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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 23.876 van 26 februari 2009
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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 21
november 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 4 november 2008.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 15 december 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
21 januari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. VLIETINCK, die verschijnt voor de verzoekende
partij en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:
“A. Feitenrelaas
U verklaart Armeens staatsburger te zijn.
De avond van 29 februari 2008 belde uw man, Minasyan Sargis (OV 6248.406), dat hij
omwille van zijn werk niet naar huis zou komen.
Op 3 maart 2008 belde zijn overste, (B.), dat uw man nog dienst had en dat hij omwille van
de noodsituatie naar een ander district werd geplaatst.
De avond van 10 maart 2008 – uw man was nog steeds niet thuis - werd u thuis door twee
onbekenden overvallen. Ze doodden jullie hond en vroegen naar uw man. U kreeg een slag
in het gezicht met een scherp voorwerp waardoor u een verwonding aan het oog opliep. De
volgende ochtend belde u uw schoonouders. Uw schoonvader contacteerde (B.) en deze
beloofde dat alles in orde zou komen.
Op 15 maart 2008 kwam u man thuis. Hij was er erg aan toe.
Dezelfde avond vertrokken jullie naar Nor-Chabert, via een kennis van uw man, (M.). Op 29
juni 2008 vluchten u, uw man, en uw minderjarige kinderen Ellen, Samwil en Silva uit
Armenië.
Op 11 juli 2008 kwamen jullie aan in België waar u dezelfde dag asiel aanvroeg.

B. Motivering
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U baseert uw asielaanvraag op dezelfde feiten en motieven als dewelke zijn aangehaald
door uw echtgenoot, Minasyan Sargis (OV 6248.406).
Ook uw persoonlijke problemen op 10 maart 2008 waren het gevolg van de problemen van
uw man.
In het kader van zijn asielaanvraag heb ik een beslissing tot weigering van het statuut van
vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen omdat zijn
verklaringen ongeloofwaardig bleken.
Voor een uitgebreide motivering wordt verwezen naar zijn beslissing.
Bijgevolg dient ook voor u eenzelfde beslissing te worden genomen.
Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor
vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van
ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te
maken.
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. De Raad leest in het verzoekschrift van verzoekster van 21 november 2008 (zie p. 2) dat
“zijn de feiten en motieven van verzoekster gelijklopend aan en gesteund op diegene van
haar man, Minasyan Sargis. De persoonlijke problemen van verzoeksters op 10 maart 2008
waren eveneens het gevolg van de problemen van haar man.
Verzoekster herneemt […] dan ook de argumentatie die Minasyan Sargis gebruikt naar
aanleiding van zijn beroep zoals overgemaakt aan de RVV op 21 november 2008 tegen de
beslissing genomen op 3 november 2008”.

3. De beroepen van verzoekster en haar echtgenoot, Sargis MINASYAN, werden wegens
samenhang samen ter terechtzitting behandeld.
Deze samenhang blijkt uit het administratief dossier en uit het verzoekschrift van verzoekster
(zie supra).
Bij arrest nr. 23.875 van 26 februari 2009 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
werd aan verzoeksters echtgenoot de erkenning van de vluchtelingenstatus en de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd.
Eenzelfde besluit dringt zich bijgevolg op voor wat verzoekster betreft.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 26 februari 2009 door:

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

dhr. P. BREYNE, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

P. BREYNE. M. BONTE.


