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nr. 47 968 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 27 mei 2010 heeft

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

28 april 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 de verzoekende partij en haar advocaat R. KNOPS loco advocaat S.

ALBRECHT 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, een Armeens staatsburger van Armeense origine, verklaart omwille van volgende redenen uw

land van herkomst te hebben verlaten. Op 10/11/99 werd u lid van de maatschappelijke organisatie

"Spayi Pativ" of "Eer van de Officier" en hield u zich vooral bezig met het verzamelen van informatie

over onregelmatigheden tegenover soldaten en in legerkampen. In augustus 1999 diende uw zoon

zijn legerdienst te vervullen. Hij werd omwille van uw activiteiten geslagen. Op 16/11/00 werd uw

zoon mishandeld in het leger omdat u bewijzen verzamelde over misbruiken in het leger en kwam hij

met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis terecht tot 8/12/00. Tijdens een opendeurdag in een

elitaire legereenheid op 9/05/01 vernamen u en een collega verhalen over onregelmatigheden. U stelde

een rapport op dat afgenomen werd door de kampcommandant. Samen met de organisatie "Spayi

Pativ" werd dan besloten om een klacht in te dienen bij het Ministerie van Defensie. Ook u diende zelf
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een klacht in bij het Openbaar Ministerie. Deze klachten bleven zonder resultaat. Op 7/6/01 wijdde

de TV-zender A1+ een item aan de misbruiken in het leger. U werd hierbij geïnterviewd. Op 9/6/01 werd

u in uw garage aangevallen door mensen in militair uniform omdat u zich zou bezighouden met laster.

Op 10/6/01 diende uw vrouw -zonder uw medeweten- een klacht in bij Khachatrian, de voorzitter van

het parlement, over wat er met u gebeurd was. Op 13/6/01 kreeg uw vrouw een brief dat haar klacht

zou behandeld worden. Op 15/6/01 werden uw vrouw en zoon thuis aangevallen en geslagen door

mannen in militair uniform omdat uw vrouw klacht had ingediend. Ze kregen medische verzorging in

het ziekenhuis. Op 29/8/01 werden u en een collega, onderweg naar het legerkamp Lusakert,

klemgereden en geslagen door militairen. U werd door uw collega daarna naar het ziekenhuis gebracht

waar u werd opgenomen tot 31/8/2001. Na dit incident hield u zich rustig en ging u geen onderzoek

meer voeren in legerkampen. Uw vrouw werd omwille van uw activiteiten ontslagen op haar werk. U

recupereerde en in die periode werd de maatschappelijke organisatie waarvan u lid was omgevormd tot

een politieke partij, "Vaderland en Eer" of "HUP" of "Hayrenik U Pativ". U werd meteen lid van deze

partij. Op 22/11/02 sloot de HUP een samenwerkingsverbond met 5 andere partijen onder de naam

"Socialistisch Armenië" met de bedoeling sterker te staan voor de presidentsverkiezingen in 2003. Dit

verbond schoof vice-voorzitter Markaryan van de HUP naar voor als presidentskandidaat, maar de

voorzitter van de HUP steunde openlijk presidentskandidaat Artashes Geghamyan. Tijdens de eerste

ronde van de presidentsverkiezingen op 19/2/03 was u een vertrouwenspersoon voor Garnik Markaryan

in kiesbureau 2/49. U stelde geen fraude vast. Tijdens de tweede ronde op 5/3/03 was u een

vertrouwenspersoon in hetzelfde bureau voor Demirtchyan die openlijk gesteund werd door HUP. U

stelde fraude vast en maakte hierover een rapport op dat u afgaf bij uw partij. Commissievoorzitster

Hovsepyan, de zus van de procureur generaal van Armenië, stelde echter een rapport op over u als zou

u de tellingen verstoord hebben. Op 8/3/03 moest u een administratieve boete betalen op de rechtbank

van Nor Nork wegens verstoring van tellingen. Kotcharyan won de verkiezing. U was waarnemer voor

uw partij tijdens de parlementsverkiezingen van mei 2003. U stelde in uw bureau toen geen fraude vast.

De oppositie diende klacht in tegen het verkiezingsresultaat maar een vertrouwensreferendum bleef uit.

