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nr. 51 529 van 24 november 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 28 april 2010 heeft

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

30 maart 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 2 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 3 augustus 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende op 11 augustus 2009

een asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 30 maart 2010 een

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

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven dd. 31 maart 2010 in kennis gesteld. Dit vormt de

bestreden beslissing. Deze is als volgt gemotiveerd:
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“A. Feitenrelaas

U, N.(…) A.(…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten. U beweert sympathisant van de partij

Azgajin Congres, vroeger de HHSH (Armenian National Movement of Hayots Hamazgayin Sharzhum) te

zijn waarvoor u tijdens de presidentsverkiezingen van 2008 actief stemmen ronselde ten voordele van

de presidentskandidaat Levon Ter Petrosian. Een grote motivatie voor uw actieve deelname aan de

campagne is de persoonlijke band die u met uw vriend N.(…) P.(…) heeft. Hij steunde tijdens deze

verkiezing diezelfde Ter Petrosian. U werd reeds voor de verkiezingen door de politie gewaarschuwd

omwille van uw politieke activiteiten. De nacht van de verkiezingen werd uw familie door de politie

gecontacteerd met de vraag waar u verbleef. U was op de verkiezingsdag reeds naar Yerevan gevlucht

waar u een tijdje verbleef, maar niet aan de protesten van 1 maart deelnam. Eind maart werd u in

Izjevan gearresteerd door de politie die u drie dagen vasthield. Daar werd u geslagen waardoor u twee

maanden in het ziekenhuis moest verblijven. Het was uw vader die u naar het ziekenhuis bracht. Na 2

maanden wist u uit het ziekenhuis te ontsnappen door uit het raam te springen. Uw familiezaak werd na

uw ontsnapping geregeld door verschillende overheidsinstanties lastiggevallen, onder meer door het

opleggen van boetes. Men viseerde de familiezaak in de zoektocht naar wetsovertredingen. U

verklaarde dat u gedurende die tijd op de vlucht was voor de politie en tevens ook geschaduwd werd. In

september 2008 kwam u rond 18-19u terug van uw werk toen een jeep u kenbaar maakte dat u moest

stoppen. Uit angst negeerde u die signalen en vervolgens werd u door diezelfde jeep van de weg

gereden. Uw auto rolde in een ravijn, maar u wist toch uit de ravijn te klauteren en werd vervolgens door

een voorbijrijdende auto naar het ziekenhuis gebracht. U was ervan overtuigd dat dit wegincident het

werk van de politie was doordat u de nummerplaat herkende. De politie is naar het ziekenhuis gekomen

om een verslag op te maken van het ongeluk, maar ze deden dit volgens u enkel voor de schijn

aangezien ze u niet vroegen wie verantwoordelijk was voor het ongeluk. Via uw ouders en familieleden

hoorde u dat de politie ook naar de plaats van het ongeluk is gekomen. Nadat u uit het ziekenhuis

ontslagen werd, vluchtte u naar Yerevan omdat de politie achter u zat. Hiervoor hebben ze nogmaals uw

familie gecontacteerd om hen te vragen waar u verbleef. Tijdens uw verblijf in Yerevan werd uw auto op

de parking aan de supermarkt in brand gestoken. U was ervan overtuigd dat dit wederom het werk van

de politie was aangezien u diezelfde jeep die u van de weg had gereden gezien had aan de supermarkt.

Na dit incident besloot u naar Kirovakan te vluchten. Na een week of tien dagen ging u terug naar

Yerevan waar u dezelfde of de volgende dag met het vliegtuig naar België kwam. Ter staving van uw

asielaanvraag legde u volgende document neer: een Belgisch medisch attest.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de vluchtelingenconventie aannemelijk te maken en evenmin een reëel risico op het lijden

van ernstige schade in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaarde uw land ontvlucht te zijn omdat u vervolgd werd door de politie omwille van uw

politieke activiteiten in de aanloop van de presidentsverkiezingen van 2008 en omdat u aan de zijde van

uw vriend N.(…) P.(…)stond. Echter kan noch aan uw betrokkenheid bij P.(…) noch aan uw

politiek activisme geloof worden gehecht.

