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nr. 182 097 van 10 februari 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

30 september 2016 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 29 augustus 2016.

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 1 december 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 januari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de tweede verzoekende partij en haar advocaat T. DE BOULLE, die de

eerste verzoekende partij vertegenwoordigt en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

echtgenote van tweede verzoekende partij, neemt de motivering van de beslissing ten aanzien van

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

volledig steunt op dezelfde asielmotieven als deze voorgehouden door haar echtgenoot.
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De bestreden beslissing ten aanzien van tweede verzoekende partij luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn. U werd geboren op (…) in

Erevan (Armenië), waar u steeds hebt gewoond. In 2004 sloot u zich aan bij een evangelische

geloofsgemeenschap in Erevan. Binnen deze geloofsgemeenschap leerde u uw echtgenote kennen, G.

A. (…) (O.V. 6.666.575), met wie u op 22 april 2010 officieel huwde. Zowel u al uw echtgenote voerden

in jullie thuisland regelmatig propaganda voor jullie geloofsgemeenschap door op straat brochures uit te

delen en mensen te informeren over het juiste levenspad. Hoewel dit wettelijk toegelaten was werden

jullie hierbij wel regelmatig door zowel burgers als politieagenten beledigd en uitgescholden. Soms

werden jullie ook geduwd of verscheurde men jullie brochures. Begin juni 2010, toen u alleen nabij de

markt van Aresh (Erevan) brochures aan het uitdelen was voor uw geloofsgemeenschap en u een

jongeman over het juiste levenspad vertelde werd u opnieuw aangesproken en beledigd door drie

politieagenten. Hierbij staken ze stiekem marihuana in uw borstzak, waarna ze u valselijk beschuldigden

van drugsbezit en u meenamen naar het politiekantoor van Erebuni (Erevan). Daar werd u vervolgens

vier uur lang in een cel vastgehouden en ernstig geslagen. Ze eisten nog dat u

documenten ondertekende, hetgeen u echter weigerde, en deelden u mee dat ze een zaak tegen u

gingen opstarten en dat u in de gevangenis zou belanden. Uiteindelijk werd u vrijgelaten waarna u naar

uw woonst keerde waar u uw vrouw vertelde wat u was overkomen en dat u het land wilde ontvluchten.

Via een vriend kwam u vervolgens in contact met een smokkelaar die uw uitreis zou regelen. De hierop

volgende dag kwam de politie opnieuw naar uw thuis, toen uw vrouw naar de winkel was, om te

controleren dat u nog niet was weggevlucht. Kort hierna vertrok u samen met uw vrouw naar uw

schoonouders die een 20-tal km verder woonden. Van uw buur uit Erevan vernam u dat de politie

inmiddels nogmaals naar uw thuis was gekomen op zoek naar u. Jullie keerden niet meer terug naar

jullie woonst in Erevan en reisden uiteindelijk in juli 2010 van Armenië naar België waar jullie op 6

augustus 2010 een eerste asielaanvraag indienden. Om een mogelijke overname door Italië te ontlopen

in het kader van de Dublin IIprocedure, aangezien jullie Italiaanse visa werden uitgereikt en een

overname aan Italië werd gevraagd, vluchtten u en uw vrouw uit het opvangcentrum waar jullie

verbleven. Op 26 oktober 2010 werd jullie eerste asielaanvraag vervolgens onontvankelijk verklaard

door de Dienst Vreemdelingenzaken nadat de afstand van jullie asielaanvraag werd vastgesteld. Jullie

verlieten België niet en dienden nog twee keer een medische regularisatieaanvraag in bij de Belgische

autoriteiten wegens de depressies waar uw vrouw mee te kampen had, die echter telkens met

een negatieve beslissing zou zijn afgesloten. Op 6 februari 2011 werd uw zoon A. A. (…) (O.V.

6.666.575) en op 22 december 2012 uw dochter A. G. (…) (O.V. 6.666.575) in België geboren. Op 23

juni 2016 dienden u en uw vrouw uiteindelijk een tweede asielaanvraag in bij de Belgische

asielinstanties die in overweging werd genomen op 14 juli 2016.

