofwaardigheid.

Vastgesteld werd dat u ook over nog een ander aspect van uw relaas niet consistent bleek.

Zowel in de CGVS-vragenlijst als tijdens uw asielgehoor beweerde u dat uw vervanger op uw werk na

uw vertrek nog bezoek kreeg van uw belagers om naar u te informeren.

Welnu, hoewel u in de CGVS-vragenlijst gewag maakte van 2 bezoeken (CGVS-vragenlijst, DVZ, vraag

5), verklaarde u tijdens uw asielgehoor dat uw vervanger op uw vroegere werk 1 keer bezoek kreeg van

uw belagers (CGVS, p.10).

Bij confrontatie met deze inconsistentie herhaalt u eerst dat uw opvolger slechts 1 keer bezoek kreeg

om vervolgens te stellen dat u het niet weet (CGVS, p.10).

Welnu, aangezien u kennelijk nog contact hebt gehad met uw opvolger op uw werk en met hem

informatie uitwisselde over de voortgang van uw problemen en u hier persoonlijk belang bij had, mocht

verwacht worden dat u het aantal bezoeken van eventuele belagers aan een contactpersoon

consistenter zou duiden in uw opeenvolgende verklaringen voor de asielinstanties.

De vaststelling dat u ook omtrent dit aspect van uw asielrelaas onvoldoende consistent bent, doet verder

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U was voorts ook onaannemelijk vaag over een ander aspect van uw asielrelaas.

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u de eerste keer het slachtoffer werd van een aanval op het

moment dat uw echtgenote op weekendbezoek was bij haar ouders.

Welnu, tijdens uw asielgehoor bleef u onaannemelijk vaag in uw verklaringen op de vraag of u uw

echtgenote voor haar terugkeer naar huis informeerde over het feit dat u fysiek was belaagd.

Op de eerste vraag, wanneer uw echtgenote vernam dat u het slachtoffer was geweest van een fysieke

aanval, antwoordt u (CGVS, p.7) dat u het haar niet meteen verteld hebt. U verklaart kort daarop dat u

denkt dat u haar niet inlichtte.

Op de daaropvolgende vraag (CGVS, p.7) of u telefonisch contact hebt gehad met uw echtgenote

tussen het moment dat u thuis terugkeerde (na de aanval) en het moment dat uw echtgenote thuiskwam

(’s anderendaags), antwoordt u dit niet te weten (CGVS, p.7).

Welnu, de eerste tegen u gerichte aanval, die het begin inluidde van uw problemen die zouden leiden tot

uw vlucht uit Oekraïne, was een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw echtgenote.

Dat u dermate vaag bent in uw verklaringen over het al dan niet gecontacteerd hebben van uw

echtgenote in de uren die volgden op de tegen u gerichte aanval, is weinig aannemelijk te noemen,

temeer daar de tegen u gerichte aanval de eerste van twee ingrijpende gebeurtenissen was.

Uw vaagheid over dit aspect van uw relaas ondergraaft uw geloofwaardigheid verder.

Ten slotte beroepen jullie zich tevens op de recente gebeurtenissen in Oekraïne. ; u was de oorlog daar

beu (CGVS, p.3-4).

Voor wat betreft uw asielaanvraag kan terzake opnieuw worden verwezen naar de eerdere opmerking

aangaande uw Armeens staatsburgerschap.

Aangezien u enkel van Armenië het staatsburgerschap bezit, en uw vrees bijgevolg ten opzichte van

Armenië dient beoordeeld te worden.

U brengt geen elementen naar voor waaruit blijkt dat u niet kunt rekenen op de bescherming van de

Armeense autoriteiten, bijgevolg moet besloten worden dat er geen elementen voorhanden zijn om u,

louter omwille van de huidige instabiliteit in Oekraïne, alsnog de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

Wat betreft de vrees van uw echtgenote, als Oekraiens staatsburger, kan het volgende gesteld worden.

Wat betreft deze verwijzing naar de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer, benadrukt

het Commissariaat-generaal dat het zich bewust is van de problematische situatie in Oekraïne, doch dat

uit niets kan worden afgeleid dat het loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn op zich voldoende is
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om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of om te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

bescherming.

Zulks vindt aansluiting bij het standpunt van de UNHCR waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier, en waaruit kan worden afgeleid dat de UNHCR van oordeel is dat elke

asielaanvraag op eigen merites en op individuele basis moet worden beoordeeld, dit met bijzondere

aandacht voor de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.

Hieruit volgt dat een loutere verwijzing naar het Oekraïens staatsburgerschap (van uw echtgenote) niet

volstaat om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat haar betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van de vraag om internationale

bescherming, waarbij zij de vrees voor vervolging of het risico voor het lijden van ernstige schade in

concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk, en zij blijft hier om bovenstaande redenen in

gebreke.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate van willekeurig geweld naar

aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een

grondige analyse van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in

Zaporozhiye, waarvan uw echtgenote afkomstig is, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd

als dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er in jullie hoofde dan ook 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 en uw echtgenote overlegde documenten werpen geen ander licht op deze beoordeling.

Uw internationaal paspoort, het binnenlands en internationaal paspoort van uw echtgenote, uw rijbewijs

en de geboorteakte van uw zoon bevatten gegevens over jullie identiteit en nationaliteit en verder over

de door jullie beschreven reisweg vanuit Oekraïne naar België. Deze elementen worden niet betwist

door het Commissariaatgeneraal.