U wist immers vrijwel niets te vertellen over het persoonlijke leven van P.(…), noch over

zijn journalistieke en politieke carrière. Dit ondermijnt uw geloofwaardigheid aangaande uw

vermeende dichte relatie met P.(…) die u meerdere malen uw vriend noemt en waarvan u aangeeft dat

het feit dat u aan zijn zijde stond, een belangrijke reden is dat uw leven in gevaar zou zijn (CGVS p.9).

Wat het persoonlijke leven van P.(…) betreft, blijkt dat u het adres van P.(…) in Izjevan niet kent

(CGVS p.20), dit ofschoon u verklaard had goed bevriend te zijn met P.(…), regelmatig contact te

hebben gehad met hem, en terwijl u zelf ook geboren en nog steeds gedomicilieerd bent in diezelfde

gemeente Izjevan (DVZ vragen 5, 9; CGVS p. 2). Ook kon u niet vertellen hoeveel kinderen hij had, met

de uitleg dat u enkel met hem contact had en niet met zijn gezin (CGVS p.16-17) wat geen afdoende

verklaring is aangezien men ervan kan uitgaan dat deze elementaire informatie over vrienden gekend is.

Verder wist u vrijwel niets over zijn politieke carrière: enkel dat hij lid zou zijn van de HHSH (CGVS p.

16) en dat hij ooit nog op een lijst heeft gestaan voor Levon Ter Petrosian. U wist echter niet zeker sinds

wanneer P.(…) dan wel lid zou zijn van de HHSH, dacht dat hij sinds de oprichting van de HHSH lid

was (CGVS p.19). U wist evenmin in welk jaar P.(…)op een lijst voor Levon Ter Petrosian zou

hebben gestaan (CGVS p.16). U stelde verder dat het niet mogelijk was dat P.(…) in het jaar 2007 op

een verkiezingslijst zou hebben gestaan. Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is gevoegd, dat N.(…) P.(…) bij

de parlementsverkiezingen van 2007 lijsttrekker was op de verkiezingslijst van het Impeachment

Election Bloc. Ook aangaande eventuele problemen voor P.(…) met de autoriteiten toonde u zich

onwetend. U beweerde dat P.(…) in 2007 geen zulke problemen kende (CGVS p.16), terwijl uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier is

toegevoegd, blijkt dat hij in dat jaar door de politie tijdens een politieke manifestatie gearresteerd werd,
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en een week later in verband met deze arrestatie in staat van beschuldiging werd gesteld voor

hooliganisme en weerspannigheid.

Ook wat betreft uw eigen politieke activiteiten in het kader van de presidentsverkiezingen van

2008 werden vaststellingen gedaan die niet toelaten enig geloof te hechten aan uw politiek profiel. U

kon niet vertellen hoeveel procent Levon Ter Petrosian officieel tijdens deze verkiezingen van 2008

behaald had (CGVS p.4), dit terwijl u toch actief stemmen ronselde voor hem en uiteindelijk een

duizendtal mensen had overtuigd om voor Ter Petrosian te stemmen (CGVS p.16, 20). Daarenboven

beweerde u dat deze presidentsverkiezing gehouden werd in twee verkiezingsrondes : u zelf had het

genoemde duizendtal stemmen geronseld voor de tweede ronde, gehouden op 19 februari 2008. De

eerste ronde zou luidens uw verklaringen ongeveer een maand daarvoor plaatsgevonden hebben

(CGVS p.19-20). Deze verklaringen worden echter weerlegd door informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd.

Daaruit blijkt dat op de door u genoemde datum van 19 februari 2008 niet de tweede maar de eerste en

enige ronde van de presidentsverkiezingen werd gehouden, en dat ingevolge de uitslag van deze eerste

ronde – een van de kandidaten behaalde meer dan 50% van de stemmen – er geen tweede

verkiezingsronde meer diende te worden gehouden. Dat iemand die dermate actief betrokken was bij de

verkiezingscampagne van een van de presidentskandidaten als u beweerde te zijn, niet op de hoogte

zou zijn over de organisatie en de uitslagen van deze verkiezingen, is niet geloofwaardig. Al deze

elementen ondermijnen de geloofwaardigheid aangaande uw politiek profiel wat aan de kern van uw

asielrelaas raakt.