Ter ondersteuning van jullie huidige asielaanvraag leggen jullie volgende documenten neer: de

geboorteaktes van u en uw vrouw, jullie huwelijksakte, uw rijbewijs, twee attesten op naam van u en uw

vrouw van de evangelische geloofsgemeenschap in Armenië waartoe jullie behoorden en twee

Belgische schoolattesten op naam van jullie kinderen.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst bent ontvlucht omdat u er problemen kende met

de ordediensten die u valselijk beschuldigden van drugsbezit en er mee dreigden u strafrechtelijk te

vervolgen in dit verband, omdat u propaganda voerde voor de evangelische geloofsgemeenschap

waartoe u en uw vrouw behoorden.

U bent er echter niet in geslaagd uw asielrelaas aannemelijk te maken.

Vooreerst werden enkele flagrante tegenstrijdigheden opgemerkt tussen de verklaringen van u en die

van uw vrouw met betrekking tot enkele belangrijke aspecten van uw asielrelaas. Zo verklaarde u dat u

tijdens uw aanhouding ernstig werd geslagen door de politie maar benadrukte u dat uw gezicht hierbij

gespaard werd. Ze sloegen u enkel ‘onder de hals’ en u hield er louter zichtbare verwondingen (blauwe

plekken) op uw rug en uw bovenarm aan over (CGVS, p. 14, 18-19). Uw vrouw verklaarde dat toen u na

uw vrijlating naar huis kwam waar zij u zag dat u niet kon praten omdat u dermate toegetakeld was.

Toen ze vervolgens gevraagd werd of u toen ernstige verwondingen had, antwoordde ze dat u geen

breuken had opgelopen maar dat u wel blauwe plekken in uw gezicht had, dat ‘heel uw gezicht blauw

was’, wat geheel niet te rijmen valt met uw verklaring hieromtrent. Toen uw vrouw erop gewezen werd

dat u hierover iets anders verklaarde, antwoordde ze zich nochtans te herinneren dat u blauwe plekken

onder uw ogen had (CGVS vrouw, p. 9), wat voorgaande tegenstrijdigheid enkel maar bevestigt.

U verklaarde voorts dat toen u werd aangehouden en vervolgens vier uur werd vastgehouden uw vrouw

hier niet van op de hoogte was, dat ze ongerust was geworden en dat ze zowel naar uw vader, haar

familie, én naar uw vrienden had gebeld met de vraag of u zich bij hen bevond (CGVS, p. 18). Uw vrouw

beaamde eveneens dat ze ongerust was geworden toen u die dag dat u werd aangehouden niet op het
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verwachte tijdstip naar huis kwam, maar zij stelde daarentegen dat ze niemand had opgebeld om te

achterhalen of u zich mogelijk bij anderen bevond en dat ze gewoon afwachtte. Ze verklaarde wel dat ze

toen met haar ouders had gebeld maar benadrukte dat ze hierbij niet had gevraagd of zij dan wisten

waar u zich bevond (CGVS vrouw, p. 9).

Verder verklaarde u dat u en uw vrouw twee dagen na uw aanhouding bij uw schoonouders introkken en

dat jullie sindsdien tot aan jullie vertrek uit jullie herkomstland niet meer zijn teruggekeerd naar jullie

eigen woonst in Erevan (CGVS, p. 19). Uw vrouw verklaarde weliswaar ook dat jullie na uw aanhouding

bij haar ouders hebben gelogeerd. Ze verklaarde echter tegelijk dat jullie allebei nog terugkeerden naar

jullie woonst in Erevan, waar jullie nog overnachtten. Meer nog, uw vrouw verklaarde dat jullie de laatste

twee weken voor jullie vertrek uit jullie herkomstland in jullie eigen huurwoning in Erevan hebben

verbleven (CGVS vrouw, p. 10-11), wat opnieuw geheel haaks staat op uw verklaring hieromtrent.

