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nr. 51 531 van 24 november 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op 22 juli 2010

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 22 juni 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 H. VAN NIJVERSEEL die loco advocaat A. MOSKOFIDIS

verschijnt voor de verzoekende partijen, 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. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 19 maart 2010 toe op Belgisch grondgebied en

dienden dezelfde dag een asielaanvraag in.

1.2. Op 22 juni 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoekers werden hiervan per aangetekend schrijven d.d. 23 juni 2010 in kennis

gesteld.

Dit vormen de bestreden beslissingen. Deze zijn als volgt gemotiveerd:
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Ten aanzien van eerste verzoeker:

“A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine. U woonde met uw vrouw R.(…) K.(…)

(O.V. 6.598.941) in het dorp Martuni. Uw zoon, T.(…) P.(…) (O.V. 5.826.172), woonde tot aan zijn

vertrek uit Armenië op 1 oktober 2005 samen met zijn gezin in hetzelfde huis als u.

Uw zoon draagt een andere familienaam dan u omdat u hem bij de geboorte de naam van zijn

grootvader wilde meegeven. Uw zoon werkte als beroepsmilitair op de militaire basis in Martuni. Op 5

augustus 2005 werd op de militaire basis een hoeveelheid brandstof gestolen. Omdat uw zoon toen van

wacht was, werd hij beschuldigd van deze misdaad. De diefstal was volgens u eigenlijk opgezet door 3

broers van de familie H.(…): H.(…), de commandant van het militair commissariaat van Martuni, B.(…),

de burgemeester van Martuni, en M.(…), een lokale maffioso. De dag na de diefstal werd uw zoon

thuis opgehaald door criminelen van de bende van deze familie. Hij werd zwaar mishandeld en een dag

later aan de rand van het dorp gedumpt. De criminelen eisten 60.000 á 70.000 dollar van uw zoon,

zogezegd als vergoeding voor de gestolen brandstof die uw zoon zou verkocht hebben. Uw zoon werd

voor zijn vertrek uit Armenië nog herhaaldelijk op straat en thuis lastiggevallen. De bloemenwinkel

waarvan uw zoon eigenaar was, werd hem ontnomen door de criminelen, die de zaak aan iemand

anders gaven. Omdat uw zoon het gevraagde bedrag niet kon betalen, besloot hij Armenië te verlaten.

Uw zoon vertrok op 1 oktober 2005 met zijn gezin uit Armenië en reisde naar België, waar hij op 14

oktober 2005 een asielaanvraag indiende.

Na het vertrek van uw zoon eisten de criminelen dat u hen het verschuldigde bedrag zou betalen. U

kon deze som niet opbrengen en beschuldigde deze mensen ervan uw zoon te hebben weggejaagd. Op

het einde van november 2005 werd u thuis meegenomen door criminelen en naar hun basis gebracht.

Daar sloegen ze u en werd uw been gebroken. U moest naar het ziekenhuis om geopereerd te worden.

Korte tijd na uw ontslag uit het ziekenhuis kwamen de criminelen terug naar uw huis. U werd

opnieuw geslagen en uw vrouw kreeg zwavelzuur over haar been gegoten. De criminelen bleven u

lastigvallen om het geld te betalen. Toen één van hun leiders overleed, lieten ze u een periode met rust,

maar enige tijd voor uw vertrek uit Armenië begonnen ze opnieuw geld van u te eisen. Uiteindelijk deed

u een collecte bij familieleden. Een maand voor uw vertrek uit Armenië in februari 2010 betaalde u

de criminelen 10.000 dollar. Omdat u echter nooit het volledige bedrag zou kunnen opbrengen, besloot

u Armenië te verlaten.

Op 6 februari 2010 nam u het vliegtuig van Yerevan naar Kiev. Vanuit Kiev reisde u met de bus

naar Lvov. Op 16 maart 2010 vertrok u met de auto van Oekraïne naar België. U beschikte niet over

geldige reisdocumenten. U weet niet door welke landen u reisde en u hebt geen weet van

grenscontroles onderweg. Op 17 maart 2010 kwam u in België aan. Op 19 maart 2010 vroeg u asiel

aan.

B. Motivering

Uw zoon, T.(…) P.(…) (O.V. 5.826.172), vroeg in België asiel aan op 14 oktober 2005. Hij werd op 23

februari 2006 gehoord op het Commissariaat-generaal. Het Commissariaat-generaal oordeelde op

28 februari 2006 dat zijn asielaanvraag onontvankelijk was, omdat hij in Armenië niet werd vervolgd

omwille van één van de gronden zoals voorzien in de Conventie van Genève. Een beroep tegen deze

beslissing werd op 20 oktober 2009 verworpen door de Raad van State (arrest nr. 197098).