Ter bevestiging van een gebrek aan geloofwaardigheid van de verklaarde asielmotieven, dient te

worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs heeft voorgelegd met betrekking tot de door

u aangehaalde vervolgingsfeiten. Ondanks twee langdurige ziekenhuisopnames kon u tot op heden

geen enkel medisch attest omtrent uw verblijf in het ziekenhuis voorleggen. Daarnaast kon u geen

enkel materieel bewijs voorleggen aangaande uw auto-ongeluk noch de brandstichting van uw

auto, niettegenstaande u zelf verklaarde dat de politie een verslag van het auto-ongeluk heeft

opgemaakt (CGVS p.12). Voorts kon u geen enkele oproepingsbrief van de politie voorleggen ondanks

het feit dat u beweerde door hen gezocht te zijn. Het Belgisch medisch attest dat u voorlegde geeft geen

uitsluitsel welke elementen aan de oorzaak van de vermelde medische problemen liggen en kan

zodoende op geen enkele wijze uw asielrelaas ondersteunen.

Ook met betrekking tot uw verklaringen aangaande uw uitreis uit Armenië en uw vlucht naar

België werden vaststellingen gedaan die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de verklaarde

vrees jegens de Armeense autoriteiten. U stelt dat de politie naar u op zoek was en u na uw

ontsnapping uit het ziekenhuis, waar u de eerste maal opgenomen werd, voortvluchtig was. U gaf aan

dat u het land besloot te ontvluchten omdat u ervan overtuigd was dat de politie u met uw wagen in een

ravijn had doen vallen en later uw wagen in Yerevan in brand had gestoken. Niettemin kon uw

reisbegeleider daarna merkwaardig genoeg een naar uw mening officieel uitreispaspoort en visum op

uw eigen naam voor u regelen, iets wat ongetwijfeld de aandacht van de autoriteiten moet getrokken

hebben indien ze naar u op zoek waren. Daarnaast kon u op de nationale luchthaven van Yerevan met

dit eigen paspoort - die u evenwel niet persoonlijk aan de controleposten gaf, maar u stond er wel lijfelijk

bij - en na het nemen van uw vingerafdrukken probleemloos twee controleposten voorbijlopen (CGVS

p.6-8, 18, 21). Dat u die specifiek Armenë ontvlucht bent uit vrees voor de autoriteiten, dergelijke risico's

zou nemen bij uw uitreis kan niet geloofwaardig worden genoemd. Dies te meer gezien het door u

verklaarde klandestiene aspect van de verdere reisweg ongeloofwaardig blijkt te zijn. Immers werd

er dienaangaande een ernstige tegenstrijdigheid vastgesteld tussen de verklaringen die u tegenover

de Dienst Vreemdelingenzaken aflegde, en deze die u op het Commissariaat-generaal aflegde. Op

de Dienst vreemdelingenzaken (DVZ vragen 33, 34) beweerde u dat uw kennis A.(…) u tot in

Wenen begeleidde waar een smokkelaar u opwachtte. U specifieerde toen dat u aan deze smokkelaar

4000 euro had betaald voor het traject van Wenen tot Brussel. Echter verklaarde u op het CGVS dat

één en dezelfde smokkelaar u van Yerevan tot België begeleidde (CGVS p.7). U werd met

deze tegenstrijdigheid tijdens het gehoor op het CGVS geconfronteerd (CGVS p.7). Uw poging tot

verklaring dat u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken wel degelijk zou hebben verklaard

dat uw kennis A.(…) enkel als tussenpersoon had opgetreden bij de organisatie van uw reis (CGVS

p.7), voldoet niet gezien de toch gedetailleerde verklaringen door u ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken aangaande de rol van A.(…) enerzijds en de reissmokkelaar anderzijds. De

vastgestelde tegenstrijdigheid is zwaarwichtig aangezien ze aanleiding geeft tot het ernstige vermoeden

dat u onverdoken en zonder hulp van een smokkelaar het vliegtuig genomen zou hebben met een

geldig reispaspoort.

Aldus dient te worden geoordeeld dat de door u verklaarde asielmotieven bedrieglijk zijn. Gelet op

het gebrek aan geloofwaardigheid van de door u verklaarde vrees voor vervolging, gezien u geen

melding maakt van andere problemen in uw land van herkomst in geval van een terugkeer, dient dan
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ook te worden geoordeeld dat in uw hoofde evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden weerhouden.

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 rechtspleging

2.1. Verzoekende partij vraagt in fine van haar verzoekschrift de toewijzing van haar beroep aan een

kamer met drie leden.