De oppositie begon het parlement te boycotten. Op 12/4/04 namen u en uw zoon nemen deel aan de

grote demonstratie in Yerevan. Die nacht werden u en uw zoon door de politie geslagen. U werd

administratief aangehouden tot de volgende ochtend. U diende een document te ondertekenen dat u

geen klacht zou indienen tegen het politiebureau. In november 2005 begon de oppositie (en ook HUP)

actie te voeren tegen het geplande referendum van de regering. Ze wilden dit boycotten. Op 23/11/05

ging u actie voeren tegen het referendum in de stad Masis maar werd u meegenomen door de politie en

geslagen. De volgende dag werd u vrijgelaten. U ging naar uw partijbureau in Yerevan waar jullie samen

een klacht opstelden die u diezelfde dag indiende bij het parket-generaal. Ze wilden die echter

niet aanvaarden omdat u zich tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken moest wenden. U maakte

zich kwaad en zei dat u zich zou wenden tot Larissa Alaverdyan, i.e. de verantwoordelijke voor

de mensenrechten, of de Europese Raad. Op 25/11/05 wou u een dossier samenstellen om dat in te

dienen bij Alaverdyan. U ging naar het partijbureau waar ze u een verklaring over uw problemen

overhandigden. Hierna ging u naar het politiekantoor van Masis om een bewijs van uw opsluiting te

krijgen. U werd daar geslagen waarna u werd overgebracht naar het ziekenhuis. Uw auto kreeg u

beschadigd terug. Na enkele uren in het ziekenhuis mocht u naar huis. Tijdens het referendum van

27/11/05 was u een waarnemer maar u nam er niet aan deel. Opnieuw werd er fraude gepleegd

waarover u een rapport opstelde dat u indiende bij het partijbureau. De volgende dag kreeg u 's

ochtends een convocatie om zich aan te melden bij de politie op 30/11 als getuige in een zaak van

illegaal wapenbezit. U besprak dit met een familielid en met een kennis die bij de veiligheidsdienst

werkte. Ze raadden u aan het land te verlaten omdat men tegen u een valse strafzaak zou kunnen

starten. Op 29/11/05 verliet u samen met uw vrouw Y. H. (O.V. 5.859.438), jullie meerderjarige dochter

Y. A. (O.V. 5.859.437) en jullie zoon Y. S. (O.V. 6.178.331) en diens gezin (vrouw en kind) Armenië per

vliegtuig. Op 28/12/05 kwam u samen met uw vrouw en dochter aan in België en dienden jullie dezelfde

dag nog jullie asielaanvraag in. Uw zoon en diens gezin konden niet onmiddellijk met jullie meereizen en

verbleven illegaal in Moskou. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten

voor: uw Armeens paspoort, de geboorteakte van uw vrouw, jullie huwelijksakte, uw rijbewijs, uw sociale

kaart, uw militair boekje en dit van uw vrouw, het werkboekje van uw vrouw, een kopie van uw

werkboekje, diploma’s (sportschool, pedagogie), uw legitimatiekaart van scheidsrechter, een attest van

het werk van uw vrouw aan Yerevan State College of Humanities, uw partijkaart van "Vaderland en Eer"

of "HUP" of "Hayrenik U Pativ" dd. 25/08/2002, een kopie van het volledige partijprogramma van de

HUP, het medische attest van uw zoon over diens ziekenhuisopname wegens dubbele longontsteking

dd. 16/11/2000-8/12/2000, het ontvangstbewijs van uw klacht bij het hoofdparket dd. 10/05/2001, het

ontvangstbewijs van de klacht van uw vrouw bij de parlementsvoorzitter dd. 13/6/2001, het medisch

attest van ziekenhuisopname van uw vrouw dd. 15/06/2001, het medisch attest van ziekenhuisopname

van uw zoon dd. 15/06/2001, het attest van uw ziekenhuisopname dd. 31/08/2001, het medisch attest
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dd. 25/11/2005 ivm uw medische behandeling, de verklaring van de partijvoorzitter van HUP dd.