Vooreest moet er na toetsing van uw verklaringen aan de criteria van de definitie van vluchteling

zoals bepaald in art.1 van de Conventie van Genève, worden vastgesteld dat ook uw asielrelaas niet

aan deze criteria voldoet. Uw vrees voor vervolging kan immers niet gekoppeld worden aan één van de

gronden zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie, namelijk vervolging wegens ras, godsdienst,

nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

U vreest om in Armenië vanwege de problemen van uw zoon afgeperst en mishandeld te worden

door criminelen. Deze criminelen probeerden uw zoon af te persen nadat ze hem beschuldigd hadden

van diefstal van brandstof op een militaire basis. Na het vertrek van uw zoon op 1 oktober 2005

probeerden deze criminelen u onder druk te zetten om te betalen. Het Commissariaat-generaal kan

echter geen geloof hechten aan uw asielrelaas. Uw verklaringen over de problemen van uw zoon, die

aan de basis zouden liggen van uw eigen problemen, zijn immers manifest in tegenspraak met de

verklaringen die uw zoon hierover aflegde in het kader van zijn asielaanvraag.

Ten eerste zijn uw verklaringen voor wat betreft de identiteit van de personen die u en uw

zoon vervolgden, niet verenigbaar met wat uw zoon hier zelf over vertelde. Zo sprak u voortdurend over

het feit dat u en uw zoon vervolgd zou geweest zijn door ‘criminelen’ van de ‘maffia’. Deze

criminelen zouden uw zoon daags nadat hij beschuldigd werd van diefstal hebben meegenomen en

mishandeld (CGVS, p. 10), zij zouden uw zoon voor zijn vertrek uit Armenië herhaaldelijk bedreigd en

mishandeld hebben (CGVS, p. 10), zij zouden u na het vertrek hebben meegenomen naar hun basis en
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daar uw been hebben gebroken (CGVS, p. 10-11), zij zouden nadien ook nog uw vrouw mishandeld

hebben door zwavelzuur over haar been te gieten (CGVS, p. 15) en zij zouden u tot aan uw vertrek uit

Armenië hebben belaagd om geld van u te krijgen (CGVS, p. 16-17). Waar u dus consequent sprak

over vervolging door criminelen, verklaarde uw zoon dat hij in Armenië vervolgd werd door de militaire

politie. Hoewel uw zoon verklaarde dat hij weliswaar op instigatie van malafide figuren werd beschuldigd

van de diefstal, vertelde hij dat de eigenlijke vervolging door de militaire politie gebeurde. Zo verklaarde

uw zoon dat hij na de beschuldiging drie dagen werd vastgehouden door de militaire politie. Na zijn

vrijlating zou uw zoon nog meermaals door de militaire politie meegenomen zijn naar het politiekantoor

(DVZ T.(…), p. 14). Bovendien verklaarde uw zoon ook dat hij van u had gehoord hoe u na zijn vertrek

door de militaire politie werd lastiggevallen. Hij vertelde hoe u toen meegenomen werd naar het

militair politiekantoor in Martuni voor verhoor, alwaar men u mishandelde en men uw been brak (DVZ

T.(…), p. 15; CGVS T.(…), p. 2-3). Toen u gewezen werd op deze twee zeer verschillende versies van

dit verhaal, antwoordde u dat de militaire politie door hun machtsmisbruik eigenlijk ook criminelen

zijn (CGVS, p. 18). Uw uitleg als zouden deze erg uiteenlopende versies het gevolg zijn van

een semantische verwarring is echter niet acceptabel. Er werd u bijvoorbeeld expliciet gevraagd of

de personen die u vervolgden officiële functies bekleedden en of zij al dan niet geüniformeerd

waren (CGVS, p. 10, 12, 15).