Uw huwelijksakte bewijst de formele band tussen u en uw echtgenote. Ook deze band staat niet

ter discussie.

Ten slotte legt u de verkoopakte van uw voormalige woonst over. Het document bewijst weliswaar dat

u uw woonst in Oekraïne officieel hebt verkocht, maar u erkent (CGVS, p.3) dat het document geenszins

informatie bevat over de redenen die u ertoe deden besluiten om de woning te verkopen.

Bijgevolg moet besloten worden dat de door u overlegde documenten geen ander licht werpen op de

negatieve eindbeoordeling van onderhavige asielaanvraag.

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.”

1.2. De bestreden beslissing aangaande Anna A.T. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Oekraïens staatsburger van Oekraïense origine te zijn, afkomstig uit Zaporozhiye,

Oekraïne. U trad in 2006 in het huwelijk met R. N. (O.V. 7.929.958), een Armeens staatsburger, en

samen hebben jullie een zoon.

Sinds eind van de jaren ’90 woonde uw partner in Oekraïne, waar jullie elkaar leerden kennen. Uw

echtgenoot werkte er als schoenmaker. Vanaf mei 2014 begonnen de problemen, die u uiteindelijk

deden besluiten om Oekraïne te ontvluchten. Op een zaterdag in mei 2014 was uw echtgenoot van zijn

werk op weg naar huis. In een parkje, in de buurt van jullie woonst, werd hij door 3 onbekende mannen

aangesproken. Ze vroegen wie hij was en wat hij in het parkje liep te doen. Wat begon als een ietwat

bedreigend gesprek mondde uit in een fysieke confrontatie, waarbij uw echtgenoot door de onbekenden

in mekaar werd geslagen. Daarbij liep uw echtgenoot een blauw oog op en verder had hij een

gekneusde rib en een gebroken tand. Hij geraakte op eigen kracht thuis. U verbleef op dat moment bij

uw ouders, die u vaker opzocht tijdens weekends. ’s Anderendaags ging u naar huis en u stelde vast dat
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uw echtgenoot mishandeld was. U verzorgde zijn verwondingen. Ruim een week later kreeg uw

echtgenoot thuis bezoek. Hij werd opnieuw geïntimideerd en hij kreeg te horen dat hij 2 maanden de tijd

had om 3.000$ te betalen. In ruil voor dat bedrag zou uw echtgenoot gerust worden gelaten. Hij slaagde

erin om zijn belagers ervan te overtuigen dat hij later het geëiste bedrag zou betalen. Deze gebeurtenis

maakte echter een diepe indruk op uzelf en uw echtgenoot en wel in die mate dat jullie de volgende dag

naar uw moeder vertrokken, 40 kilometer verderop. Op internet bood u uw woonst te koop aan. U startte

met de organisatie van uw vlucht uit Oekraïne. Bij uw moeder werden jullie, tot aan jullie vertrek, niet

meer bedreigd. Uw echtgenoot ging nog meermaals naar jullie woonst om er dingen op te halen en hij

liet er geïnteresseerde kopers het huis bezichtigen.

Op 15 augustus 2014 verlieten u en uw echtgenoot Oekraïne op legale wijze en per vliegtuig reisden

jullie naar Griekenland. Vanuit Griekenland reisden jullie, eveneens per vliegtuig, verder door naar

België. Jullie kwamen op 19 augustus 2014 in België aan om er op 21 augustus 2014 voor het eerst

asiel te vragen.

Voor onderhavige aanvraag verwijst u niet enkel naar de hiervoor beschreven problemen, maar u haalt

ook de recente gebeurtenissen in Oekraïne aan.

B. Motivering

In het kader van onderhavige aanvraag verklaart u (CGVS, gehoorverslag dd.22.09.2014, p.3) dat u

omwille van de problemen van uw echtgenoot in Oekraïne gevlucht bent. Aangezien deze door uw

echtgenoot, R.N. (O.V. 7.929.958), aangehaalde problemen als ongeloofwaardig werden bestempeld,

kan ook in uw hoofde niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging,

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

schade volgens de bepalingen inzake subsidiaire bescherming.

Voor wat betreft de door uw echtgenoot aangehaalde problemen in Oekraïne, wordt verwezen naar de

betreffende passages in zijn beslissing, die luiden als volgt:

“Wat betreft de problemen die jullie zouden gekend hebben in Oekraïne, het land waarvan uw

echtgenote het staatsburgerschap bezit, moet worden geconcludeerd dat jullie deze niet aannemelijk

hebben weten te maken en wel omwille van de hierna beschreven vaststellingen.

Vooreerst werd een aanzienlijke tegenstrijdigheid vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van uw

echtgenote, betreffende de periode voorafgaand aan jullie vlucht uit Oekraïne.

Blijkens jullie verklaringen zou de laatste poging tot intimidatie/afpersing bij jullie woonst hebben

plaatsgehad. Naar aanleiding van deze gebeurtenis vertrokken jullie de volgende dag naar uw

schoonmoeder.

Welnu, uzelf beweerde dat u, na deze vlucht naar uw schoonmoeder, nog zeker 5 of 6 keer naar uw

woonst ging (CGVS, p.9). U ging er heen voor het ophalen van documenten en het voorstellen van het

huis aan een koper (CGVS, p.10).