25/11/2005 over de problemen die u kende bij verkiezingen van 2003 en de demonstratie in april 2004,

zes foto's van een beschadigde auto, kopie van een convocatie opgestuurd via e-mail, en twee

Belgische medisch attesten. Uw zoon en diens gezin kwamen naar België waar ze op 9 november 2007

hun asielaanvraag indienden. Ondertussen heeft u ook vernomen dat Margaryan Garnik, de huidige

voorzitter van HUP, na de presidentsverkiezingen van februari 2008 door de politie 20 uur werd

vastgehouden en dat zijn huis werd doorzocht. Eén van de leden van HUP, Vardan Malkhasyan, kreeg

twee jaar gevangenisstraf wegens activiteiten tegen de regering. Ondertussen is hij terug vrij.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en voor het Commissariaat-generaal (CGVS

I d.d. 12/07/2006, CGVS II d.d. 13/11/2007, CGVS III d.d. 25/02/2009) blijkt dat u in Armenië

problemen kende met de autoriteiten omdat u, enerzijds als lid van de maatschappelijke organisatie

"Spayi Pativ" wantoestanden in het leger aanklaagde, en anderzijds omwille van uw activiteiten als lid

van de oppositiepartij HUP tijdens de presidents- en parlementsverkiezingen van 2003, de betoging van

april 2004, en het referendum van november 2005.

Wat betreft de problemen die u kende ten gevolge van uw politieke activiteiten bij de

oppositiepartij HUP moet vooreerst worden opgemerkt dat uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd, blijkt dat er tijdens

de kiesperiodes in 2003, de betogingsgolf van april 2004 en rond het referendum in 2005 telkens

sprake was van een verhoogde spanning die geleid heeft tot intimidaties en kortstondige aanhoudingen

van oppositieleden die zich in deze periode actief inzetten. Afgezien van deze periodes van

verhoogde spanning was er echter geen sprake van vervolging van opposanten. Uit de informatie blijkt

bovendien dat er louter omwille van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in 2003, 2004 of 2005 op dit

moment geen vervolging is van opposanten door de Armeense autoriteiten. De problemen die bepaalde

opposanten op dit moment kunnen hebben, houden verband met hun betrokkenheid bij de

gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in februari en maart 2008. Aangezien u zich op dat

moment niet in Armenië bevond, kunnen deze gebeurtenissen in uw hoofde geen aanleiding geven tot

vervolging. Aldus is het niet aannemelijk dat u bij terugkeer naar Armenië problemen zou ondervinden

omwille van uw politieke overtuiging en engagement tijdens de periode 2003-2005.

Verder moet opgemerkt worden dat uit uw asielrelaas blijkt dat de problemen die u ondervond n.a.v.

het referendum van 27 november 2005 (tweemaal geslagen door de politie van Masis, auto

beschadigd, convocatie politie, vrees voor valse strafzaak) de concrete aanleiding vormden van uw

vertrek uit Armenië. Uit informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal en uit uw verklaringen

(CGVS I p. 17-18) blijkt dat tijdens de aanloop van het referendum uw partij samen met de oppositie

besliste het referendum te boycotten met de bedoeling er voor te zorgen dat de opkomst zo laag zou

zijn, zodat het referendum ongeldig zou moeten verklaard worden. In naam van uw partij organiseerde u

daarom ontmoetingen om mensen de redenen uit te leggen waarom ze niet mochten deelnemen aan

het referendum. U ging hiertoe op 23/11/2005 actie voeren tegen dit referendum in de stad Masis. Ook

trad u tijdens dit referendum op als waarnemer voor de oppositie. U verklaarde (CGVS III p. 11a&b)

opdat het wetsvoorstel dat werd voorgelegd in dit referendum zou aangenomen worden 50% + 1 van

de kiezers moest komen opdagen waarvan dan 50% + 1 “JA” moest stemmen. Uit de

informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal blijkt inderdaad dat minstens de helft van de

kiezers een “JA”-stem moest uitbrengen maar dit daarentegen bij een opkomst van tenminste 1/3 van

de kiesgerechtigden. Gelet op uw beweerde activiteiten die kaderden in de poging van de oppositie om

het referendum te doen mislukken, is het bijzonder merkwaardig dat u de voorwaarden niet kent opdat

dit referendum al dan niet zou goedgekeurd worden. Deze vaststelling komt de geloofwaardigheid van

uw beweringen niet ten goede.

Temeer daar u op onvoldoende wijze deze problemen die u zou ondervonden hebben als politiek

activist met bewijsstukken kan staven.