Ten tweede verschilt uw verhaal ook van het verhaal van uw zoon voor wat betreft de motieven voor

de vervolging van uw gezin in Armenië. Uit uw verklaringen blijkt dat de criminelen die uw zoon

vervolgden uitwaren op geldgewin. U vertelde hoe deze criminelen 60.000 á 70.000 dollar van uw zoon

eisten en hem onder druk zetten om het geld te betalen. Het feit dat uw zoon deze som niet kon betalen,

was volgens u ook de directe reden voor zijn vertrek uit Armenië (CGVS, p. 8-9). Uit het asielrelaas van

uw zoon blijkt echter dat de militaire politie in Armenië hem zou vervolgd hebben omdat men hij niet

wilde bekennen dat hij de diefstal had gepleegd, en anderzijds omdat men hem wilde verhinderen een

klacht neer te leggen tegen deze vervolging (DVZ T.(…), p. 14-15; CGVS T.(…), p. 10). Toen u met

deze vaststelling geconfronteerd werd, antwoordde u dat men uw zoon inderdaad wilde veroordelen,

net omdat hij niet kon betalen (CGVS, p. 18). U bleef dus bij uw verhaal dat de vervolgers van uw zoon

uit waren op geld. Dit is echter niet verenigbaar met wat uw zoon zelf verklaarde. Uw zoon

vermeldde immers op geen enkel moment tijdens het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij

het Commissariaat-generaal dat afpersing omwille van geldgewin het motief voor zijn vervolging

zou geweest zijn (DVZ T.(…), p. 13-17; CGVS T.(…), p. 1-16).

Ten derde zijn de verklaringen van u en uw zoon nog op tal van andere punten manifest tegenstrijdig.

Zo verklaarde u dat uw zoon, nadat hij beschuldigd werd van diefstal van brandstof, bij u thuis

werd meegenomen door criminelen en anderhalve dag later aan de rand van het dorp werd gedumpt

(CGVS, p. 10). Uw zoon verklaarde echter in het kader van zijn asielaanvraag dat hij, nadat hij werd

beschuldigd, voor drie dagen werd vastgehouden door de militaire politie op het militair commissariaat in

Martuni, alvorens hij kon beschikken (DVZ T.(…), p. 14; CGVS T.(…), p. 11). Verder, wanneer u

gevraagd werd of u, toen uw zoon niet thuiskwam, hem bent gaan zoeken in de kazerne waar hij werkte,

antwoordde u dat u dat niet had gedaan omdat u bang was (CGVS, p. 11-12). Uw zoon stelde echter

dat u hem wel degelijk bent gaan zoeken in de kazerne. Hij vertelde dat men u daar voorloog dat hij op

reis zou zijn gegaan, terwijl hij toen in werkelijkheid door de militaire politie werd vastgehouden (DVZ

T.(…), p. 14). Voorts verklaarde u dat uw zoon, die tijdens zijn aanhouding ernstig zou toegetakeld zijn,

drie dagen thuis te bed lag en dat hij daarna nog een week het huis niet uitging. U zei ook dat hij nadien

nooit naar een dokter of een ziekenhuis zou zijn gegaan (CGVS, p. 12). Uw zoon vertelde daarentegen

dat hij eerst vier dagen thuis werd verzorgd, maar dat hij daarna naar het ziekenhuis van Martuni ging

om een medisch attest van zijn verwondingen te laten opstellen (DVZ T.(…), p. 14). Tenslotte

verklaarde u dat de bloemenwinkel waarvan uw zoon de eigenaar was, hem werd afgenomen door de

criminelen. Deze criminelen zouden de winkel daarna aan iemand anders overgedragen hebben

(CGVS, p. 13-14). Uw zoon vertelde echter dat hij deze winkel na intimidaties van de militaire politie had

moeten sluiten en dat hij deze winkel had verkocht voor zijn vertrek uit Armenië (DVZ T.(…), p. 15).

Niet alleen zijn uw verklaringen tegenstrijdig met die van uw zoon, bovendien zijn uw verklaringen

over de problemen die u zou gekend hebben ná het vertrek van uw zoon uit Armenië, bij

herhaling tegenstrijdig met de verklaringen die uw vrouw hierover aflegde.

Zo vertelde u dat de criminelen na het vertrek van uw zoon u in november 2005 thuis

kwamen opzoeken. Ze namen u mee naar hun basis waar ze u mishandelden. Toen u na een verblijf

van enkele weken in het ziekenhuis terug thuiskwam, zochten de criminelen u terug op. Ze kwamen

opnieuw naar uw huis takelden uw vrouw ernstig toe met zwavelzuur (CGVS, p. 14). Volgens u werden

u en uw vrouw dus op twee verschillende momenten, met een tussenperiode van enkele weken,

mishandeld. Volgens uw vrouw gebeurden beide incidenten echter op hetzelfde moment. Uw vrouw

vertelde hoe militairen uw huis binnendrongen waar zij uw been braken en haar been overgoten met

zwavelzuur (CGVS R.(…), p. 6). Ook over de verdere problemen in Armenië verschillen jullie
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verklaringen. Volgens u betaalde u 10.000 dollar aan de criminelen een maand voor uw vertrek uit

Armenië in februari 2010. Uw vrouw zei echter dat u dit bedrag reeds enkele jaren geleden had betaald

(CGVS R.(…), p. 6).