2.2. Artikel 39/10, eerste lid van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

bepaalt dat de behandeling van het beroep gebeurt door een alleenzetelend lid. Ingevolge het derde lid

van voormeld artikel kan de kamervoorzitter, als verzoeker daarom op gemotiveerde wijze vraagt in zijn

verzoekschrift of ambtshalve, bevelen dat een zaak wordt verwezen naar een kamer met drie leden

wanneer de juridische moeilijkheid of het belang van de zaak dan wel bijzondere omstandigheden

daartoe grond opleveren. De verzoekende partij motiveert niet waarom de zaak zou behandeld moeten

worden door drie rechters en er is geen reden voorhanden om de zaak ambtshalve te verwijzen naar

een kamer met drie leden. Het verzoek wordt verworpen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker voert in een enig middel aan dat “onder meer de rechtsregelen die opleggen dat de

bestreden beslissing zou gemotiveerd zijn geschonden worden alsmede de artikelen 1 van het verdrag

van Genève en de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 49, 50, 52, 57/6, 63/2 van de

vreemdelingenwet schendt en de artikelen artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en de richtlijn van

2004/83 van de Europese unie”. Verder voert verzoeker de schending aan van artikel 62 van de

vreemdelingenwet en betoogt verzoeker dat de commissaris-generaal machtsmisbruik heeft begaan,

heeft nagelaten om de verschillende elementen van de gegronde vrees voor vervolging te onderzoeken,

een manifeste beoordelingsfout heeft gemaakt en het “principe van goede administratie” heeft

geschonden alsmede het algemeen principe dat elke administratieve overheid gehouden is om te

oordelen met kennis van alle elementen van de zaak en met het naleven van de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoeker geeft voorts een theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht aan de hand van

rechtspraak en rechtsleer en haalt bepaalde passages uit de bestreden beslissing aan. Hierbij stelt hij

vervolgens “dat iemand weten wonen uiteraard niet enkel bepaald wordt door de kennis van een

straatnaam en nummer die anders geen praktisch nut heeft of gebruikt wordt, nu men erheen kan

wandelen” (sic). Verzoeker heeft bovendien gesteld tijdens zijn verhoor dat het weten hoeveel kinderen

zijn vriend heeft niet relevant mag zijn in een dergelijk dossier en hij meent te hebben gezegd dat zijn

vriend twee kinderen heeft. Voor wat betreft de kennis van de politieke carrière van zijn vriend, stelt

verzoeker dat de politieke carrière geen gespreksonderwerp was en dat het voor verzoeker voldoende

was te weten dat hij N. enkel als partijlid heeft gekend. Voor wat betreft de problemen van zijn vriend

omwille van zijn politieke activiteiten, stelt verzoeker dat niet alles over het leven van zijn vriend hem

werd verteld en dat de verkiezingen van 2007 plaatsvonden in de periode dat ze elkaar nog niet goed

kenden. Verzoeker meent tevens dat er na de presidentsverkiezingen in 2008 niet van hem kan worden

verwacht dat hij zou weten hoeveel stemmen de kandidaten juist behaald hadden. Volgens verzoeker

stemmen de officiële cijfers ook niet met de werkelijkheid overeen. Er was, aldus verzoeker wel degelijk

sprake van een tweede ronde, aangezien de betwisting erin bestond dat de tweede ronde moest worden

gehouden.

Verzoeker voert verder aan dat hij zich voor het bekomen van een begin van bewijs niet tot de overheid

kon wenden om deze te verkrijgen. Verzoeker verwijst tevens naar rechtspraak van de Raad van State

waarbij geoordeeld werd met betrekking tot een beslissing van de Vaste Beroepscommissie dat het

begin van ontbreken van bewijs omtrent de identiteit, de reisweg en het feitenrelaas geen afdoende

grond is om de weigeringsbeslissing te verantwoorden. Volgens verzoeker is het in Armenië zo dat er

mits organisatie door middel van een smokkelaar op een ogenschijnlijk normale manier kan worden

gereisd. Verzoeker stelt dat de reis georganiseerd werd door de passeur en dat verzoekers vriend fysiek

meeging tot in Wenen. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de toekenning van het subsidiaire

beschermingsstatuut waarover hij stelt dat deze beslissing afzonderlijk dient te worden gemotiveerd.
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3.2. De Raad stelt vast dat artikel 63/2 van de vreemdelingenwet is opgeheven, zodat niet kan worden

ingezien hoe het door de bestreden beslissing kan worden geschonden. Voorts moet worden

vastgesteld dat verzoeker nalaat aan te tonen op welke wijze de artikelen 49 en 50 van diezelfde wet en

de richtlijn 2004/83/EG van Raad van 29 april 2004 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) geschonden

zijn. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers een voldoende en duidelijke omschrijving

van de overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de

verzoekende partij deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403;