Uw echtgenote, van haar kant, beweerde echter, tot tweemaal toe (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5 en

6) dat u, na de vlucht uit jullie woonst, niet meer naar daar ging.

Zij voegde hier aan toe dat zij zeker zou geweten hebben als u nog naar daar was gegaan, aangezien

jullie alles in onderling overleg doen (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5).

Tot twee keer toe geconfronteerd (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5 en 6) met uw aanzienlijk afwijkende

verklaringen, verklaart uw echtgenote eerst dat jullie meteen alles hadden meegenomen en dat jullie niet

meer teruggingen omdat het veel te gevaarlijk was en ten slotte dat ze geen uitleg heeft voor uw

dermate afwijkende beweringen terzake.

Ook u werd geconfronteerd met de uiteenlopende verklaringen. U herhaalt dat uw vrouw op de hoogte

was van het bezoek en zelfs nog mee is gegaan (CGVS,p.11).

Welnu, de vaststelling dat u en uw echtgenote dusdanig tegenstrijdig zijn over het al dan niet nog

bezoeken van jullie woonst in de periode die voorafging aan jullie vlucht naar België, doet afbreuk aan

uw geloofwaardigheid en wel in ernstige mate.

Immers, uit jullie beider verklaringen mag afgeleid worden dat jullie vlucht naar uw schoonmoeder een

démarche was die was ingegeven door een grote angst voor uw belagers.

Dat u en uw echtgenote vervolgens echter dusdanig afwijkende verklaringen afleggen over het al dan

niet nog bezoeken van jullie woonst, doet in ernstige mate afbreuk aan uw geloofwaardigheid, temeer

daar uzelf aangaf dat uw echtgenote nog een keer meeging naar jullie woonst om er spullen op te halen

(CGVS, p.11) en uw echtgenote verklaarde (CGVS, gehoorverslag A.T., p.5) dat jullie alles in overleg

doen.

De vastgestelde tegenstrijdigheid is bijgevolg manifest en ze ondergraaft uw geloofwaardigheid reeds in

ernstige mate.

Verder werd vastgesteld dat u onvoldoende consistent bleek in uw verklaringen over bepaalde aspecten

van uw relaas.
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Zo verklaarde u tijdens uw uitgebreid asielgehoor (CGVS, p.8) dat u bij het laatste incident, dat voor u

en uw echtgenote de directe aanleiding was om naar haar moeder te vluchten, 2 maanden de tijd kreeg

om een bedrag van 3.000$ aan uw afpersers af te dragen.

Aangezien u het in de voorbereidende CGVS-vragenlijst (CGVS-vragenlijst, DVZ, vraag 5) over een

periode van 1 maand had, werd u met de vastgestelde inconsistentie geconfronteerd.

U beweert dat dit niet klopt en dat u wat tijd kon rekken voor de geëiste betaling (CGVS, p.9) en verder

geeft u aan dat het niet belangrijk is of u hetzij 1 maand dan wel 2 maanden de tijd kreeg om het geëiste

bedrag te vereffenen.

Welnu, aangezien de laatste poging tot afpersing de directe aanleiding was voor uw vlucht naar uw

schoonmoeder en uiteindelijk zelfs voor uw definitieve vlucht uit Oekraïne en het daarnaast een

gebeurtenis betreft die slechts enkele maanden voor uw asielgehoor plaatsvond, mocht van u

verwacht worden dat u de termijn waarbinnen u moest betalen eenduidiger zou benoemen, wat niet het

geval is.

Het bij u vastgestelde gebrek aan consistentie wijst op een gebrek aan geloofwaardigheid.

Vastgesteld werd dat u ook over nog een ander aspect van uw relaas niet consistent bleek.

Zowel in de CGVS-vragenlijst als tijdens uw asielgehoor beweerde u dat uw vervanger op uw werk na

uw vertrek nog bezoek kreeg van uw belagers om naar u te informeren.

Welnu, hoewel u in de CGVS-vragenlijst gewag maakte van 2 bezoeken (CGVS-vragenlijst, DVZ, vraag

5), verklaarde u tijdens uw asielgehoor dat uw vervanger op uw vroegere werk 1 keer bezoek kreeg van

uw belagers (CGVS, p.10).

Bij confrontatie met deze inconsistentie herhaalt u eerst dat uw opvolger slechts 1 keer bezoek kreeg

om vervolgens te stellen dat u het niet weet (CGVS, p.10).

Welnu, aangezien u kennelijk nog contact hebt gehad met uw opvolger op uw werk en met hem

informatie uitwisselde over de voortgang van uw problemen en u hier persoonlijk belang bij had, mocht

verwacht worden dat u het aantal bezoeken van eventuele belagers aan een contactpersoon

consistenter zou duiden in uw opeenvolgende verklaringen voor de asielinstanties.

De vaststelling dat u ook omtrent dit aspect van uw asielrelaas onvoldoende consistent bent, doet verder

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

U was voorts ook onaannemelijk vaag over een ander aspect van uw asielrelaas.

Uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt dat u de eerste keer het slachtoffer werd van een aanval op het

moment dat uw echtgenote op weekendbezoek was bij haar ouders.

Welnu, tijdens uw asielgehoor bleef u onaannemelijk vaag in uw verklaringen op de vraag of u uw

echtgenote voor haar terugkeer naar huis informeerde over het feit dat u fysiek was belaagd.

