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nr. 43 269 van 11 mei 2010

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 10 februari 2010

heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 13 januari 2010.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 19 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat F. TACK die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 17 november 2008 toe op Belgisch grondgebied en diende op dezelfde dag

een asielaanvraag in.

1.2. Op 13 januari 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 15 januari 2010 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:

“A. Feitenrelaas
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U, volgens uw verklaringen een Armeens staatsburger van Armeense origine, verklaarde uw

land verlaten te hebben omwille van onderstaande redenen. Rond 15 februari 2008, enkele dagen voor

de presidentsverkiezingen op 19 februari, vroeg parlementslid Hakob Hakobyan -die in uw wijk in

Yerevan woonde- om bij hem langs te komen. U deed dit en Hakob Hakobyan deed u een voorstel: hij

zou u helpen bij de uitbreiding van uw taxibedrijf indien u, samen met nog betrouwbare mensen, op 19

februari in zijn opdracht langs verschillende scholen zou gaan om b.v. fraude te voorkomen. U stemde

hiermee in. Op 19 februari 2008 ging u samen met A.(…) M.(…) en S.(…) S.(…) naar het kiesbureau in

school nr.152. Jullie bleven daar een half uurtje en dan gingen jullie verder naar school nr.116. U bracht

ook uw stem uit in dat bureau. Daarna gingen jullie A.(…) F.(…) ophalen en jullie gingen samen naar

school nr.90. Jullie deden rondes tussen die verschillende scholen. Jullie hadden ook jullie

telefoonnummers gegeven aan de personen verantwoordelijk voor de kiesurnes, in geval

van problemen. In de namiddag kreeg u een telefoontje uit school nr.116. A.(…), de neef van

S.(…) A.(…) (een belangrijk zakenman en parlementslid), wou valse stembrieven in de urne gooien

en men wou dit verhinderen. Jullie gingen onmiddellijk naar school nr.116. U bracht ook Hakob

Hakobyan op de hoogte. U en A.(…) raakten verwikkeld in een ruzie met gevecht en dan hebben Hakob

en zijn lijfwachten jullie uit elkaar gehaald. A.(…) vluchtte weg, roepend dat hij u zou vermoorden, en

Hakob Hakobyan gaf in het kiesbureau de opdracht om dit incident te registreren. U vreesde dat A.(…)

zijn dreigementen zou waarmaken. Jullie zetten jullie controles verder met een grotere groep. Na het

sluiten van de kiesbureaus gingen jullie bij de woning van Hakob Hakobyan de resultaten afwachten.

Levon Ter Petrosyan, i.e. de presidentskandidaat aan wie ook Hakob Hakobyan zijn steun had verleend,

verloor echter van kandidaat Serge Sarkisyan. Vanaf 20 februari 2008 begon men te betogen tegen

het resultaat van deze verkiezingen. U was hierop ook aanwezig maar in de nacht van 29 februari 2008

op 1 maart 2008 sliep u thuis. Die ochtend vertelde uw vader u dat ze 's nacht de betogers iets

hadden aangedaan. U, A.(…), S.(…) en A.(…) gingen naar Hakob Hakobyan die jullie de opdracht gaf

om te gaan zien wat er gebeurd was en om deel te nemen aan de grotere betoging die die dag zou

worden gehouden. Iedereen moest zich verzamelen op het grondgebied van zijn fabriek en samen

zouden jullie naar de betoging gaan. Meer dan 1.000 mensen wandelden vanaf de fabriek naar het

gemeentehuis in Yerevan bij de Franse ambassade. In de namiddag waren jullie daar aanwezig. Op het

plein luisterde u naar toespraken van oppositieleden. De sfeer was gespannen en escaleerde tegen de

avond: er waren blokkades, er werd geschoten en met granaten gegooid. Jullie waren bewapend met

buizen en stenen omdat de ordediensten dichterbij kwamen. U zelf gooide met stenen naar de agenten.

U bevond zich in de Paronyanstraat toen uw vriend A.(…) F.(…) doodgeschoten werd door A.(…) J.(…),

een politieagent uit uw wijk. S.(…) zag dit ook gebeuren. Samen met A.(…) hebben u en S.(…)

uw neergeschoten vriend naar de ambulances gebracht en jullie gingen naar het ziekenhuis.