Zo legt u een schriftelijke verklaring voor van de partijvoorzitter van HUP dd. 25/11/2005 waarin

wordt gesteld dat u n.a.v. de verkiezingen van 2003 en de demonstratie van april 2004 ”door de

autoriteiten werd vervolgd en gediscrimineerd”. Het is echter opmerkelijk dat er geen melding wordt

gemaakt van de concrete reden van uw vertrek uit Armenië, met name uw problemen met de

autoriteiten te Masis in november 2005. Uit uw verklaringen blijkt immers (CGVS II p. 3) dat toen het

parket uw klacht over uw onwettige arrestatie en mishandelingen door de politie van Masis weigerde te

behandelen, u een dossier wou samenstellen om in te dienen bij de ombudsvrouw Alaverdyan en u

daarom uw partij deze brief van 25 november 2005 liet opstellen.

De convocatie meldt dat u wordt opgeroepen “overeenkomstig artikel 235 voor een gehoor in een

zaak van illegaal wapenbezit, munitie en explosieven op 30/11 van dit jaar”. Aan de authenticiteit van

deze convocatie, waarvan u louter een per mail verkregen kopie kan voorleggen, dient ook te

worden getwijfeld gelet op feit dat bepaalde onderdelen van de convocatie niet ingevuld zijn (uw adres
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en de naam van de onderzoeksdienst waar u zich diende aan te bieden) en het nummer van het

wetsartikel met pen is veranderd.

De zes foto’s van een beschadigde auto leveren geen informatie over de omstandigheden waarop

dit gebeurde. Het attest dd. 25/11/2005 i.v.m. de medische behandeling voor uw hart bevat

evenmin informatie over de omstandigheden dat u dit probleem kreeg.

Er moet worden opgemerkt dat in uw geval men echter redelijkerwijs kan verwachten dat u

concrete bewijsstukken kan voorleggen zoals bijvoorbeeld informatie van uw partij of

van mensenrechtenorganisaties die gedetailleerd uw problemen omschrijven, documenten over de

klacht die u samen met leden van uw partij opstelde en wou indienen bij het parket, elementen uit het

dossier dat u aan het samenstellen was om in te dienen bij de ombudsvrouw, documenten over de

administratieve boete die een rechtbank u oplegde wegens het verstoren van de telling in een

kiesbureau. U verklaarde (CGVS III p. 3-5; CGVS II p. 6-7) dat de valse rechtszaak die de politie tegen u

wil opstarten nog niet afgesloten is maar kan daar, ondanks uw contactname vanuit België met de vice-

voorzitter van uw partij en met familieleden in Armenië, evenmin verdere informatie of bewijsstukken

over verschaffen.

U legt uw lidkaart van de HUP voor. In informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt,

en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd, wordt bevestigd dat u sinds 2002 lid

bent van de HUP-partij. Er moet worden opgemerkt dat uw partijlidmaatschap van de HUP niet in twijfel

wordt getrokken maar dat het lid zijn van een oppositiepartij nog geen bewijs is van uw problemen.

In informatie voorhanden op het Commissariaat-generaal en waarvan een kopie bij het

administratief dossier is gevoegd, wordt door de voorzitter van de jeugdafdeling van uw partij gesteld dat

u problemen heeft gekend in Masis zonder dat hier evenwel - ondanks het uitdrukkelijk verzoek daartoe

door cedoca - meer uitleg over wordt verschaft. De vermelde reden daartoe “er kunnen geen verdere

details gegeven worden, gezien de partijafdeling van Masis niet meer bestaat” is merkwaardig. U

verklaart immers dat uw partij op de hoogte is van uw problemen en u stelt zelfs dat u vanuit België de

vice-voorzitter van HUP heeft ingelicht over uw problemen (CGVS I p. 6; CGVS III p. 4). U verklaart

eveneens (CGVS I p. 17) dat toen u op 24 november 2005 door de politie van Masis werd vrijgelaten u

onmiddellijk naar uw partij bent gegaan en hen vertelde over uw onwettelijke arrestatie en hetgeen ze u

hadden aangedaan. Uw partij stelde toen een klacht op papier gericht aan het Republikeins Parket die u

moest indienen. U verklaart verder (CGVS I p. 19) dat u een dossier wou samenstellen om dat in te

dienen bij de ombudsvrouw Alaverdyan en u daarom ging naar het partijbureau waar ze u een verklaring

over uw problemen overhandigden. Aldus kan het niet meer bestaan van de lokale partijafdeling in