Op de eerste vraag, wanneer uw echtgenote vernam dat u het slachtoffer was geweest van een fysieke

aanval, antwoordt u (CGVS, p.7) dat u het haar niet meteen verteld hebt. U verklaart kort daarop dat u

denkt dat u haar niet inlichtte.

Op de daaropvolgende vraag (CGVS, p.7) of u telefonisch contact hebt gehad met uw echtgenote

tussen het moment dat u thuis terugkeerde (na de aanval) en het moment dat uw echtgenote thuiskwam

(’s anderendaags), antwoordt u dit niet te weten (CGVS, p.7).

Welnu, de eerste tegen u gerichte aanval, die het begin inluidde van uw problemen die zouden leiden tot

uw vlucht uit Oekraïne, was een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw echtgenote.

Dat u dermate vaag bent in uw verklaringen over het al dan niet gecontacteerd hebben van uw

echtgenote in de uren die volgden op de tegen u gerichte aanval, is weinig aannemelijk te noemen,

temeer daar de tegen u gerichte aanval de eerste van twee ingrijpende gebeurtenissen was.

Uw vaagheid over dit aspect van uw relaas ondergraaft uw geloofwaardigheid verder.

Ten slotte beroepen jullie zich tevens op de recente gebeurtenissen in Oekraïne. ; u was de oorlog daar

beu (CGVS, p.3-4).

Voor wat betreft uw asielaanvraag kan terzake opnieuw worden verwezen naar de eerdere opmerking

aangaande uw Armeens staatsburgerschap.

Aangezien u enkel van Armenië het staatsburgerschap bezit, en uw vrees bijgevolg ten opzichte van

Armenië dient beoordeeld te worden.

U brengt geen elementen naar voor waaruit blijkt dat u niet kunt rekenen op de bescherming van de

Armeense autoriteiten, bijgevolg moet besloten worden dat er geen elementen voorhanden zijn om u,

louter omwille van de huidige instabiliteit in Oekraïne, alsnog de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

Wat betreft de vrees van uw echtgenote, als Oekraiens staatsburger, kan het volgende gesteld worden.

Wat betreft deze verwijzing naar de politieke onrust en instabiliteit in geval van terugkeer, benadrukt

het Commissariaat-generaal dat het zich bewust is van de problematische situatie in Oekraïne, doch dat

uit niets kan worden afgeleid dat het loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn op zich voldoende is

om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het
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Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of om te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire

bescherming.

Zulks vindt aansluiting bij het standpunt van de UNHCR waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw

administratief dossier, en waaruit kan worden afgeleid dat de UNHCR van oordeel is dat elke

asielaanvraag op eigen merites en op individuele basis moet worden beoordeeld, dit met bijzondere

aandacht voor de specifieke omstandigheden eigen aan de zaak.

Hieruit volgt dat een loutere verwijzing naar het Oekraïens staatsburgerschap (van uw echtgenote) niet

volstaat om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat haar betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Een individuele beoordeling van de vraag om internationale

bescherming, waarbij zij de vrees voor vervolging of het risico voor het lijden van ernstige schade in

concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk, en zij blijft hier om bovenstaande redenen in

gebreke.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend wanneer de mate van willekeurig geweld naar

aanleiding van een gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge doch stelt vast dat uit een

grondige analyse van de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier), duidelijk blijkt dat de actuele veiligheidssituatie in

Zaporozhiye, waarvan uw echtgenote afkomstig is, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd

als dergelijke uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt."

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 en uw echtgenoot overlegde documenten werpen geen ander licht op deze beoordeling. Uw

binnenlands en internationaal paspoort, het internationaal paspoort van uw echtgenoot, het rijbewijs van

uw echtgenoot en de geboorteakte van uw zoon bevatten gegevens over jullie identiteit en nationaliteit

en verder over de door jullie beschreven reisweg vanuit Oekraïne naar België. Deze elementen worden

niet betwist door het Commissariaatgeneraal. Uw huwelijksakte bewijst de formele band tussen u en uw

echtgenoot. Ook deze band staat niet ter discussie. Ten slotte legt u de verkoopakte van uw voormalige

woonst over. Het document bewijst weliswaar dat u uw woonst in Oekraïne officieel hebt verkocht, maar

uw echtgenoot erkent (CGVS, gehoorverslag R.N., p.3) dat het document geenszins informatie bevat

over de redenen die u ertoe deden besluiten om de woning te verkopen. Bijgevolg moet besloten

worden dat de door u overlegde documenten geen ander licht werpen op de negatieve eindbeoordeling

van onderhavige asielaanvraag.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 4 november 2014 (zie p. 4) de schending aan van de

artikelen 3 en 8 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), de schending 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 de

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekers laten gelden dat ze terecht een asielaanvraag indienden gezien ze vreesden bedreigd en

aangerand te worden om reden van hun etnische herkomst.
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Ze stellen vast dat de commissaris-generaal zich ertoe beperkt de asielaanvraag van verzoeker enkel

ten opzichte van Armenië te onderzoeken om reden dat hij de Armeense nationaliteit heeft. Ze wijzen

erop dat verzoeker gehuwd is met verzoekster -die van Oekraïnse nationaliteit is-, ze samen een zoon

hebben en sinds meer dan 20 jaar samen in Oekraïne gewoond hebben. Volgens hen moet het

onderzoek van de vrees voor vervolging om reden van de eerbiediging van het privé- en gezinsleven,

zoals vermeld in artikel 8 EVRM (zie p. 4), “ten opzichte van de verzoekers gezamenlijk gebeuren”,

zijnde (zie p. 5) “ten opzichte van Oekraïne én Armenië”.

