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nr. 47 966 van 10 september 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 31 mei 2010 heeft

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

3 mei 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 13 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 augustus 2010.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. HENDRICKX, die loco advocaat F. NIANG verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, N. S. (…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U werd

op 08/02/1934 te Spitak geboren. In de nasleep van de presidentsverkiezingen van 2008 ontstonden er

ongeregeldheden. Uw zoon L. (…) was hierbij betrokken en kende daardoor problemen omwille van zijn

steun aan de presidentskandidaat Levon Ter Petrosian. Op 08/03/2009 zag u uw zoon voor de laatste

maal waarna hij spoorloos verdween. Zijn verdwijning is gelinkt aan zijn politieke activiteiten rond de

presidentsverkiezingen van 2008. Na de verdwijning van uw zoon kreeg u geregeld het bezoek van

politieagenten die u vroegen waar uw zoon zich bevond. Tijdens die bezoeken, die voornamelijk werden

uitgevoerd door een politieagent A. (…), werd u soms geslagen. Ook werden er vernieingen aangericht

in uw woning. U heeft over het gedrag van agent A. (…) geklaagd bij zijn chef. Deze ondernam echter

niets. Op 04/05/2009 verliet u Armenië en kwam met het vliegtuig in Amsterdam aan. Vervolgens reisde
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u met een auto naar België door waar u diezelfde dag aankwam. Op 18/09/2009 diende u er een

asielaanvraag in. U legde volgende documenten voor: 3 medische attesten, een paspoort met een

Schengenvisum en uw pensioenboekje.

B. Motivering

U verklaarde vervolging te vrezen omwille van de steun die uw zoon L. (…) tijdens

de presidentsverkiezingen van 2008 aan Levon Ter Petrosian gaf en linkte hierbij al

uw vervolgingsproblemen aan deze van uw zoon (CGVS p.9). U stelde dat de politie u lastig viel omdat

men uw zoon wilde vatten. U acht het echter ook mogelijk dat uw zoon omwille van zijn politiek profiel

is vermoord maar dat de politie voor de schijn hem bij u blijft zoeken.

Allereerst dient wat betreft de door u verklaarde problemen met de politie ook op te worden gewezen

dat u geen begin van bewijs hiervan levert, zij het van het politieoptreden als dusdanig, of van de

schade aan uw woning of van uw klacht bij de politiechef.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat uw aanname dat uw zoon zou zijn omgebracht of nog

steeds zou worden gezocht in verband met de politieke gebeurtenissen va 2008, niet plausibel is.

Immers, uit informatie waarover het Commissariaat- generaal beschikt en waarvan een kopie aan het

administratief dossier is toegevoegd 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 verwanten van personen die door de autoriteiten worden

geassocieerd met de politieke oppositie bij de ongeregeldheden van maart 2008, blijkt uit de genoemde

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.

Dat uw zoon zou zijn omgebracht of zou zijn verdwenen in het kader van de evenementen van

maart 2008 is trouwens evenmin plausibel. Uit de genoemde informatie blijkt immers dat de

dodelijke slachtoffers van deze protesten rond de presidentsverkiezingen met naam gekend zijn. Voorts

blijkt uit diezelfde informatie dat er geen gevallen bekend zijn van oppositieleden die nog steeds vermist

zouden zijn naar aanleiding van de onlusten in 2008. Zodoende rijzen er zeer sterke twijfels bij de

hypothese dat uw zoon - in het kader van de politieke onlusten van 2008 - nog steeds vermist zou zijn.

Dat er in uw hoofde geen ernstige vrees jegens de Armeense autoriteiten kan worden vermoed,

blijkt bovendien uit het feit dat u Armenië heeft verlaten via de nationale luchthaven, gebruik makend

van uw eigen reispaspoort, en dit alles zonder problemen. Zowel uit uw verklaringen, uw paspoort als

uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt dat op de luchthaven van Yerevan overeenkomstig de

geijkte procedure uw vingerafdrukken werden afgenomen en uw paspoort diende voorgelegd te worden

(CGVS p.6-7). Deze feiten, en met name het gegeven dat u op dermate publieke en traceerbare manier

het land heeft verlaten, wijzen erop dat er in uw hoofde geen aannemelijke ernstige vrees jegens de

Armeense autoriteiten kan worden vastgesteld.

Wat betreft de vermelde medische problemen dient te worden opgemerkt dat louter medische

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

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

de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van

medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot

verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december

1980

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er in uw hoofde geen 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 voorgelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te beïnvloeden.