Masis geen belemmering zijn voor de verantwoordelijken van uw partij om meer uitleg te geven over de

problemen die u zou ondervonden hebben. Verder verklaart u (CGVS I p. 9; CGVS II p. 7) dat de HUP

slechts drie bureaus heeft en dat die allen in Erevan zijn, dat er in Masis geen afdeling van de HUP was,

dat voor zover u weet er ook nooit een partijafdeling is geweest, en dat indien er wel een afdeling in

Masis zou geweest zijn u daar toen u er problemen kende in november 2005 dan wel hulp of steun zou

gekregen hebben maar dat dit nooit is gebeurd. Deze vaststellingen ondermijnen de waarde die moet

gehecht worden aan de verklaringen van de voorzitter van de jeugdafdeling van uw partij over de

problemen die u zou gekend hebben in Masis. Dit summier antwoord van de voorzitter is op zich geen

voldoende bewijs van uw problemen in Masis en weegt inzake belang dat er moet aan worden gehecht

niet op tegen de hierboven opgesomde vaststellingen gemaakt door het Commissariaat-generaal.

De ondersteuning van het asielrelaas met documenten is van belang voor de beoordeling van

de waarachtigheid van de aangehaalde problemen. Het niet voorleggen van documenten terwijl dit

wel verwacht mag worden en het neerleggen van twijfelachtige documenten brengt de

algehele geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder in het gedrang.

Volgende vaststellingen omtrent uw politieke activiteiten tijdens de verkiezingen van 2003 komen

verder de geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet ten goede.

U verklaarde voor het Commissariaat-generaal (CGVS I p. 14-15; CGVS III p. 6a) dat u tijdens de

eerste en de tweede ronde van de presidentsverkiezingen van 2003 optrad als vertrouwenspersoon in

het kiesbureau 2/49 gelegen in school nummer 88 te Nor-Nork. Uit de informatie voorhanden op

het Commissariaat-generaal blijkt echter dat er geen kiesbureau met dit nummer in kiesdistrict 2 was.

Ook blijkt dat er twee kiesbureau’s in school 88 waren maar dat deze zich in kiesdistrict nummer 3

bevonden en respectievelijk de nummers 3/14 en 3/15 droegen. U stelde daarentegen (CGVS III p. 7)

dat er slechts één kiesbureau in de school 88 was.

Wat betreft de parlementsverkiezingen van mei 2003 verklaarde u (CGVS I p. 15-16) dat u toen

optrad als waarnemer voor uw partij HUP. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt,

en waarvan zich een kopie in uw administratief dossier bevindt, blijkt echter dat personen die een

kandidaat of partij steunen het recht niet hebben om tijdens verkiezingen op te treden als waarnemer.

Als na de accreditatie van een waarnemer blijkt dat deze persoon een kandidaat of partij steunt heeft de

Centrale Kiescommissie het recht om het toegekende waarnemerschap te ontnemen. Verder verklaarde
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u aanvankelijk (CGVS I p. 15) dat u toen optrad als waarnemer in dezelfde school 88 als tijdens

de presidentsverkiezingen maar dat het kiesbureau toen een ander nummer had. Tijdens uw derde

gehoor voor het Commissariaat-generaal (CGVS III p. 8) stelde u echter dat u toen waarnemer was

in kleuterschool 21 of 22, dat u toen ook in andere kiesbureau’s ging kijken maar niet in school 88. U

stelde eveneens dat u toen ging stemmen in hetzelfde kiesbureau in de kleuterschool 21 of 22 als waar

u waarnemer was. Eerder had u echter verklaard (CGVS II p. 9) dat u toen ging stemmen in een

ander kiesbureau, die lag in het gebied waar uw domicilie was, als waar u was aangeduid als

waarnemer.

Uit uw verklaringen blijkt verder dat toen u als lid van de maatschappelijke organisatie "Spayi

Pativ" wantoestanden in het leger aanklaagde, u tweemaal, met name in juli 2001 en in augustus