A.(…) overleed echter. U verwittigde Hakob Hakobyan en vertelde hem wat er gebeurd was. U ging

naar huis en vertelde over de gebeurtenissen aan uw vader. 's Ochtends op 2 maart 2008 werd u

opgebeld door A.(…) M.(…), iemand uit de entourage van Levon Ter Petrosyan. Hij vroeg een lift naar

het stadium in de buurt van het huis van Levon Ter Petrosyan. U deed dit en daarna ging u naar een

garage en een café, waar u wachtte op Hakob Hakobyan. Hakob Hakobyan zei u dat jullie niet konden

bewijzen wie de moord had gepleegd en dat u beter even naar het buitenland zou gaan tot de situatie

genormaliseerd was. Intussen kreeg u telefoon van uw vader die u wist te melden dat de politie naar uw

woning was gekomen, op zoek naar u, en dat hun wagen er nog stond. Later belde uw vader opnieuw

om u te melden dat de vader van A.(…) F.(…) naar uw woning was gekomen, samen met

familieleden. A.(…)s vader gaf u de schuld van de dood van zijn zoon. U denkt dat de politie, meer

bepaald de agent die A.(…) neergeschoten had, u wil laten opdraaien voor de moord op uw vriend

A.(…) aangezien zij tegen A.(…)s familie hebben gezegd dat u hem neergeschoten had. Er was een

schermutseling bij u thuis maar daarna vertrok de familie. U had ook contact opgenomen met een vriend

van uw oom die bij de staatsveiligheid werkt en ook hij zei dat u beter kon vluchten. Hij zei dat u gezocht

werd om twee redenen: de moord op A.(…) en het leveren van wapens aan de betogers. Diezelfde

nacht dook u onder bij uw tante en u besloot Armenië te verlaten. Op 3 maart 2008 brachten uw broer

en uw vader u vanuit Yerevan met de wagen naar Tbilisi (Georgië). Uw vader en broer keerden terug

naar Armenië en u nam op 5 maart 2008 een vliegtuig naar Moskou. U was tot Moskou gereisd met uw

eigen documenten. In Moskou werd u opgewacht door uw vriend A.(…) en samen met hem ging u naar

de stad Tver. U bleef in Tver tot 13 november 2008. U vernam daar dat rond 6 maart 2008 uw broer

door de politie meegenomen werd en geslagen. Na drie dagen werd hij vrijgelaten. De politie wou weten

waar u zich bevond. S.(…) en A.(…) waren ook gevlucht en Hakob Hakobyan werd gearresteerd. U

vertrok op 13 november 2008 met een toeristische bus vanuit Tver naar België. U kende geen

problemen in Tver, maar mensen in burger kwamen informeren naar u, mogelijk de Armeense politie.

Via Wit-Rusland, Polen en Duitsland kwam u naar België. Een vriend van A.(…), S.(…), had uw reis en

een vals Russisch reispaspoort geregeld. Uw Armeens paspoort, uw militair boekje en uw geboorteakte

bleven achter bij S.(…). Op 17 november 2008 kwam u aan in België en u diende diezelfde dag een
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asielaanvraag in bij de Belgische instanties. Uw rijbewijs, waarvan u vergeten was dat het in uw koffer

zat, is het enige document dat nog in uw bezit is. U heeft vanuit België telefonisch contact met uw

familie die u laat weten dat de situatie nog altijd gespannen is. De politie en onbekenden komen naar u

informeren.

B. Motivering

U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat u in Armenië vreest dat u opgepakt zou worden

door de politie, dat u veroordeeld zou worden en dat u eventueel in de gevangenis zou vermoord

worden (CGVS, p.18). U stelt dat de Armeense autoriteiten u van twee zaken beschuldigen, met name

van de moord op A.(…) F.(…) en van het leveren van wapens op de dag van de betoging (CGVS,

p.16). Verder vreest u bij een terugkeer ook A.(…) A.(…), i.e. de neef van zakenman en

parlementslid S.(…) A.(…), die tegen u geroepen heeft dat hij u zou vermoorden nadat u had

proberen verhinderen dat hij de verkiezingen op 19 februari 2008 wou vervalsen (CGVS, p.18 & 9).

Omwille van onderstaande elemenenten moet echter worden besloten dat u het Commissariaat-

generaal niet kan overtuigen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of van het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer.

Vooreerst moet worden vastgesteld dat u geen begin van bewijs neerlegt in verband met de door

u gekende problemen, hoewel dat redelijkerwijze van u kan worden verwacht. Uit uw verklaringen

blijkt dat u vanuit België contact onderhoudt met uw familie in uw thuisland (CGVS, p.2). Van iemand die

in opdracht van een parlementslid controles uitoefende tijdens de presidentsverkiezigen op 19

februari 2008 (CGVS, p.7), die gevochten heeft met iemand n.a.v. het verhinderen van fraude -die

tevens zou geregistreerd zijn- tijdens deze verkiezingen (CGVS, p.9), die aanwezig was op de betoging

van 1 maart 2008 en die getuige was de moord op A.(…) F.(…) (en dit gemeld heeft bij zijn

bevriend parlementslid) (CGVS, p.12-14), die door de politie vals beschuldigd wordt van die moord