Uw paspoort en uw pensioenboekje bevatten enkel persoonlijke gegevens en geven geen enkele

informatie over de door u aangehaalde asielmotieven. De medische attesten geven informatie over uw

mentale toestand en werden in rekening gebracht bij de appreciatie van uw asielmotieven. U haalt zowel

in de op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde vragenlijst (vragenlijst dd. 18/09/2009 vraag 3.5 p.2)

als in het asielgehoor door het Commissariaat-generaal het profiel en de verdwijning van uw zoon L.

(…) aan als essentieel motief van uw vervolgingsproblemen en kadert dit in zijn steun voor de

presidentskandidaat Levon Petrosian tijdens de presidentsverkiezingen van 2008. Gezien op basis van
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objectieve informatie reeds duidelijk kan besloten worden dat dit door uw verklaarde vervolgingsmotief

ten aanzien van uw land van herkomst niet plausibel is, vermag uw medische toestand niet de

bovenstaande vaststellingen te beïnvloeden.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

een vergevorderde leeftijd (°08/02/1934) heeft.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de motivering van de bestuurshandelingen. Tevens voert zij de schending aan 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 vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet).

Zij verwijst naar haar medische toestand, die de oorzaak is van haar verwarde spraak. Voorts betoogt

verzoekster als volgt: “Alleen de uitvoering van de onderzoekende autoriteit van de commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen zou hebben om de beweringen van de aanvrager te

verifiëren en bewust een beslissing nemen. Wat is niet gedaan. De RVV vreemdeling niet beschikt over

deze bevoegdheid van het onderzoek en kan dus niet bevestigen of achterwaarts in het bestreden

besluit. Het is daarom noodzakelijke dat de aanvrager is onderworpen aan de nadelen expertise,

aangezien alleen de Commissaris-generaal kan ondernemen om alle geruststellingen over de

vervolging gesteld door de aanvrager.”

2.2.1. De formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van

de beslissing te verschaffen, 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. 167.408; RvS 15

februari 2007, nr. 167.852).

De motieven kunnen op eenvoudige wijze in de bestreden beslissing worden gelezen zodat verzoekster

er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan

te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de

voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht voldaan. Verzoekster maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Het middel kan in zoverre niet

worden aangenomen.

2.2.2. In casu is de bestreden beslissing ondermeer gesteund op de bevinding van de commissaris-

generaal dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat haar zoon werd omgebracht of nog steeds gezocht

wordt in het kader van de nasleep van de gebeurtenissen van 2008, nu blijkt dat haar zoon niet

voorkomt op de exhaustieve lijst van overledenen en vermisten (stuk 12, Cedoca subject related

briefing: “Victimes des événements du 1er mars 2008”). Voorts blijkt, daargelaten de vraag of

verzoeksters zoon daadwerkelijk door de autoriteiten geviseerd werd of wordt, dat zij als familielid geen

vervolging, noch enige problemen zal ondervinden in geval van terugkeer naar Armenië (Cedoca

subject related briefing: “Armenië: situatie van de oppositie in de context van de gebeurtenissen van

februari/maart 2008 en de gevolgen ervan”). Bovendien is verzoekster met haar eigen paspoort, onder

haar eigen naam, via de luchthaven van Yerevan uit Armenië vertrokken.

Deze vaststellingen zijn wezenlijk en vinden steun in het administratief dossier. De Raad stelt vast dat

verzoekster in haar summiere en soms onbegrijpelijke verzoekschrift niet ingaat op deze motieven en

voormelde informatie, die door haar gekend is en waarop de commissaris-generaal zich gesteund heeft,

niet weerlegt. Zij beperkt haar betoog tot het loutere verwijzen naar haar psychische toestand. Te dezen

merkt de Raad op dat de commissaris-generaal terdege hier rekening mee hield en haar psychische

toestand geen invloed heeft op de gedane vaststellingen.

2.2.3. Verzoekster vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De bewijslast ligt

daarvoor evenwel bij haar (RvS 3 september 2008, nr. 185.993) en er dient vastgesteld dat zij niet

aangeeft op welke wijze artikel 48/4 van de vreemdelingenwet geschonden zou zijn, noch geeft zij aan

waarom zij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van voormeld artikel 48/4. Gelet op wat

voorafgaat, ontwaart de Raad geen elementen die nopen tot de toekenning van de kwestieuze status.
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2.3. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

De bestreden beslissing is gesteund op pertinente gronden, die de Raad beaamt en overneemt.

Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden erkend

en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

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 tien september tweeduizend en tien door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