Wat betreft het door de commissaris-generaal vastgestelde verschil in hun verklaringen omtrent het

aantal keren dat ze naar hun appartement zijn teruggekeerd, stellen verzoekers dat ze vermelden dat

verzoeker er wel zes keren naartoe geweest is en verzoekster twee maal; volgens verzoeker stemt het

feit er niet naartoe teruggekeerd te zijn meer overeen “met de intentie die zij hadden op het ogenblik

waarop zijn hun woning verlaten hebben, maar dat de verplichtingen in verbinding met de verkoop van

het appartement en met de noodzaak hun laatste spullen te recupereren hen ertoe gedwongen hadden”.

Ze geven aan dat de verwarring te wijten is aan het feit (zie p. 5) “dat de keren waarop verzoeker en/of

verzoekster naar huis teruggekeerd zijn verschilt daar met na de vlucht of na het verkoop van het huis

plaats” (sic).

Waar in de beslissing opgeworpen wordt dat verzoeker eerst een termijn van één maand en vervolgens

van twee maand vermeldde wat betreft de periode die zijn belagers hem gegeven hadden om de 3000 $

te verzamelen, leggen verzoekers uit dat hij eerst over een maand beschikte maar dat hij, na

onderhandeling, twee maal meer tijd had gekregen om die som bijeen te krijgen, zodat er geen

tegenstrijdigheid is.

Waar in de beslissing gesteld wordt dat verzoeker eerst verklaard heeft dat zijn plaatsvervanger op zijn

werk één keer het bezoek van zijn aanranders gekregen heeft en vervolgens gewag maakt van twee

keer, voeren verzoekers aan dat de commissaris-generaal (zie p. 5) “opnieuw duidelijke tegen-

strijdigheden opzoekt om een volkomen geloofwaardig relaas te rechtvaardigen” (sic).

Aangaande het verschil in de verklaringen of zijn vrouw al dan niet op de hoogte was van de op hem

gepleegde agressie, voeren verzoekers aan dat verzoeker met zijn schoonvader telefonisch contact

heeft gehad om hem te zeggen dat hij aangerand werd, maar dat hij niet weet of deze zijn echtgenote

hiervan heeft ingelicht, wat verklaart dat hij bij zijn verhoor op het Commissariaat-generaal een

ontkennend antwoord gegeven heeft op de vraag of hij zijn echtgenote ingelicht had en een twijfelachtig

antwoord op de vraag of zijn echtgenote op de hoogte was van dit incident.

Verzoekers besluiten dat de opgeworpen incoherenties slechts onduidelijkheden betreffen als gevolg

(zie p. 5) “van een begrip gebrek” (sic) zodat van hen ten onrechte de hoedanigheid van vluchteling of

van de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd werd.

Wat betreft de situatie van de Armeniërs in Oekraïne wijzen verzoekers erop dat (zie p. 5) de spanning

tussen de verschillende etnies sinds het begin van het conflict in Oekraïne heviger geworden is. Ze

verwijzen (zie p. 5) naar een verslag van 15 april 2014 van de Verenigde Naties waarin ze Oekraïne

verzoeken de propaganda, de desinformatie en de hetze ten opzichte van de minderheden te

verhinderen teneinde de conflictescalatie te blokkeren. Verzoekers stellen dat ze aldus de mogelijkheid

niet hadden om op de politie beroep te doen om hen tegen hun belagers te beschermen.

Ze geven aan niet akkoord te gaan met de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus en wijzen

erop dat er ook “strijden” (sic) plaatsvinden in de streek van Zaporozhye, waarvan verzoekster afkomstig

is, dat “eisen in de streek langzaam aan tot leven komen en dat deze tot strijden zullen leiden” (sic), dat

“de bewoners van de streek Zaporozhie zich op 7 september op de aanvallen van de rebellen

voorbereidden” (sic) en dat er dus wel degelijk een onveiligheidssituatie bestaat die de toekenning van

subsidiaire beschermingsstatus wettigt.

Verzoekers voeren verder aan (zie p. 6) dat ze vrezen dat verzoeker in geval van terugkeer naar

Armenië wegens de algemene mobilisatie in het kader van het conflict met “AZERBAIDJAN” (sic) in het

leger zal terechtkomen. Ze stellen dat (zie p. 7) uit de bestreden beslissing niet blijkt dat verzoekster

“betreffende haar eigen vrezen ten opzichte van ARMENIE ondervraagd werd, noch over de

mogelijkheden waarover zij zou beschikken om in dit land binnen te dringen en/of zich in dit land te

vestigen” (sic); volgens hem dient de beslissing daarom te worden vernietigd.
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Verzoekers vragen aan de Raad hen de status van vluchteling te erkennen of hen de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen; ondergeschikt de beslissing nietig te verklaren en verzoekers

opnieuw te verhoren ten einde uit te klaren of verzoekster zich eventueel in Armenië kan vestigen.

2.2. Beoordeling

2.2.1. 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.