(CGVS, .15), die contacten onderhoudt met iemand van de staatsveiligheid die hem inlichtte dat hij

gezocht wordt omwille van die moord en omwille van het leveren van wapens aan de betogers (CGVS,

p.16), wiens broer drie dagen door de politie werd vastgehouden en geslagen waardoor hij in het

ziekenhuis belandde (CGVS, p.15-16) en die zelfs in een ander land (in Tver in de Russische Federatie)

mogelijks gezocht werd door de Armeense politie (CGVS, p.17), zou men toch mogen verwachten dat

hij deze zwaarwichtige problemen op enigerlei wijze zou ondersteunen, iets wat u nagelaten heeft te

doen. U verklaarde dat u in verband met uw opsporing geen documenten heeft gekregen, dat ze niets

gegeven hebben en dat u dus niet weet of er wel iets of niets is (CGVS, p.17). U stelde tevens dat u niet

officieel gezocht wordt (CGVS, p.16). Het is echter weinig logisch en aldus ook weinig geloofwaardig dat

de Armeense instanties u langs een kant niet officieel zoeken maar dat zij u langs een andere kant wel

in een ander land zouden opsporen, dat zij tegen de familie van het slachtoffer gaan vertellen dat u

de dader bent en dat de Armeense staatsveiligheid op de hoogte is van het feit dat u iemand vermoord

zou hebben en dat u wapens zou geleverd hebben aan de betogers. Van iemand tegen wie

zulke beschuldigingen worden geuit zou men toch mogen verwachten dat hij officieel gezocht of

opgespoord zou worden, iets wat bij u niet het geval is. Toen u gevraagd werd waarom u beschuldigd

werd door de Armeense instanties van moord en wapenlevering en dat u tegelijkertijd toch niet officieel

gezocht werd, stelde u dit niet te weten (CGVS, p.17). Deze verklaring is uiteraard niet afdoende.

Uit informatie die beschikbaar is op het Commissariaat-generaal en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd blijkt dat mensen die zich in het kader van de gebeurtenissen op

1 maart 2008 bezondigd hebben aan strafbare feiten, zoals b.v. in uw geval wapenlevering,

agressie tegenover agenten en moord op een betoger, indien hun identiteit wordt vastgesteld,

gearresteerd kunnen worden en voor de rechtbank kunnen worden gebracht voor deze

gemeenrechtelijke feiten. Indien een politieagent werkelijk u als dader heeft aangeduid van een

moord, dit ook gemeld heeft bij de familie van het slachtoffer en indien een medewerker van de

staatsveiligheid weet dat u ook beschuldigd wordt van die moord en van wapenlevering tijdens de

betoging, zou men toch mogen veronderstellen dat u op zijn minst officieel gezocht wordt. Dit is echter

volgens u niet het geval en u biedt geen verklaring waarom de Armeense autoriteiten u van dergelijke

gemeenrechtelijke feiten niet officieel zouden beschuldigingen.

Tevens kan het Commissariaat-generaal ook weinig geloof hechten aan uw verklaringen als zou u in

de Russische Federatie gezocht worden. U stelde dat u daar geen problemen kende, dat u niets

gezien heeft maar dat mensen in burger naar u kwamen informeren, i.e. ze stelden vragen over "een

Armeniër" en gaven uw naam en beschrijving. U kan echter niet verduidelijken wie er u precies zou

zoeken en u denkt dat het de Armeense politie was (CGVS, p.17). Nogmaals moet worden gesteld dat

het Commissariaat-generaal weinig geloof hecht aan het feit dat de Armeense politie u voor een niet-

officiële zaak in de Russische Federatie zou zoeken en dat u hiervan bovendien geen enkel objectief

bewijs voor neerlegt.
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In ondergeschikte orde dient, in de hypothese dat uw relaas geloofwaardig is, quod non, te

worden gesteld dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie bij het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat, in het kader van de presidentsverkiezingen

van 2008, er tijdens de kiescampagne druk werd uitgeoefend op opposanten en dat er sporadisch

arrestaties waren, maar dat de campagne door de band rustig verliep; dat er op de kiesdag meldingen

waren van intimidatie en zelfs geweld ten aanzien van vertrouwenspersonen van de oppositie; dat bij

de daaropvolgende evenementen van maart 2008 hardhandig werd opgetreden tegen manifestanten en

dat tegen een aantal personen een rechtszaak werd aangespannen. Er hebben zich in deze periode

dus ernstige feiten die vervolging kunnen uitmaken, voorgedaan. In tussentijd is de situatie

echter geëvolueerd. Afgezien van de twee gezochte personen die in de informatie worden vermeld, zijn

alle personen die de autoriteiten willen vervolgen in het kader van deze evenementen reeds