Ten slotte verklaarde u dat de politie na uw aanhouding en voor jullie vertrek uit Armenië nog twee keer

naar uw thuis was gekomen: een eerste keer de dag volgend op uw aanhouding, toen u zelf nog thuis

was maar uw vrouw niet (zij was naar de winkel), en een tweede keer toen jullie beiden niet thuis waren,

aangezien jullie inmiddels bij uw schoonouders verbleven, en waarover jullie buur jullie had ingelicht

(CGVS, p. 14-15, 19). Uw vrouw verklaarde eveneens dat de politie in deze periode nog twee keer naar

jullie thuis was gekomen, maar zij stelde daarentegen dat jullie telkens beiden niet thuis waren en jullie

buur jullie over beide bezoeken had ingelicht. Toen uw vrouw dan nog eens werd gevraagd of ook u bij

geen van beide bezoeken aanwezig was, herhaalde ze haar eerdere verklaring en voegde ze nog toe

dat indien u nadien nog met de politie in aanraking zou zijn gekomen ze hier alleszins niet van op de

hoogte is (CGVS vrouw, p. 10), wat ook deze tegenstrijdigheid tussen jullie verklaringen geenszins kan

opheffen.

Daar deze elementen raken aan de kern van uw asielrelaas kan redelijkerwijze van u en uw vrouw

worden verwacht dat jullie hieromtrent coherente verklaringen zouden afleggen, wat in casu geenszins

het geval was. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas fundamenteel onderuit gehaald.

Daarnaast bleef u onaannemelijk vaag en werd in uw hoofde een manifest gebrek aan interesse

vastgesteld met betrekking tot het verdere verloop van uw problemen. Zo verklaarde u dat de politie u

tijdens uw aanhouding valselijk beschuldigde van drugsbezit en een proces-verbaal opstelde. Ze wilden

dat u in dit verband documenten ondertekende, hetgeen u weigerde, en ze deelden u mee dat ze een

strafrechtelijke zaak tegen u zouden opstarten en u in de gevangenis zal belanden. U bent er zeker van

dat u bij een terugkeer naar Armenië ‘een proces riskeert’ (CGVS, p. 9, 13-14). Echter wist u niet of er

dan effectief een strafzaak tegen u werd opgestart en u hebt hier ook op geen enkele manier naar

geïnformeerd. U weet dan ook niet of u al dan niet veroordeeld zou zijn bij verstek (CGVS, p. 20-21).

Nochtans verklaarde u na uw aankomst in België van uw voormalige buur te hebben vernomen dat de

politie nog enkele keren naar uw woonst in Erevan zou zijn gekomen. Dat u dan in deze

omstandigheden geen enkele poging onderneemt om te achterhalen of uw belagers u ook

daadwerkelijk officieel in beschuldiging hadden gesteld (waar normaliter toch enige berichtgeving van

zou moeten bestaan), is uiterst merkwaardig. Voorts verklaarde u de afgelopen twee jaar geen contact

meer te hebben opgenomen met uw voormalige buur en u weet dan ook niet of de politie recent nog

naar uw woonst in Erevan is gekomen op zoek naar u (CGVS, p. 20). Daar ook deze elementen raken

aan de kern van uw asielrelaas aangezien zij betrekking hebben op het eigenlijke risico dat u

momenteel zou lopen bij een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst, kan redelijkerwijze van u

worden verwacht dat u hieromtrent gedetailleerde informatie kon verschaffen of minstens meer

interesse aan de dag zou hebben gelegd, wat wederom niet het geval is. Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder aangetast.

Ten slotte kan het gedrag van u en uw vrouw geenszins in overeenstemming worden gebracht met jullie

beweerde vrees voor vervolging ten aanzien van jullie herkomstland. Zo dienden jullie op 6 augustus

2010 een eerste asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties, maar vluchtten jullie uit het

opvangcentrum waar jullie verbleven om een eventuele overplaatsing naar Italië in het kader van de

Dublin II-verordening te ontlopen (CGVS, p. 8). Niet alleen verzaakten jullie op deze manier aan jullie

plicht tot medewerking aan jullie beroep op internationale bescherming, jullie wachtten nadien maar

liefst zes jaar alvorens een nieuwe asielaanvraag in te dienen bij de Belgische asielinstanties. Dit

gedrag valt geenszins te rijmen met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade. Immers, van een persoon die een reële nood heeft aan internationale

bescherming, wordt verwacht dat hij deze zo snel mogelijk kenbaar maakt na zijn aankomst in het

opvangland en zijn volle medewerking in dit verband verleent. Ter verschoning stelden u en uw vrouw