2.2.2. 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

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.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad stelt vast dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk maakt ten aanzien

van Armenië, gezien:

(i) verzoeker het Armeens staatsburgerschap bezit en de nood aan bescherming, geboden door de

voornoemde artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, moet getoetst worden ten aanzien van

het land of de landen van de nationaliteit en het volstaat om een asielrelaas te beoordelen naar één

referentieland waarvan de asielzoeker de nationaliteit draagt;

(ii) verzoeker verklaarde (zie het verhoorverslag van 22 september 2014, p. 4) dat hij in Armenië geen

problemen hebt gekend met medeburgers of de autoriteiten;

(iii) de vrees van verzoeker (zie het verhoorverslag, p. 4) dat mannen die hun militaire dienstplicht in

Armenië lniet hebben vervuld, opgepakt kunnen worden opgepakt en onder de wapens worden

geroepen omwille van de nieuwe verhoogde spanning in Nagorno-Karabagh, niet strookt met de

informatie die door de commissaris-generaal werd toegevoegd aan het administratief dossier, waaruit

blijkt dat in Armenië hoegenaamd geen sprake is van een algemene militaire mobilisatie in het kader

van de verhoogde spanning in Nagorno-Karabagh, temeer gelet op het feit dat verzoeker bovendien in

het verleden medisch werd afgekeurd voor militaire dienst (zie het verhoorverslag, p. 4);

(iv) de door verzoeker ingeroepen economische en persoonlijke motieven (zie het verhoorverslag, p. 11)

niet beschouwd kunnen worden als vervolging in de zin van artikel 48/3, noch als een risico op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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De Raad stelt vast dat verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk maakt ten aanzien

van Oekraïne, gezien:

(i) verzoekster het Oekraïens staatsburgerschap bezit en de nood aan bescherming, geboden door de

voornoemde artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, moet getoetst worden ten aanzien van

het land of de landen van de nationaliteit en het volstaat om een asielrelaas te beoordelen naar één

referentieland waarvan de asielzoeker de nationaliteit draagt;

(ii) verzoekers tegenstrijdige verklaringen aflegden over het al dan niet nog bezoeken van hun woonst in

de periode die voorafging aan hun vlucht naar België (zie het verhoorverslag van R.N., p. 9 -11; zie het

verhoorverslag van 22 september 2014 van A.T., p. 5, 6);

(iii) verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst DVZ, vraag 5) verklaarde dat hij bij het

laatste incident in zijn land één maand had om een bedrag van 3.000$ aan uw afpersers af te dragen,

terwijl hij op het Commissariaat-generaal over een periode van twee maanden sprak (zie het

verhoorverslag, p. 8);

(iv) blijkt dat verzoeker incoherente verklaringen aflegde over het feit dat de vervanger op zijn werk na

zijn vertrek nog bezoek kreeg van zijn belagers die naar hem informeerdfenb (zie vragenlijst DVZ, vraag

5; zie het verhoorverslag, p. 10);

(v) blijkt dat verzoeker vage antwoorden gaf op de vraag of hij zijn echtgenote vóór haar terugkeer naar

huis, informeerde over het feit dat hij fysiek was belaagd (zie het verhoorverslag, p. 7);

(vi) uit niets kan worden afgeleid dat het loutere feit een Oekraïens staatsburger te zijn, op zich

voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling of om te besluiten tot de

toekenning van de subsidiaire bescherming, gelet op de informatie door de commissaris-generaal

toegevoegd aan het administratief dossier.

In hun verzoekschrift hekelen verzoekers het feit dat de commissaris-generaal zich ertoe beperkt de

asielaanvraag van verzoeker enkel ten opzichte van Armenië te onderzoeken om reden dat hij de

Armeense nationaliteit heeft.

Ze wijzen erop dat verzoeker gehuwd is met verzoekster die van Oekraïnse nationaliteit is, ze samen

een zoon hebben en sinds meer dan twintig jaar samen in Oekraïne gewoond hebben.

Volgens hen moet het onderzoek van de vrees voor vervolging om reden van de eerbiediging van het

privé- en gezinsleven, zoals vermeld in artikel 8 EVRM, “ten opzichte van de verzoekers gezamenlijk

gebeuren”, zijnde “ten opzichte van Oekraïne én Armenië”.

De Raad wijst erop dat artikel 48/3, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “De vluchtelingenstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand is gekomen, zoals

gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status

van vluchtelingen, B.S. 4 oktober 1953.

Luidens artikel 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit

gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde

sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit,

en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen,

of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: “De subsidiaire beschermingsstatus wordt

toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals

bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil

stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12) kent geen

internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”. Een richtlijnconforme

interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van hetgeen is gedefinieerd

in de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen,

van de vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, k) van de voornoemde richtlijn.

Hieruit volgt dat de nood aan bescherming, geboden door voornoemde artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet, moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van

verzoeker of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de
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noodzaak om te beoordelen indien verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij

geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Uit wat voorafgaat volgt dan ook dat de nood aan bescherming van verzoeker onderzocht moet worden

ten aanzien van Armenië, zijn land van nationaliteit, en dat de nood aan bescherming van verzoekster

onderzocht moet worden ten aanzien van Oekraïne, haar land van nationaliteit.

Wat betreft de verwijzing in het verzoekschrift naar het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en

gezinsleven zoals gewaarborgd door artikel 8 EVRM, wordt benadrukt dat de bevoegdheid van de

Raad, dit wil zeggen het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling of de toekenning van

subsidiaire beschermingsstatus, zonder een verwijderingsmaatregel te nemen, ter zake niet toelaat tot

een beoordeling over te gaan (RvS 12 november 2007, nr. 176.706; RvS 11 april 2008, nr. 181.984).