gearresteerd. Voor personen met uw profiel, met name gewone sympathisanten die fraude vaststellen

bij de verkiezingen en die betrokken waren bij de betogingen naar aanleiding van deze verkiezingen,

blijkt uit de informatie dat ze wel druk kunnen ervaren vanwege de autoriteiten, maar dat er actueel

geen gegronde vrees voor vervolging is in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Bovendien blijkt uit dezelfde informatie dat Hakob Hakobyan, i.e. de persoon voor wie u

controles uitoefende op 19 februari 2008 en die op de hoogte is van uw problemen en ook van de

werkelijke dader van de moord waarvan u valselijk beschuldigd werd, intussen vrijgelaten is. Op 19 juni

2009 heeft het Armeense parlement immers, op voorstel van president S.(…) S.(…), een belangrijke

amnestie aangenomen en na de evenementen van 1 maart 2008 worden er maar twee personen -

wiens namen niet overeen komen met die van u- officieel gezocht. Gelet op het feit dat Hakob

Hakobyan tussenbeide kwam bij de schermmutseling op 19 februari 2008 waarna A.(…) A.(…)

wegvluchtte en dat hij via u op de hoogte is van de identiteit van de werkelijke dader van de moord op

A.(…) F.(…), maar dat hij toch amnestie kreeg van de Armeense autoriteiten, doet het Commissariaat-

generaal vermoeden dat ook u -als taxichauffeur die in opdracht van Hakob Hakobyan opdrachten

uitvoerde op 19 februari en op 1 maart 2008- evenmin problemen zou kennen. Uit informatie

beschikbaar op het Commissariaat-generaal en waarvan een kopie bij het administratief dossier is

gevoegd blijkt tevens dat Hakob Hakobyan bij zijn vrijlating nog altijd parlementslid was.

Tevens moet ook worden opgemerkt dat u uw vrees voor A.(…) A.(…) niet ondersteund met

enig objectief bewijs. U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat hij op 19 februari 2008 naar

u geroepen heeft dat hij u zou vermoorden en dat hij dus uit is op wraak (CGVS, p.9 & 18).

Tegelijkertijd moet u echter toegeven dat u sinds die dag A.(…) niet meer tegengekomen bent en dat u

niets meer van hem gehoord hebt (CGVS, p.18). U verklaarde voor het Commissariaat-generaal dat

deze doodsbedreiging geen loze bedreiging was aangezien moord een gewone zaak is voor die

mensen en dat u verhalen heeft gehoord over diens neef, S.(…) A.(…), een grote zakenman

en parlementslid (CGVS, p.18). U weet echter niet concreet of hij ooit een moord heeft gepleegd

(CGVS, p.18). Gelet op het feit dat u weinig concrete elementen aanreikt, geen begin van bewijs en dat

u sinds 19 februari 2008 niets meer gehoord heeft over eventuele problemen met A.(…) A.(…), moet

aldus geconcludeerd worden dat u het Commissariaat-generaal niet kan overtuigen van deze vrees.

Ook blijkt uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal dat ook A.(…) bang was van Hakob

Hakobyan, i.e. een persoon waarmee u diverse contacten had (CGVS, p.9).

Tenslotte zijn er ook over uw reisroute een aantal vaststellingen te maken. Zo is het opmerkelijk

dat iemand die zwaarwichtige problemen kent met de Armeense autoriteiten het land verlaat via

een gewone grenspost en met zijn eigen identiteitsdocumenten (CGVS, p.3). Men zou toch

mogen verwachten dat u enige vrees zou kennen om Armenië op officiële wijze te verlaten. Verder kan

u niet verduidelijken met welke maatschappij u vanuit Tbilisi naar Moskou bent gevlogen en stelde u dat

u het vliegtuigticket hebt weggegooid (CGVS, p.3). U stelde dat u de maatschappij niet kent omdat u er

niet naar gekeken heeft en omdat u zich er niet in interesseerde (CGVS, p.3). U herinnert zich ook niet

meer de naam van de luchthaven in Moskou (CGVS, p.3). U verklaarde verder dat u een rechtstreekse

bus vanuit Tver naar België nam, maar u herinnert zich de naam van de maatschappij niet meer

(CGVS, p.4). U verklaarde dat u met een vals Russisch reispaspoort reisde vanuit de Russische

Federatie naar België, en dat u dat reispaspoort open hebt gedaan en daar uw eigen foto hebt in gezien,

maar u weet niet onder welke naam u reisde en u weet niet of er een visum in dat paspoort stond