2001, zwaar mishandeld werd door onbekenden in militair uniform. Hierna hield u zich niet meer bezig

met onregelmatigheden in het leger aan te klagen (CGVS I p. 12). Uw zoon werd tijdens zijn

legerdienst omwille van uw activiteiten mishandeld. Toen hij ten gevolge hiervan een longontsteking

opliep kon u met de hulp van kennissen uw zoon laten overplaatsen naar een kazerne waar ze hem met

rust zouden laten (CGVS I p. 10). In juli 2001 werden uw vrouw en zoon geslagen door onbekenden in

militair uniform. Uw vrouw werd in 2002 ontslagen op haar werk omwille van uw vroegere activiteiten bij

de "Spayi Pativ" organisatie (CGVS I p. 13). U verklaart (CGVS II p. 6) dat u zich na het laatste voorval

in augustus 2001 niet meer bezig hield met onderzoek naar wantoestanden in het leger en dat u toen

geen problemen meer kende met militairen of mensen van het leger. Aldus moet worden besloten dat

de problemen die u en uw gezin kenden omwille van uw activiteiten als lid van "Spayi Pativ" niet

de concrete aanleiding vormden van jullie vlucht eind 2005 uit Armenië. Doordat u in 2001 uw

onderzoeken naar wanpraktijken in het leger stopzette, kwam er ook een eind aan uw problemen met

militairen, en kan er omwille van deze gebeurtenissen geen vrees voor vervolging in uw hoofde worden

weerhouden. Ter ondersteuning van uw verklaringen betreffende de problemen die u kende als lid van

"Spayi Pativ" legde u een aantal documenten neer. Het werkboekje van uw vrouw vermeldt dat zij op

eigen vraag werd ontslagen, en vormt aldus geen bewijs van de reden van haar ontslag (CGVS III p.

6a). U legt meerdere medische attesten voor (betreffende de ziekenhuisopname van uw zoon wegens

dubbele longontsteking dd. 16/11/2000-8/12/2000, de ziekenhuisopname van uw vrouw dd. 15/06/2001,

de ziekenhuisopname van uw zoon dd. 15/06/2001, uw ziekenhuisopname dd. 31/08/2001) maar

deze documenten maken geen melding van de door u en uw gezin aangehaalde omstandigheden

waardoor jullie medische hulp dienden te krijgen (zie o.a. CGVS I p. 5). Verder heeft u nog

twee ontvangstbewijzen van klachten (bij het hoofdparket dd. 10/05/2001, bij de parlementsvoorzitter

dd. 13/6/2001) die echter geen informatie bevatten over de aard van de klacht. Aldus moet ook

worden vastgesteld dat u geen concrete bewijzen voorlegt over de problemen die u ten gevolge van

uw activiteiten bij de "Spayi Pativ" organisatie zou ondervonden hebben.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen

inzake uw vluchtroute van Oekraïne via Polen naar België. U verklaart (CGVS I p. 7; CGVS II p. 5) dat

u, uw vrouw en dochter bij grenscontroles tijdens jullie rit naar België in de wagen bleven zitten en

moesten doen alsof jullie sliepen, dat de smokkelaars valse paspoorten aan de douane toonden en er

voor zorgden dat jullie konden doorrijden. Daarenboven blijkt uit uw verklaringen dat u niet eens weet

welke documenten er voor u werden aangewend om u de Europese Unie binnen te loodsen. U stelt dat

de passeur valse paspoorten voor jullie heeft geregeld en jullie zo de grenzen zijn overgestoken maar

u weet niet welke naam u in dit paspoort droeg noch over welke nationaliteit u volgens dit vals

paspoort beschikte noch of er een visum in dit paspoort was aangebracht noch of uw foto er was in

aangebracht. Ook uw vrouw (CGVS II vrouw p. 4) verklaart dat jullie de valse paspoorten niet gezien

hebben en dat jullie, indien er bij een controle naar documenten werd gevraagd, niets mochten

antwoorden maar dat de passeurs dit gingen regelen. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt

nochtans dat er bij binnenkomst van de Europese Unie strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij

de mogelijkheid bestaat, en dit op strikt individuele wijze, om grondig te worden ondervraagd over

identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen. Het is uitgesloten dat bij deze controles u uw

documenten niet persoonlijk zou hebben moeten voorleggen. Gezien het risico op ernstige sancties voor

de mensensmokkelaar/chauffeur bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het eveneens

onwaarschijnlijk dat hij zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft gebracht van het soort (valse)

paspoort dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Het is dan ook ongeloofwaardig dat u en

uw vrouw tijdens de reis naar België geen weet zouden hebben gehad van de inhoud van jullie valse

paspoorten en geen informatie kunnen geven over jullie reisdocumenten. Hier kan nog worden

opgemerkt dat noch uw vrouw noch u het minste bewijsstuk van jullie beweerde vluchtroute kunnen

aanbrengen. Bijgevolg is jullie verklaring volgens dewelke jullie niet weten hoe jullie de grenscontroles