Volledigheidshalve benadrukt de Raad dat een schending van artikel 8 EVRM enkel dienstig kan

worden aangevoerd wanneer het gezinsleven daadwerkelijk geschonden dreigt te worden. Een loutere

weigeringsbeslissing van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus houdt geen

schending in van de desbetreffende artikelen. De bestreden beslissing strekt er immers op geen enkele

wijze toe een inmenging in verzoekers gezinsleven uit te maken, laat staan dat deze inmenging

ongeoorloofd of disproportioneel zou zijn.

Bijgevolg besluit de Raad dat de stelling in het verzoekschrift omtrent de situatie van de Armeniërs in

Oekraïne -waarbij verzoekers verwijzen naar een verslag van 15 april 2014 van de Verenigde Naties- en

de stelling dat niet blijkt dat verzoekster “betreffende haar eigen vrezen ten opzichte van ARMENIE

ondervraagd werd, noch over de mogelijkheden waarover zij zou beschikken om in dit land binnen te

dringen en/of zich in dit land te vestigen” (sic), irrelevant zijn.

Waar in het verzoekschrift nog aangevoerd wordt dat verzoeker in geval van terugkeer naar Armenië

wegens de algemene mobilisatie in het kader van het conflict met Azerbeidjan in het leger zal

terechtkomen, herhaalt de Raad dat de door verzoeker tijdens zijn gehoor aangehaalde vrees

dienaangaande -dat mannen die hun militaire dienstplicht niet hebben vervuld, kunnen worden opgepakt

en onder de wapens worden geroepen omwille van de nieuwe verhoogde spanning in Nagorno-

Karabagh-, niet strookt met de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het

administratief dossier, waaruit blijkt dat in Armenië hoegenaamd geen sprake is van een algemene

militaire mobilisatie in het kader van de verhoogde spanning in Nagorno-Karabagh, temeer gezien

verzoeker reeds in het verleden medisch werd afgekeurd voor militaire dienst (zie het verhoorverslag, p.

4);

Wat betreft het door de commissaris-generaal vastgestelde verschil in de verklaringen van verzoekers

omtrent het aantal keren dat ze naar hun appartement zijn teruggekeerd, stellen ze dat ze vermeld

hebben bij hun verhoor dat verzoeker er wel zes keren naartoe geweest is en verzoekster twee maal;

volgens verzoeker stemt het feit er niet naartoe teruggekeerd te zijn, meer overeen “met de intentie die

zij hadden op het ogenblik waarop zijn hun woning verlaten hebben, maar dat de verplichtingen in

verbinding met de verkoop van het appartement en met de noodzaak hun laatste spullen te recupereren

hen ertoe gedwongen hadden”. Ze laten gelden dat de verwarring te wijten is aan het feit “dat de keren

waarop verzoeker en/of verzoekster naar huis teruggekeerd zijn verschilt daar met na de vlucht of na het

verkoop van het huis plaats” (sic).

De Raad stelt vast dat verzoeker verklaarde dat hij, na de vlucht naar zijn schoonmoeder, nog zeker vijf

zes keer naar hun woonst ging (zie het verhoorverslag, p. 9), dat verzoekster hiervan op de hoogte was

en zelfs nog mee is gegaan (zie het verhoorverslag, p. 11), terwijl verzoekster -in tegenstelling tot wat

voorgehouden wordt in het verzoekschrift- verklaarde dat verzoeker, na de vlucht uit hun woonst, niet

meer naar daar ging (zie het verhoorverslag van A.T., p. 5, 6), dat ze meteen alles hadden

meegenomen, dat ze niet meer teruggingen omdat het veel te gevaarlijk was en dat ze daarenboven

ook geen uitleg heeft voor de afwijkende beweringen van haar man.

Deze frappante tegenstrijdigheid kan volgens de Raad geenszins verklaard worden door het feit “dat de

keren waarop verzoeker en/of verzoekster naar huis teruggekeerd zijn verschilt daar met na de vlucht of

na het verkoop van het huis plaats” (sic).

De Raad wijst er op dat van echtgenoten in alle redelijkheid kan worden verwacht dat ze eensluidende

verklaringen afleggen over kernaspecten van hun relaas, zoals deze met betrekking tot dewelke de

tegenstrijdigheden worden vastgesteld. Het vergelijken van verklaringen, afgelegd door echtgenoten die

zich beroepen op dezelfde feiten, is dan ook een nuttige methode om de waarachtigheid van deze feiten

na te gaan. Er anders over oordelen zou elk gehoor, dat tot doel heeft een precieze inschatting te

kunnen maken van de gegrondheid van de vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, zinledig maken.
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Tegen het argument in de beslissing dat verzoeker eerst een termijn van één maand en vervolgens van

twee maand vermeldde wat betreft de periode die zijn belagers hem gegeven hadden om de 3000 $ te

verzamelen, brengt het verzoekschrift in dat verzoeker eerst over één maand beschikte maar dat hij, na

onderhandeling, twee maal meer tijd had gekregen om die som bijeen te krijgen, zodat er dus geen

tegenstrijdigheid is.

De Raad stelt vast dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst DVZ, vraag 5)

verklaarde dat hij bij het laatste incident één maand had om een bedrag van 3.000$ aan zijn afpersers af

te dragen, terwijl hij bij zijn verhoor op 22 september 2014 op het Commissariaat-generaal over een

periode van twee maanden sprak (zie het verhoorverslag, p. 8).