dat jullie schrik hadden om gerepatrieerd te worden indien jullie een tweede asielaanvraag zouden

indienen en dat men jullie dit afgeraden had (CGVS, p.9-10; CGVS vrouw, p. 5-6). Deze redenen

kunnen evenwel niet aanvaard worden. Van een persoon die werkelijk internationale bescherming

behoeft, mag verwacht worden dat hij deze nood aan bescherming zo snel mogelijk kenbaar maakt bij

de diensten die de aanvraag dienen te onderzoeken en zich schikt naar de geldende procedures.
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Bovendien zouden jullie zich na jullie vlucht uit het opvangcentrum wel nogmaals kenbaar hebben

gemaakt bij de Belgische autoriteiten door tot twee keer toe een procedure op basis van artikel 9ter

van de Vreemdelingenwet op te starten (CGVS, p. 8-9). Niet enkel biedt een machtiging tot verblijf op

basis van dit artikel niet dezelfde graad van bescherming als de vluchtelingenstatus of subsidiaire

beschermingsstatus, ook bij een afwijzing van een dergelijke procedure – wat luidens u telkens zou zijn

gebeurd (CGVS, p. 8-9) – kunnen de autoriteiten besluiten tot een verwijdering van het grondgebied.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees ten aanzien van uw land van

herkomst verder ondermijnd.

Wat betreft jullie verklaringen over de mentale problemen waarmee uw vrouw na aankomst in België te

kampen heeft gehad (depressie(s)) (CGVS, p. 8, 21-22; CGVS vrouw, p. 2-3, 8, 11), zij opgemerkt dat

jullie geen enkel attest neerleggen waaruit kan worden opgemaakt dat deze problemen een impact

zouden hebben gehad en nog steeds zouden hebben op het denkvermogen van uw vrouw, laat staan

dat uitsluitsel biedt over de ernst of draagwijdte van eventuele problemen van die aard. Bijgevolg

kunnen bovenstaande tegenstrijdigheden hier niet zonder meer aan worden toegeschreven. Evenmin

leggen jullie in dit verband enig attest neer waarin vermeld wordt dat de mentale toestand van uw vrouw

destijds haar oorsprong vond in de door jullie aangehaalde vervolgingsfeiten. Hoe dan ook dient te

worden benadrukt dat een arts weliswaar vaststellingen kan doen met betrekking tot de mentale

gezondheidstoestand van de patiënt en, rekening houdend met zijn bevindingen, vermoedens kan

hebben over de oorzaak van de vastgestelde problemen, doch hij kan nooit met volledige zekerheid de

precieze omstandigheden schetsen die de oorzaak hebben gevormd van de psychische problemen van

uw vrouw.

Voor zover u en uw vrouw daadwerkelijk aangesloten waren bij een evangelische geloofsgemeenschap

in Armenië, in dit verband brochures hebben uitgedeeld op straat en hierbij verbaal beledigd en soms

geduwd werden door burgers of politieagenten (CGVS, p. 13-15; CGVS vrouw, p. 7-8), zij hoe dan ook

opgemerkt dat deze zaken, hoe laakbaar zij ook mogen wezen, niet aanschouwd kunnen worden als

daden van vervolging zoals gedefinieerd in de Vluchtelingenconventie. Uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

toegevoegd, blijkt verder weliswaar dat in Armenië de Armeens Apostolische Kerk een dominante

positie inneemt en niet-traditionele geloofsgemeenschappen en hun aanhangers bepaalde problemen

kunnen kennen bij het bouwen van gebedsplaatsen, bij gewetensbezwaren bij de militaire dienst, met de

verregaande indringing van de Apostolische Kerk in scholen, gevangenissen en het leger, met de

impact van publicaties die religieuze intolerantie propageren en met ontslag op het werk omwille van

religieuze overwegingen. De dominantie positie van de Apostolische Kerk en een conservatieve

samenleving vertalen zich in het algemeen in een negatieve houding tegenover niet-traditionele

geloofsgemeenschappen. Hoewel er dus sprake is van bepaalde problemen die niet-traditionele religies

en hun aanhangers kunnen kennen, is de situatie echter geenszins van dien aard dat deze gelijkgesteld

kan worden aan vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Om bovenstaande redenen moet worden gesteld dat u niet in staat bent een gegronde vrees voor

vervolging, zoals gedefinieerd door de Conventie van Genève, of een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aan te tonen.