RvS 8 januari 2007, nr. 166.392; RvS 29 november 2006, nr. 165.291). Het is de Raad evenmin

duidelijk wat verzoeker bedoelt met het “principe van goede administratie” noch op welke wijze dit

geschonden zou zijn. Deze onderdelen van het middel zijn derhalve onontvankelijk.

3.3. De Raad merkt op dat voor zover in het middel de schending wordt aangevoerd van artikel 52 van

de vreemdelingenwet, het middel juridische grondslag mist. In casu kan de schending van artikel 52 van

de vreemdelingenwet niet dienstig worden opgeworpen aangezien de beslissing werd genomen op

grond van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat aan de commissaris-generaal de bevoegdheid

geeft om verzoekers de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet te weigeren of toe te kennen.

3.4. De Raad merkt op dat evenmin kan worden ingezien op welke wijze de bestreden beslissing artikel

57/6, eerste lid van de vreemdelingenwet zou hebben geschonden daar deze wetsbepaling enkel een

regeling van de bevoegdheid van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

betreft. Daarenboven toont verzoeker in concreto niet aan op welke wijze een schending van dit artikel

voorligt en de commissaris-generaal zijn bevoegdheid zou hebben overschreden. Het derde lid van dit

artikel is op verzoeker niet van toepassing daar verzoeker geen onderdaan betreft van een lidstaat van

de Europese Gemeenschappen of van een land dat partij is bij een toetredingsverdrag tot de Europese

Unie dat nog niet in werking is getreden. In de mate dat verzoeker bedoelt dat een schending voorligt

van artikel 57/6, tweede lid van de vreemdelingenwet dat aan de verwerende partij de verplichting oplegt

haar beslissingen met redenen te omkleden met vermelding van de omstandigheden van de zaak wijst

de Raad erop dat aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 57/6, tweede

lid en 62 van de vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft

tot doel de bestuurde in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid haar

beslissing heeft genomen, zodat hij kan beoordelen of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te

stellen waarover hij beschikt. Voornoemde artikelen verplichten de overheid in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een afdoende

wijze (RvS 6 september 2002, nr. 110.071; RvS 21 juni 2004, nr. 132.710). De Raad stelt echter vast

dat de verzoekende partij de motieven die aan de grondslag liggen van de bestreden beslissing kent, nu

zij deze motivering zelf in haar middel aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt, zodat voldaan is aan

de formele motiveringsplicht. Het middel dient derhalve vanuit het oogpunt van de materiële

motiveringsplicht behandeld te worden.

3.5. De bestreden beslissing is gestoeld op de vaststelling dat verzoeker zijn betrokkenheid bij de

persoon van N. P. en diens politieke activiteiten niet aannemelijk kon maken en over zijn eigen politieke

activiteiten in het kader van de presidentsverkiezingen van 2008 ongeloofwaardige verklaringen aflegde.

Met betrekking tot de vervolgingsfeiten stelt de bestreden beslissing dat verzoeker geen enkel begin van

bewijs voorlegde en hij legde bovendien weinig geloofwaardige verklaringen af over zijn uitreis uit

Armenië.

3.6. 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,
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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

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.