De uitleg in het verzoekschrift dat verzoeker eerst over een maand beschikte maar dat hij, na

onderhandeling, twee maal meer tijd had gekregen om die som bijeen te krijgen, betreft duidelijk een

een post-factum verklaring die de incoherentie niet kan verschonen.

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

Belgische autoriteiten vraagt, mag inderdaad worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op een volledige, correcte en coherente manier aanbrengt. De

asielzoeker dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste verhoor

daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS

10 oktober 2006, nr. 163.364).

De uitleg in het verzoekschrift dat de commissaris-generaal “opnieuw duidelijke tegenstrijdigheden

opzoekt om een volkomen geloofwaardig relaas te rechtvaardigen” (sic) doet geen afbreuk aan de

vaststelling dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst DVZ, vraag 5) sprak over

twee bezoeken van de belagers aan zijn vervanger, terwijl hij tijdens zijn verhoor op het Commissariaat-

generaal verklaarde dat zijn vervanger maar één keer bezoek kreeg van de belagers (zie het

verhoorverslag, p. 10).

Deze tegenstrijdigheid vindt grondslag in het administratief dossier en heeft geen betrekking op details,

maar op feiten die rechtstreeks te maken hebben met de incidenten die verzoekers deden vluchten (RvS

15 januari 2003, nr.114.472).

Aangaande het verschil in de verklaringen of zijn vrouw al dan niet op de hoogte was van de op hem

gepleegde agressie, wordt in het verzoekschrift aangevoerd dat verzoeker met zijn schoonvader

telefonisch contact heeft gehad om hem te zeggen dat hij aangerand werd, maar dat hij niet weet of

deze zijn echtgenote hiervan heeft ingelicht, wat verklaart dat hij bij zijn verhoor op het Commissariaat-

generaal een ontkennend antwoord gegeven heeft op de vraag of hij zijn echtgenote ingelicht had en

een twijfelachtig antwoord op de vraag of zijn echtgenote op de hoogte was van dit incident.

De Raad stelt vast dat deze uitleg de algehele vaagheid in verzoekers verklaringen hierover niet kan

verschonen.

Op de vraag of verzoeker telefonisch contact had gehad met verzoekster tussen het moment dat hij

thuiskwam en het moment dat zij terugkeerde van haar schoonouders, antwoordde verzoeker: “(denkt

lang na) … Ik weet het niet, eerlijk gezegd… Met mijn schoonvader heb ik wel gesproken, want hém heb

ik de situatie uitgelegd. Of mijn buurman, ik weet het niet meer goed. (denkt na) Met mijn schoonvader

heb ik erover gesproken. Maar ik dacht dat ik hem heb gevraagd om niks tegen mijn vrouw te zeggen…”

(zie het verhoorverslag,, p. 7).

Dat verzoeker een dermate incoherent antwoord geeft over dit aspect van zijn asielrelaas -hij kon

kennelijk niet met zekerheid aangeven of hij zijn schoonvader sprak, dan wel zijn buurman, en of hij zijn

schoonvader gevraagd heeft om niks tegen verzoekster te zeggen- ondermijnt zijn geloofwaardigheid.

Van een asielzoeker mag immers worden verwacht dat hij voor de diverse asielinstanties coherente,

gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn

vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek.

Gelet op het bovenstaande wordt de vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, niet erkend.

2.2.4. 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), voormeld artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b)

van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekers een reëel risico op ernstige
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schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

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

Bovenstaand 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. Verzoekers

brengen 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, Armenië, 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.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in verzoeksters regio van

herkomst, Zaporozhiye in Oekraïne, geen binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang

is, zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Op basis van “Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of

human rights in Ukraine” van 19 september 2014, “International Protection Considerations related to

developments in Ukraine - Update I” van UNHCR van juli 2014 en “COI Focus Ukraine. Situation de

sécurité à Zaporrzhye” van 22 augustus 2014, door de commissaris-generaal toegevoegd aan het

administratief dossier, stelt de Raad immers vast dat de actuele veiligheidssituatie in Zaporozhiye,

waarvan verzoekster afkomstig is, op geen enkele wijze kan worden gekarakteriseerd als dergelijke

uitzonderlijke situatie die de toekenning van subsidiaire bescherming wettigt.

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie

dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging, quod non in casu.

De loutere bewering in het verzoekschrift dat er ook “strijden” (sic) plaatsvinden in de streek van

Zaporozhye -waarvan verzoekster afkomstig is- die ze, dat “eisen in de streek langzaam aan tot leven

komen en dat deze tot strijden zullen leiden” (sic), dat “de bewoners van de streek Zaporozhie zich op 7

september op de aanvallen van de rebellen voorbereidden” (sic) en dat er dus wel degelijk een

onveiligheidssituatie bestaat die de toekenning van subsidiaire beschermingsstatus wettigt, tonen niet

aan dat voornoemde informatie foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd, temeer

gezien verzoekers nalaten enige (andersluidende) informatie toe te voegen bij hun verzoekschrift. Het

komt nochtans aan verzoekers toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de

betreffende informatie niet correct is.

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

toegekend.

2.2.5. Besluit

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

besluiten dat verzoekers 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 aantonen.

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

geen reden is om de bestreden beslissingen 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 beslissingen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 acht mei tweeduizend vijftien door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M. BONTE