De documenten die u en uw vrouw ter ondersteuning van jullie asielaanvraag neerleggen (de

geboorteakten van u en uw vrouw, jullie huwelijksakte, uw rijbewijs, twee attesten op naam van u en uw

vrouw van de evangelische geloofsgemeenschap in Armenië waartoe jullie behoorden en twee

Belgische schoolattesten op naam van jullie kinderen) kunnen bovenstaande conclusie niet wijzigen.

Deze stukken bevatten louter informatie aangaande de identiteit van u en uw vrouw, jullie huwelijk, jullie

religieuze affiliatie en de opleiding van jullie kinderen, die niet betwist wordt, doch niet met betrekking tot

de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

Aangezien de asielmotieven van uw vrouw, G. A. (…) (O.V. 6.666.575), volledig steunen op de door u

aangehaalde asielmotieven (CGVS, p. 11; CGVS vrouw, p. 4), werd in het kader van haar

tweede asielaanvraag eveneens besloten tot de weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekende partijen beroepen zich in een eerste middel op de schending van artikel 3 EVRM en

van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. In een tweede middel halen

zij de schending aan van de artikelen 48/4 en 48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de
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toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet).

Deze midden worden ingevolge onderlinge verwevenheid samen behandeld.

2.2.1. Betreffende de verwijzing van verzoekende partijen naar artikel 3 EVRM en naar artikel 4 van het

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wijst de Raad erop dat, daargelaten de

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

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

juni 2008, nr. 184.647), deze artikelen inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, b van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekende partijen een reëel risico op

ernstige 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).

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

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

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

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

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

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

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

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

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

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

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

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

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

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

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.2.3.1. Betreffende de door verwerende partij vastgestelde tegenstijdigheden opperen verzoekende

partijen dat “het feit dat een gegeven tijdens een verhoor vermeldt wordt en tijdens een ander verhoor

niet, niet noodzakelijk zorgt voor een tegenstijdigheid”. Verder stellen zij dat de arrestatie en de

mishandelingen traumatische ervaringen zijn geweest waardoor de kleine discrepanties tussen hun

verklaringen volstrekt te begrijpen zijn. Tot slot zijn verzoekende partijen van mening dat verwerende

partij instanties in Armenië had moeten contacteren teneinde hun relaas te verifiëren.

2.2.3.2. De Raad stelt echter vooreerst vast de bestreden beslissingen niet gesteund zijn op het

detecteren van omissies, doch wel op tal van tegenstrijdigheden tussen de verklaringen van

verzoekende partijen waarbij zij aangaande dezelfde feiten duidelijk andere versies weergeven. Dat het

slechts “kleine” discrepanties zouden betreffen kan evenmin door de Raad worden gevolgd daar de

tegenstijdigheden uitermate wezenlijke elementen van het voorgehouden asielrelaas betreffen – met

name de zware verwondingen in het gezicht die zelfs niet toelieten te praten, de zoektocht van eerste

verzoekende partij naar haar echtgenoot, het verder verblijf in de gezinswoning ondanks het gezocht

worden en het aanwezig zijn thuis bij een later politiebezoek – en de verklaringen van verzoekende

partijen dienaangaande lijnrecht tegenover elkaar staan. Verzoekend partijen doen geen enkele moeite

de vastgestelde flagrante tegenstrijdheden in concreto te weerleggen. Dergelijke tegenstrijdheden

betreffende essentiële gegevens van het beweerde asielrelaas verhinderen terecht aan dit relaas enig

geloof te hechten.

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen geen medisch attest bijbrengen waaruit blijkt dat door de

voorgehouden traumatische ervaringen hun cognitief geheugen dermate is aangetast dat zij in de

onmogelijkheid verkeren een coherent en consistent relaas naar voor te brengen.