3.7. De Raad stelt vast dat verzoeker zijn onwetendheid omtrent zijn vriend tracht te vergoelijken. Het is

echter weinig geloofwaardig dat, hoewel verzoeker beweert dat N.P. zijn vriend is, hij het adres van zijn

zogenaamde vriend niet kende en enkel kon aangeven dat deze in Izjevan woonde (stuk 4,

gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 20). In de bestreden beslissing werd terecht opgemerkt dat het

ongeloofwaardig is dat verzoeker het adres van zijn vriend niet zou kennen, temeer daar blijkt dat

verzoeker zelf geboren is in Izjevan en daar nog steeds gedomicilieerd is en het naar zijn zeggen een

kleine gemeente is (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 16). Wat betreft de bewering van

verzoeker over het aantal kinderen van zijn vriend, blijkt geenszins uit het gehoorverslag dat verzoeker

hierover een opmerking zou hebben gemaakt, noch dat verzoeker zou hebben gezegd dat zijn vriend

twee kinderen had. Uit het gehoorverslag blijkt enkel dat verzoeker verklaarde niet te weten hoeveel

kinderen N.P. had (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 17). De bestreden beslissing heeft

terecht opgemerkt dat dit tussen vrienden elementaire kennis is, ook al zou verzoeker, zoals hij zelf

aangaf, enkel contact hebben gehad met N.P. en niet met diens gezin. Uit het administratieve dossier

en uit de verklaringen van verzoeker blijkt bovendien duidelijk dat hij en N.P. bevriend waren en op

politiek vlak samenwerkten. Er kunnen ernstige vraagtekens geplaatst worden bij het feit dat verzoeker

eveneens weinig van de politieke carrière van zijn vriend afwist. Zo kon verzoeker niet zeggen sedert

wanneer zijn vriend lid was van de partij HHSH en wist hij evenmin in welk jaar N.P. op een lijst voor

Levon Ter Petrosian zou hebben gestaan (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 17). Verzoeker

stelt nog dat het niet mogelijk was dat zijn vriend in het jaar 2007 op een verkiezingslijst had gestaan,

terwijl uit informatie die aan het administratieve dossier is toegevoegd, blijkt dat N.P. tijdens de

parlementsverkiezingen in 2007 lijsttrekker was op de verkiezingslijst van het Impeachment Election

Bloc (stuk 13, Landeninformatie, Cedoca document, ARM2010-047). Uit de verklaringen van verzoeker

blijkt bovendien dat hij en zijn vriend elkaar toen al kenden (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p.

16). Er kan dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat verzoeker op de hoogte zou zijn, zowel van het

feit dat zijn vriend deelnam aan de verkiezingen als van het feit dat hij na de deelname aan een politieke

manifestatie werd gearresteerd in 2007. De beweringen van verzoeker dat hij zijn vriend toen nog niet

goed kende, vindt geen grondslag in het administratief dossier. Verzoeker verklaarde immers zelf dat hij

zijn vriend in 2007 al goed kende (stuk 4, gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 16). Aangezien

verzoekers vriendschappelijke band met N.P. en zijn steun op politiek vlak de oorzaak van verzoekers

problemen uitmaakt, kan er redelijkerwijs van verzoeker worden verwacht dat hij er meer correcte en

concrete informatie over kan verstrekken. Deze elementen betreffen aldus de kern van het asielrelaas

van verzoeker en zoals eerder gesteld, is het aan verzoeker om geloofwaardige verklaringen af te

leggen en zijn relaas aannemelijk te maken. Een dergelijke lacunaire kennis schraagt het besluit dat

geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn vermeende

problemen.

3.8. De Raad stelt vast dat verzoeker de informatie die aan het administratieve dossier is toegevoegd

tracht te weerleggen aan de hand van een aantal losse beweringen. Verzoeker levert echter geen

gegevens die de objectieve informatie zoals opgenomen in het administratief dossier kunnen

ontkrachten. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker er zelfs niet van op de hoogte was dat één

van de kandidaten meer dan 50% haalde, waardoor er geen tweede ronde meer nodig was (stuk 4,

gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p. 19, 20; stuk 13, Landeninformatie, OSCE/ODIHR Election

Observation Mission Report, p. 4). Indien verzoeker politiek actief was, kon er redelijkerwijs van hem

worden verwacht dat hij op de hoogte zou zijn van de verkiezingsuitslag en wie de verkiezingen

gewonnen had. Er wordt dan ook geenszins van verzoeker verwacht dat hij zou weten hoeveel

stemmen de kandidaten juist behaald hadden.

3.9. Van een asielzoeker mag bovendien een niet aflatende en doorgedreven belangstelling voor zijn

zaak worden verwacht, waarbij deze inspanningen moet doen om zijn asielrelaas te staven, onder meer

met documenten. Indien dergelijke documenten niet kunnen worden voorgelegd, moet de asielzoeker

een geloofwaardige en onderbouwde reden opgeven voor het ontbreken ervan, onder meer door zijn
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pogingen tot het verkrijgen van documenten te staven. In casu werd vastgesteld dat verzoeker langdurig

in het ziekenhuis werd opgenomen, maar hiervan geen medische attesten kon van voorleggen.