passeerden en niet op de hoogte zijn van de inhoud van de internationale paspoorten die voor jullie

waren aangemaakt, niet geloofwaardig.
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Aldus moet worden besloten dat u geen gegevens aanbrengt dat er, wat u betreft, ernstige

aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in het

Vluchtelingenverdrag van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

De overige door u en uw vrouw neergelegde documenten (uw Armeens paspoort, de geboorteakte

van uw vrouw, jullie huwelijksakte, uw rijbewijs, uw sociale kaart, uw militair boekje en dit van uw vrouw,

een kopie van uw werkboekje, diploma’s (sportschool, pedagogie), uw legitimatiekaart van

scheidsrechter, een attest van het werk van uw vrouw, twee Belgisch medische attesten, kopie

partijboekje HUP) bevatten geen gegevens over jullie problemen en kunnen aldus niets wijzigen aan

bovenstaande conclusies.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van het recht van verdediging door een

gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de bestreden beslissing, van artikel 62

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.

Voorafgaandelijk merkt verzoeker op dat de weergave van de feiten in de bestreden beslissing erg

beknopt en tendentieus is, waarmee het Commissariaat-generaal zijn onwil aantoont om zich een

waarheidsgetrouw beeld te vormen van de concrete situatie waarin verzoeker zich bevond.

Aangaande de inhoud van de motieven van de bestreden beslissing voert verzoeker aan dat het feit dat

zijn problemen hun oorsprong vinden in 2005, er niet aan in de weg staat dat hij actueel geen vrees

meer zou kennen. Het feit dat op de convocatie ter staving van zijn vervolging bepaalde gegevens niet

vermeld staan, kan enkel aan de autoriteiten verweten worden, en niet aan verzoeker.

Aangaande de tegenstrijdigheden die verzoeker worden verweten, uit hij zware kritiek op de kwaliteit

van de interviews. Hij stelt onvoldoende geïnformeerd te zijn met betrekking tot de procedure en

aangemaand te worden om te antwoorden, zonder uit te weiden. Voorts meent verzoeker dat de reden

voor enige verwarring te wijten is aan het feit dat de feiten zich ruim 6 jaar geleden voordeden. Tevens

gaat het om 3 verschillende verkiezingen met verschillende regeltjes. De vastgestelde inconsistenties

zijn niet van dien aard om de vluchtelingenstatus te weigeren.

Verzoeker betoogt dat van hem geen onmogelijk bewijs kan worden verwacht. Hij volhardt in zijn vrees

voor vervolging en besluit dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze gemotiveerd is.

2.1.2. Daargelaten het feit dat de procedure waarbij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen een beslissing neemt in het kader van de vreemdelingenwet geen rechtsprekende maar

een bestuurlijke procedure is waarop de rechten van verdediging niet onverkort van toepassing zijn,

moet worden vastgesteld dat verzoeker niet aangeeft welke - laat staan op welke wijze - rechten van

verdediging geschonden zouden zijn,

De motiveringsplicht, zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen, moet verzoeker toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van

de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing kent, zodat het doel van de motiveringsplicht in casu is bereikt. Hetzelfde geldt voor de

aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Verzoeker voert bijgevolg de

schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht

(RvS 15 februari 2007, nr. 167.852).

2.1.3. De Raad merkt vooreerst op dat verzoeker niet in het minst verduidelijkt welke belangrijke

aspecten van zijn relaas niet in de feitenweergave van de bestreden beslissing werden opgenomen,

noch geeft hij aan waarom deze feitenweergave tendentieus zou zijn. Er dient te worden vastgesteld dat

de thans gecontesteerde feitenweergave ruimer is dan de opsomming van de feiten in het

verzoekschrift. Bovendien worden in dit verzoekschrift dezelfde elementen hernomen. Verzoekers

uithaal naar de commissaris-generaal, stellende dat deze onwil aantoont om zich een waarheidsgetrouw

beeld te vormen van de concrete situatie waarin verzoeker zich bevond is nergens op gestoeld.