(CGVS, p.4-5). Het is tevens opmerkelijk dat u uw Armeens paspoort, uw militair boekje en uw

geboorteakte moest afgeven aan degene die uw reis geregeld heeft omdat u geen enkel ander

document op zak mocht hebben, maar dat u tegelijkertijd vergeten was dat uw rijbewijs nog in uw

bagage stak en dat u het daarom niet had afgegeven (CGVS, p.5-6). Dit alles doet het Commissariaat-

generaal vermoeden dat u niet de volledige waarheid verteld heeft over uw reisroute, i.e. de manier

waarop en de datum wanneer u Armenië verlaten heeft en met welke documenten u naar België bent

gereisd.
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Op basis van bovenstaande elementen moet worden besloten dat u het Commissariaat-generaal

niet kan overtuigen van het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie noch dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u een reëel

risico loopt op het lijden van ernstige schade bij een terugkeer zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde document, met name uw rijbewijs,

bevat enkel persoonsgegevens die in deze beslissing niet worden betwist. Op het einde van uw

interview voor het Commissariaat-generaal op 8 juni 2009 legde uw advocaat Mr. Tack een attest neer

om te getuigen dat u mentale problemen kent en u zich niet goed voelt in uw vel. U maakte hier zelf

geen melding van voor het Commissariaat-generaal. Voor wat het door uw advocaat aangevoerde attest

betreft, kunnen we begrip opbrengen voor eventuele moeilijkheden die u zou hebben. Spijts de

moeilijkheden vermeld in het attest waaronder concentratiemoeilijkheden, blijkt uit het gehoorverslag dat

u in staat bleek om op een zelfstandige en functionele manier uw asielaanvraag te motiveren. Dit werd

ook bevestigd door uw advocaat die verklaarde dat u uw asielrelaas op een "zeer grote manier, to the

point, gedetailleerd en concreet" hebt kunnen vertellen (CGVS, p.18). Daarnaast moet gesteld worden

dat een psychologisch attest niet van dien aard is dat ze oorzaak en gevolg kunnen bevestigen noch de

geloofwaardigheid kan herstellen.

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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1 van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), van artikel 18 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad 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 (Kwalificatierichtlijn), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker meent tevens dat er manifeste beoordelingsfouten werden gemaakt.

Verzoeker betoogt dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de toepassing

van het Vluchtelingenverdrag louter uitsluit ingevolge ernstige twijfels omtrent verzoekers beweringen

dat deze laatste werkelijk vreest om opgepakt te worden door de politie, veroordeeld te worden en

eventueel in de gevangenis vermoord te worden. Deze twijfels zijn volgens verzoeker onvoldoende

gemotiveerd en zeker niet van aard om de negatieve beslissing te rechtvaardigen. Er blijkt evenmin dat

er sprake is van enige ongeloofwaardigheid van het asielrelaas en de vluchtmotieven. Het is geenszins

verwonderlijk dat verzoeker niet alle details op de door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen gestelde vragen kon geven. De beweerde tegenstrijdigheden in zijn relaas zijn niet van

aard om de weigeringsbeslissing te motiveren.

Verzoeker wijst er tevens op dat het voor zich spreekt dat hij geen materiële of tastbare bewijsvoeringen

kan aanbrengen, gezien hij hals over kop zijn land verlaten heeft na de evenementen begin maart 2008

en niet de tijd had om eerst alle mogelijke bewijzen bijeen te brengen, laat staan het dossier, dat hij

nodig heeft voor het indienen van zijn huidige asielaanvraag, voor te bereiden. Bovendien geeft

verzoeker aan dat hij niet zomaar de identiteit wenst te onthullen van naasten en vrienden die hierdoor

in diskrediet zouden kunnen worden gebracht en/of zelf het voorwerp zouden kunnen gaan uitmaken

van vervolging.

Verzoeker benadrukt wel degelijk een coherent en geloofwaardig relaas te hebben gebracht, identiek in

beide gehoren (DVZ en CGVS) en zelfs aangevuld met zeer specifieke details die de geloofwaardigheid

van zijn relaas en zeker van zijn angsten staven. Hij is van mening dat de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen dermate gedetailleerde aspecten van zijn relaas nastreefde die men

in andere omstandigheden evenmin zou kunnen geven. Verzoeker stipt ook aan dat er rekening dient te

worden gehouden met het tijdsverloop dat tussen de feiten waaromtrent de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen specifieke details vraagt en het verhoor in het kader van de

asielaanvraag, maar ook met zijn persoonlijkheid. Verzoeker stelt een ernstig zieke persoon te zijn in de

zin van artikel 9, derde lid van de Vreemdelingenwet en onmiskenbaar de symptomen van

posttraumatische stress te vertonen - in het bijzonder nachtmerries die het directe gevolg zijn van zijn

negatieve ervaringen in zijn land van oorsprong - en hierover nog steeds zijn huisarts raadpleegt.