Bovendien zou de politie een verklaring hebben opgesteld over het auto-ongeluk en de brandstichting

van verzoekers auto, maar kon verzoeker er evenmin een begin van bewijs van neerleggen. Verzoeker

kon evenmin een oproepingsbrief voorleggen en dat ondanks het feit dat verzoeker beweerde door de

politie gezocht te zijn. Verzoekers bewering dat hij zich niet tot de overheid kan wenden voor het

bekomen van documenten kan alvast niet verantwoorden waarom hij over zijn ziekenhuisopname geen

stukken kan voorleggen.

3.10. De verzoekende partij verliest bovendien uit het oog dat de bestreden beslissing als een geheel

moet worden gelezen en dat niet ieder afzonderlijk in aanmerking genomen element een zelfstandig

weigeringsmotief hoeft te vormen (RvS 22 januari 2003, nr. 114.864). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen stelde in casu terecht vast dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker het

risico zou nemen met een eigen paspoort te reizen, indien hij Armenië ontvlucht zou zijn uit vrees voor

de autoriteiten. Bovendien bleek verzoeker een tegenstrijdige verklaring te hebben afgelegd over het

clandestiene aspect van de verdere reisweg. Zo verklaarde verzoeker op de Dienst

Vreemdelingenzaken dat zijn kennis A. hem tot in Wenen begeleidde waar een smokkelaar hem

opwachtte, die daarna met verzoeker verder reisde tot in België (stuk 10, Vragenlijst DVZ, vraag 33). Op

het Commissariaat-generaal daarentegen verklaarde verzoeker dat één en dezelfde smokkelaar hem tot

in België begeleidde. Zijn vriend A. was een tussenpersoon, maar begeleidde verzoeker niet (stuk 4,

gehoorverslag CGVS 14/01/2010, p.6-8). In zijn verzoekschrift geeft verzoeker nog een derde versie

van de feiten, namelijk dat de smokkelaar de reis van verzoeker organiseerde, maar dat zijn vriend

fysiek meereisde tot in Wenen. Deze derde versie versterkt nog het ongeloofwaardige karakter van de

verklaringen van verzoeker voor wat betreft zijn reisweg vanuit Armenië.

3.11. Waar verzoeker aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de Raad

dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te

bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Dat de bestreden beslissing zou voortvloeien

uit incorrecte feitenvinding of onzorgvuldig zou zijn voorbereid is niet correct. Uit het administratieve

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gehoord, hij tijdens het interview de

mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of

aanvullende stukken neer te leggen en zich heeft kunnen laten bijstaan door een advocaat of door een

andere persoon van zijn keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Armeens als taal machtig

is. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld

en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (cf.

RvS 21 maart 2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Dat niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan bijgevolg niet worden weerhouden.

3.12. Verzoeker oppert dat de beslissing betreffende de subsidiaire beschermingsstatus apart dient te

worden gemotiveerd. Het feit dat de motieven inzake de weigering van de subsidiaire

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

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

subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn. In fine van zijn verzoekschrift

vraagt verzoeker de toekenning van het subsidiaire beschermingsstatuut. Het is de taak van de

verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat

de subsidiaire beschermingsstatus betreft. De Raad stelt echter vast dat verzoeker geen elementen

aanbrengt waarom hij een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Voor zover hij zich zou beroepen

op de elementen die aan de grondslag liggen van zijn asielrelaas, merkt de Raad op dat reeds werd

besloten tot de ongeloofwaardigheid van dit feitenrelaas. Bijgevolg kan verzoeker zich hierop niet

baseren om aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel

risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad

ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat verzoeker

in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van

de vreemdelingenwet.

3.13. Er werd geen schending aangetoond van de ingeroepen bepalingen en beginselen. De bestreden

beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk

dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing op grond

van onjuiste feitelijke gegevens of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft genomen. Er

werd geen schending van de materiële motiveringsplicht aangetoond.



RvV X - Pagina 8

Het aangevoerde middel is, voor zover ontvankelijk, 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 Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (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 vierentwintig november 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