De verzoekende partij dient aan te tonen dat er in haren hoofde feiten en omstandigheden bestaan

waardoor zij gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks

houdt in dat haar vrees actueel is hetgeen betekent dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn
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oordeel moet steunen op de feitelijke situatie, zoals deze zich voordoet in het land van oorsprong op het

ogenblik van haar beslissing (artikel 48/5, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet; zie ook: RvS 26

september 2008, nr. 186.532; J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 74-75). Deze stelling vloeit voort uit de definitie van vluchteling zoals geformuleerd in

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, waarin het criterium “gegronde vrees voor

vervolging” het wezenlijke is. Determinerend bij het onderzoek van dit criterium is of de asielzoeker

thans een toevluchtsoord nodig heeft voor een te verwachten risico van vervolging in zijn land van

oorsprong. De vrees van de verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet

alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22

april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer,

Deventer, 2000, 354).

Te dezen moet worden vastgesteld dat de huidige situatie in Armenië van dien aard is dat personen met

verzoekers voorgehouden profiel geen vervolging dienen te vrezen. Deze bevinding is gestoeld op de bij

het administratief dossier toegevoegde informatie (Cedoca subject related briefing: “Armenië, Situatie

van de oppositie van 2003 tot eind 2006”, stuk 31 van het administratief dossier) waaruit blijkt dat reeds

sinds eind 2006 geen risico op vervolging was ten opzichte van oppositieleden in geval van een

terugkeer naar Armenië. De problemen in de nasleep van de verkiezingsperiode 2003-2004 en 2005

bleven immers zonder gevolg. De Raad stelt vast dat verzoeker voormelde informatie, die door hem

gekend is en waarop de commissaris-generaal zich gesteund heeft, niet weerlegt. Evenmin is er een

aanwijzing voorhanden dat er thans nog omwille van de betrokkenheid bij de verkiezingen van 2005

anno 2010 een risico op vervolging zou bestaan. Verzoeker betoogt dat het gegeven dat zijn problemen

hun oorsprong vinden in 2005 er niet aan in de weg staat dat hij actueel geen vrees meer zou kennen

en verwijst dienaangaande naar de convocatie. De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze

stelt dat dit neergelegde stuk geen garanties biedt op het vlak van authenticiteit, aangezien het een per

mail verkregen fotokopie betreft, waarvan bepaalde delen niet zijn ingevuld (zoals verzoekers adres en

de onderzoeksdienst waar verzoeker zich diende aan te melden) en het wetsartikel waarop de

convocatie is gesteund met pen is gewijzigd. Gelet op deze vaststellingen en op het feit dat een

fotokopie gemakkelijk door knip- en plakwerk gefabriceerd kan worden, kan aan het stuk geen

bewijswaarde worden toegekend. De bewering dat de autoriteiten in gebreke zijn en dat dit hem niet kan

verweten worden, kan niet overtuigen daar verzoeker zelf verantwoordelijk is voor de neergelegde

documenten en hij zich dient te vergewissen van de deugdelijkheid ervan. 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.

Verzoeker brengt geen enkele indicatie bij, waaruit zou blijken dat hij thans vervolging dient te vrezen.

In het kader van de devolutieve kracht van het onderhavige beroep volstaan deze vaststellingen om het

beroep ongegrond te verklaren. Gelet op wat voorafgaat kan in verzoekers hoofde geen

vluchtelingenrechtelijke vrees in aanmerking worden genomen.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending van artikel 33 van de Conventie van Genève

met betrekking tot de status van vluchteling aan. Hij betoogt dat bij terugkeer naar zijn land van

herkomst een redelijke kans bestaat dat hij zou worden vervolgd. Hij verwijst dienaangaande naar de

convocatie die hij eind 2005 van de politie ontving.

2.2.2. Artikel 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 kan niet dienstig worden ingeroepen daar

de Raad, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend uitspraak doet over de hoedanigheid

van vluchteling (RvS 12 maart 2008, nr. 180.930).

2.3.1. In een derde middel voert verzoeker de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Hij stelt dat

zijn asielaanvraag zomaar verworpen is, zonder dat er een zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden.

2.3.2. Er is een schending van het redelijkheidsbeginsel wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat doordat de door het bestuur geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief

volkomen ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr.

82.301). Te dezen staat de beslissing geenszins in wanverhouding tot de motieven waarop ze is

gebaseerd.

Bovendien blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen werd gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen

te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft hij zich laten bijstaan door een advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Armeens

machtig is. Aldus werd zorgvuldig gehandeld.
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2.4. Verzoeker vraagt niet om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, evenmin geeft hij

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

waarom hij 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.

2.5. Verzoeker 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