Verzoeker ontkent verder ooit te hebben gesteld dat de Armeense instanties hem niet officieel zoeken,

maar beweert dat hij zou hebben gezegd dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er een officiële
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vervolging tegen hem liep. Verzoeker stelt dat hij aldus wel degelijk aannemelijk heeft gemaakt dat hij

het risico op reële schade loopt in zijn land van herkomst.

Verzoeker herhaalt tevens waaruit zijn gegronde vrees voor vervolging bestaat, verwijst vervolgens naar

een aantal theoretische beschouwingen uit de rechtsleer en stelt hierbij dat het volstaat dat de

vluchteling zijn relaas aannemelijk maakt door geen onsamenhangende, tegenstrijdige en

onwaarschijnlijke dingen te vertellen. Volgens verzoeker kan men derhalve, zelfs indien men enige

tegenstrijdigheden in het relaas van verzoeker zou kunnen ontwaren, quod non, men deze zelfs niet als

manifest tegenstrijdig of leugenachtig kwalificeren.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus stelt verzoeker vast dat de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen door louter te verwijzen naar dezelfde vaststellingen (als voor de

beoordeling van verzoekers vluchtmotieven) tot het besluit komt dat verzoeker weinig logische en aldus

ook ongeloofwaardige verklaringen zou hebben afgelegd en daarom ook zou moeten worden

uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus. Voorts stelt verzoeker dat de bestreden beslissing in

strijd is met de Kwalificatierichtlijn. Volgens verzoeker is de bestreden beslissing volgens dewelke

verzoeker de status van subsidiaire bescherming niet wordt toegekend ongegrond. Verzoeker meent

duidelijk te hebben aangetoond dat wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert hij een reëel en

persoonlijk risico loopt op ernstige schade en dat hij zich niet onder de bescherming van dat land kan of,

wegens dat risico wil stellen. Tot slot stelt verzoeker dat hij niet onder de uitsluitingsgronden van artikel

55/4 van de Vreemdelingenwet valt.

2.2. Het onderdeel van het middel waarin verzoeker de schending van de beginselen van behoorlijk

bestuur aanvoert is onontvankelijk. Verzoeker laat immers na aan te geven welke beginselen van

behoorlijk bestuur geschonden werden en toont evenmin aan op welke wijze deze beginselen zouden

kunnen geschonden zijn. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de

geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart

2007, nr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr.165.291).

2.3. Voor zover verzoeker de schending van de Kwalificatierichtlijn aanvoert, benadrukt de Raad dat

richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking hebben in de Belgische

rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke

en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële interne uitvoeringsmaatregel door

de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild effect op nuttige wijze te bereiken.

De omzettingstermijn van de Kwalificatierichtlijn verstreek blijkens zijn artikel 38 op 10 oktober 2006,

datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet. De schending van artikel 18 van de

Kwalificatierichtlijn kan bijgevolg niet op dienstige wijze worden aangevoerd.

2.4. De formele motiveringsplicht zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te geven dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr.

167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van

de bestreden beslissing kent en deze bovendien aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt zodat het

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt. Het middel dient derhalve vanuit het

oogpunt van de materiële motiveringsplicht behandeld te worden.

2.5. 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
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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.

2.6. Verzoeker beperkt zich in zijn verzoekschrift in hoofdzaak tot de uiting van algemene punten van

kritiek op de bestreden beslissing, het herhalen van zijn vluchtmotieven en tot verwijzingen naar

theoretische beschouwingen uit de rechtsleer en algemene beweringen zonder deze kritiek concreet op

de motieven van de bestreden beslissing te betrekken.

2.7. Teneinde voor de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in aanmerking te komen, dient verzoeker in concreto aan te tonen dat hij in zijn land

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

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

2.8. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon terecht vaststellen dat hoewel

verzoeker verklaarde vanuit België contact te onderhouden met zijn familie in zijn thuisland, hij geen

begin van bewijs kan neerleggen in verband met de door hem gekende problemen (stuk 3,

gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 6). Nochtans kan van iemand die in opdracht van een parlementslid

controles uitoefende tijdens de presidentsverkiezingen, die betrokken was bij een vechtpartij naar

aanleiding van het verhinderen van fraude bij de verkiezingen, die trouwens geregistreerd werd, die

aanwezig was op de betoging van 1 maart 2008, die getuige was van de moord op A. F. (en dit gemeld

heeft bij zijn bevriend parlementslid) en door de politie vals beschuldigd wordt van die moord, die

contacten onderhoudt met iemand van de staatsveiligheid die hem inlichtte dat hij gezocht wordt omwille

van die moord en omwille van het leveren van wapens aan de betogers, wiens broer drie dagen door de

politie werd vastgehouden en geslagen waardoor hij in het ziekenhuis belandde en die zelfs in een

ander land (in Tver in de Russische Federatie) mogelijk gezocht werd door de Armeense politie,

redelijkerwijs verwacht worden dat hij deze problemen op enigerlei wijze zou ondersteunen. De