Waar verzoekende partijen verder de gedeelde bewijslast tussen de asielinstanties en de asielzoeker

benadrukken, herhaalt de Raad dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker zelf berust die, in de

mate van het mogelijke, elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas. Noch de

commissaris-generaal, noch de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is evenmin de taak van de commissaris-

generaal, dan wel de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5

juli 2007, nr. 173.197). Er is bij de commissaris-generaal slechts sprake van een onderzoekplicht
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wanneer de asielzoeker voldaan heeft aan de op hem rustende medewerkingsplicht en er op dat

moment nog onvoldoende informatie beschikbaar is om te kunnen komen tot de beslissing die krachtens

artikel 57/6 van de vreemdelingenwet tot zijn bevoegdheid behoort. Aangezien op grond van het geheel

van de vaststellingen rechtsgeldig kon worden besloten dat het relaas van verzoekende partijen

ongeloofwaardig is, hebben verzoekende partijen evenwel geenszins voldaan aan de op hen rustende

medewerkingsplicht.

2.2.4. Betreffende het zich niet informeren over de stand van zaken over een mogelijk hangende of

reeds beslechte strafrechtelijke vervolging betoogt tweede verzoekende partij dat zij haar buurman niet

langer kon contacteren teneinde deze niet in de problemen te brengen. De Raad oordeelt evenwel dat

dergelijk verweer strijdig is aan haar verklaring bij het gehoor op het Commissariaat-generaal van 18

augustus 2016 waar tweede verzoekende partij op de vraag waarom zij geen contact meer heeft

opgenomen met de buurman stelt: “Ik weet het niet.” (administratief dossier, stuk 7, p. 20). Een dergelijk

verweer bevestigt enkel de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van het voorgehouden asielrelaas.

Tot slot wijst de Raad erop dat tweede verzoekende partij ook door toedoen van een advocaat had

kunnen informeren of zij in haar land van herkomst het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een

strafrechtelijke vervolging in het kader van een drugsdelict.

De motivering van verwerende partij betreffende het manifest gebrek aan interesse in hoofde van

tweede verzoekende partij blijft dan ook onverminderd overeind.

2.2.5. De motivering van verwerende partij aangaande het gedrag van verzoekende partijen dat

geenszins in overeenstemming kan worden gebracht met hun beweerde vrees voor vervolging ten

aanzien van hun herkomstland wordt door hen ongemoeid gelaten waardoor deze als onbetwist en

vaststaand moet worden beschouwd.

2.2.6. Waar verzoekende partijen onder verwijzing naar verschillende internationale rapporten, gevoegd

bij het verzoekschrift, wijzen op de aanwezigheid van willekeurige detentie, folterpraktijken door de

politie en mishandeling in detentie in Armenië, is de Raad echter van oordeel dat met voormelde

algemene informatie over het politioneel optreden in Armenië door verzoekende partijen niet wordt

aangetoond dat de specifieke problemen die niet-traditionele religies en hun aanhangers mogelijks

kunnen kennen van aard zijn dat deze gelijkgesteld kunnen worden aan vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie. Verder wijst de Raad erop dat de loutere verwijzing naar de algemene toestand

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

herkomst werkelijk worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hen betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende

partijen blijven desbetreffend in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr.

138.480). Immers is het voorgehouden asielrelaas volstrekt ongeloofwaardig.

2.2.7. Aangaande de door verzoekende partijen aangehaalde schending van artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet dient te worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een

asielzoeker reeds werd vervolgd of reeds ernstige schade onderging een aanwijzing vormt voor een

gegronde vrees voor vervolging/een reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede

redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zullen voordoen

en dat ze niet op zich een gegronde vrees voor vervolging uitmaken. De Raad wijst er evenwel op dat

verzoekende partijen, gezien de ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas, geenszins aannemelijk

maken dat zij reeds werden vervolgd in de zin van 48/7 van de vreemdelingenwet. Verzoekende partijen

kunnen zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld artikel beroepen.

2.2.8. Uit het voorgaande dient te worden besloten dat geen geloof kan worden gehecht aan het

asielrelaas van verzoekende partijen. Derhalve kan hen de vluchtelingenstatus met toepassing van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet niet worden toegekend.

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

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

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

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

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

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

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.
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De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

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

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

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

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

bedreiging van hun leven of hun persoon impliceert.

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

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

2.2.10. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partijen geen

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengen die een ander licht kunnen werpen op de

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden

beslissingen zijn gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en

overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekende partijen noch een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tien februari tweeduizend zeventien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