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen achtte het bovendien weinig

geloofwaardig dat de Armeense instanties verzoeker enerzijds - volgens zijn verklaringen - niet officieel

zoeken maar dat zij hem anderzijds wel in een ander land zouden opsporen, dat zij tegen de familie van

het slachtoffer gaan vertellen dat hij de dader is en dat de Armeense staatsveiligheid op de hoogte is

van het feit dat verzoeker iemand vermoord zou hebben en dat hij wapens zou geleverd hebben aan de

betogers. Van iemand tegen wie zulke zware beschuldigingen worden geuit, zou men toch mogen

verwachten dat hij officieel gezocht of opgespoord zou worden en bijgevolg enig begin van bewijs

hieromtrent kan neerleggen, wat in casu niet het geval is. Waar verzoeker in onderhavig verzoekschrift

opeens ontkent ooit te hebben gesteld dat de Armeense instanties hem niet officieel zoeken, en

daarentegen beweert dat hij zou hebben gezegd dat hij niet op de hoogte was van het feit dat er een

officiële vervolging tegen hem liep, vindt geen grondslag in het administratief dossier. Uit het

gehoorrapport van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen blijkt immers dat

verzoeker duidelijk “neen” antwoordde op de vraag “Wordt u officieel gezocht door de Armeense politie

of autoriteiten?” (stuk 3, gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 16). Dat verzoeker niet de tijd had om eerst

alle mogelijke bewijzen bijeen te brengen, laat staan het dossier dat hij nodig heeft voor het indienen

van zijn huidige asielaanvraag voor te bereiden, doet geen afbreuk aan het feit dat de neerlegging van

enig stavingstuk tot op heden uitblijft. Van iemand die vervolgd wordt en daarom besloot te vluchten,

mag in redelijkheid worden verwacht dat deze zich op zijn minst informeert naar de stand van zaken en

geregeld pogingen onderneemt om bewijsmateriaal te verzamelen te meer wanneer deze zelf verklaart

contact te houden met het thuisfront (stuk 3, gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 2). Verzoekers

asielaanvraag dateert daarenboven reeds van 17 november 2008, waardoor verzoeker ruimschoots de

tijd en de mogelijkheid had om alsnog bewijzen voor te leggen. Verzoekers nalatige handelingen wijzen

eerder op een gebrek aan interesse en doen dan ook ernstige twijfels rijzen over de ernst van zijn vrees

voor vervolging. Waar verzoeker tegenwerpt dat hij niet zomaar de identiteit wenst te onthullen van

naasten en vrienden die hierdoor in diskrediet zouden kunnen worden gebracht en/of zelf het voorwerp

zouden kunnen gaan uitmaken van vervolging, gaat hij eraan voorbij dat de bewijslast inzake de

gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de asielzoeker zelf berust en hij minstens een poging

dient te ondernemen om het relaas te staven. Verzoeker formuleert trouwens zijn argumentatie dat zijn

naasten en vrienden hierdoor in diskrediet zouden kunnen worden gebracht en/of zelf het voorwerp

zouden kunnen gaan uitmaken van vervolging op hypothetische wijze, hetgeen zijn stelling dan ook

meteen reduceert tot een loutere bewering, die geen grondslag vindt in het administratief dossier en die

hij op geen enkele wijze met concrete elementen staaft.
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2.9. Met verzoekers algemene bewering dat hij wel degelijk een coherent en geloofwaardig relaas heeft

gebracht, identiek in beide gehoren (DVZ en CGVS) en zelfs aangevuld met zeer specifieke details die

de geloofwaardigheid van zijn relaas en zeker van zijn angsten staven en dat de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dermate gedetailleerde aspecten van zijn relaas nastreefde die

men in andere omstandigheden evenmin zou kunnen geven, weerlegt hij geenszins de concrete

vaststellingen zoals ze blijken uit het administratief dossier. Zoals reeds aangeven is het immers

bijzonder onlogisch dat de Armeense instanties verzoeker enerzijds - volgens zijn verklaringen - niet

officieel zoeken (stuk 3, gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 16) maar dat zij hem anderzijds wel in een

ander land zouden opsporen waardoor hij zich aldaar ook niet veilig voelde (stuk 8, Vragenlijst, p. 2), dat

zij tegen de familie van het slachtoffer van de moord gaan vertellen dat hij de dader is (stuk 3,

gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 15) en dat de Armeense staatsveiligheid zowel op de hoogte is van

het feit dat verzoeker iemand vermoord zou hebben als van het feit dat hij wapens zou geleverd hebben

aan de betogers (stuk 3, gehoorverslag CGVS 8/6/2009, p. 16).

2.10. Verzoekers verklaringen stemmen niet overeen met de informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd waaruit blijkt dat op twee na alle personen die de autoriteiten willen vervolgen

in het kader van de evenementen bij de presidentsverkiezingen van 2008 reeds gearresteerd werden.

Tevens blijkt uit diezelfde informatie dat het Armeense parlement een belangrijke amnestie heeft

aangenomen en dat er na de evenementen van 1 maart 2008 nog maar twee personen wiens namen

niet overeenkomen met die van verzoeker, officieel worden gezocht (stuk 14, Landeninformatie, SRB,

Armenië, Situatie van de oppositie in de context van de gebeurtenissen van februari/maart 2008 en de

gevolgen ervan). Verzoeker koppelt zijn problemen aan Hakob Hakobyan. Deze werd blijkens het

administratief dossier vrijgelaten en was deze bij zijn vrijlating nog steeds parlementslid (stuk 14,

Landeninformatie, infodoc. Hakob Hakobyan). Hieruit kan redelijkerwijs worden afgeleid dat verzoeker,

die stelde in opdracht van Hakob Hakobyan opdrachten te hebben uitgevoerd, evenmin problemen zal

kennen. Verzoeker kon het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen evenmin

overtuigen van zijn vrees voor A. A. Deze vrees is evenmin ondersteund met enig objectief bewijs noch

met concrete elementen. Zo verklaarde verzoeker sinds 19 februari 2008 niets meer te hebben gehoord

van deze laatste en weet hij niet of deze ooit een moord heeft gepleegd hoewel hij aangeeft dat moord

een gewone zaak is voor deze mensen.

2.11. In tegenstelling wat verzoeker voorhoudt, wordt verzoeker geenszins van de subsidiaire

beschermingsstatus uitgesloten. Het feit dat de motieven inzake weigering van de subsidiaire

bescherming geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing met betrekking tot de subsidiaire

bescherming onafdoende gemotiveerd is. Ook wat de subsidiaire bescherming betreft rust de bewijslast

op de asielzoeker. Deze moet aan de hand van concrete elementen staven dat hij beantwoordt aan de

criteria van de subsidiaire bescherming en moet aldus aantonen dat er zwaarwegende gronden zijn om

aan te nemen dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet) (RvS

3 september 2008, nr. 185.993). Ook voor de subsidiaire bescherming, wordt de geloofwaardigheid van

het relaas vereist (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met artikel 4,

lid 5 van de Kwalificatierichtlijn). Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken,

waardoor verzoeker zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van zijn

relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. Verder is er geen gegeven voorhanden dat de toestand in Armenië op dit ogenblik

van die aard is dat er sprake kan zijn van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

2.12. Waar er volgens verzoeker rekening dient te worden gehouden met het tijdsverloop dat verstreken

is tussen de feiten waaromtrent de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

specifieke details vraagt en het verhoor in het kader van de asielaanvraag en met zijn persoonlijkheid,

dient erop te worden gewezen dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat bepalende ervaringen in

iemands leven dermate in het geheugen gegrift staan dat deze persoon daar in een later stadium nog

een gedetailleerde en coherente beschrijving van kan geven. Het psychologisch verslag van de vzw

Ulysse dat verzoeker neerlegt, is niet van die aard om de hierboven gemaakte vaststellingen te wijzigen.

Na mondeling overleg met adviseur-expert-psycholoog (L.Q.) kon worden geconcludeerd dat uit het

gehoorverslag afdoende blijkt dat verzoeker voldoende in staat was om op een zelfstandige en

functionele manier zijn asielaanvraag te motiveren, hetgeen tevens werd bevestigd door verzoekers
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raadsman op het einde van het gehoor (zie stuk 13, Documenten, bespreking Psy-dienst CGVS).

Verzoekers raadsman stelde immers zelf dat verzoeker zijn relaas op een “zeer grote manier, to the

point, gedetailleerd en concreet heeft kunnen vertellen” (stuk 3, gehoorverslag CGVS, p. 18). Uit het

gehoorverslag blijkt bovendien dat het gehoor op normale wijze heeft plaatsgevonden.

2.13. In het algemeen wijst de Raad verzoeker erop dat de bestreden beslissing moet worden gelezen

als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven die de Commissaris-generaal immers hebben doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. Er werd geen schending van de artikel 1, A (2) van het

Vluchtelingenverdrag aangetoond. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke

overwegingen. De materiële motiveringsplicht werd niet geschonden.

Het enig middel is ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de Vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

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 elf mei tweeduizend en tien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER F. TAMBORIJN