Deze herhaaldelijke en ernstige tegenstrijdigheden, enerzijds tussen de verklaringen van u en uw

zoon, en anderzijds tussen de verklaringen van u en uw vrouw, maken dat het Commissariaat-

generaal absoluut geen geloof kan hechten aan uw verhaal als zou u in Armenië door criminelen

afgeperst en vervolgd worden.

Zowel u als uw vrouw verwijzen frequent naar geheugenproblemen als verklaring voor

de bovenvermelde tegenstrijdigheden en de inconsistenties in jullie verklaringen. Er kan echter

opgemerkt worden dat u noch uw vrouw enig medisch attest voorleggen die deze beweerde

geheugenproblemen expliciet kunnen staven. Voorts vermelden zowel u als uw vrouw, ter verklaring van

deze tegenstrijdigheden, dat de feiten zich reeds vijf jaar geleden hebben afgespeeld. Er moet

echter gewezen worden op het feit dat de hier boven vermeldde tegenstrijdigheden niet om details in

uw verklaringen gaan, maar wel om cruciale gebeurtenissen die raken aan de kern van uw asielrelaas.

Jullie beweerde geheugenproblemen of het feit dat de feiten niet recent gebeurd zijn, vormen dan ook

geen verschoning voor deze herhaaldelijke en flagrante tegenstrijdigheden.

Het kopij van uw paspoort, uw rijbewijs, uw militair boekje, uw geboorteakte en uw huwelijksakte

staven uw identiteit, die in deze beslissing niet betwist wordt. Deze documenten kunnen uw

beweerde problemen echter niet ondersteunen.

Op basis van bovenstaande vaststellingen dient er geoordeeld te worden dat er aan de feiten waarop

u zich beroept om de vrees voor vervolging zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming aan

te tonen, geen geloof kan gehecht worden.

Voor de volledigheid dient hier aan toegevoegd te worden dat het Commissariaat-generaal voor

uw vrouw, R.(..) K.(…) (O.V. 6.598.941), eveneens een weigeringsbeslissing nam voor wat betreft

het vluchtelingenstatuut en het de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

Ten aanzien van tweede verzoekster:

“ A. Feitenrelaas

U bent een Armeens staatsburger van Armeense origine. U woonde met uw echtgenoot A.(…)

K.(…) (O.V. 6.598.941) in het dorp Martuni. Uw zoon, T.(…) P.(…) (O.V. 5.826.172), woonde tot aan

zijn vertrek uit Armenië op 1 oktober 2005 samen met zijn gezin in hetzelfde huis als u.

Uw zoon werkte als beroepsmilitair op de militaire basis in Martuni. Op 5 augustus 2005 werd op

de militaire basis een hoeveelheid brandstof gestolen. Omdat uw zoon toen van wacht was, werd

hij beschuldigd van deze misdaad. De diefstaf was eigenlijk opgezet door 3 broers van de familie H.(…):

H.(…), de commandant van het militair commissariaat van Martuni, B.(…), de burgemeester van

Martuni, en M.(…), een lokale maffioso. Uw zoon werd voor enkele dagen aangehouden en mishandeld.

Uw zoon werd voor zijn vertrek uit Armenië nog herhaaldelijk op straat en thuis lastiggevallen. Omdat uw

zoon het gevraagde bedrag niet kon betalen, besloot hij Armenië te verlaten. Uw zoon vertrok op 1

oktober 2005 met zijn gezin uit Armenië en reisde naar België, waar hij op 14 oktober 2005 een

asielaanvraag indiende.

Na het vertrek van uw zoon eiste men dat uw echtgenoot hen het verschuldigde bedrag zou betalen.

Hij kon deze som niet opbrengen en beschuldigde deze mensen ervan uw zoon te hebben weggejaagd.

In november 2005 kwamen militairen naar uw huis. Ze mishandelden u en uw echtgenoot. Men

goot zwavelzuur over uw been en uw echtgenoot liep een beenbreuk op. De criminelen bleven u

lastigvallen om het geld te betalen. Uiteindelijk deed uw echtgenoot een collecte bij familieleden en

betaalde hij de afpersers reeds 10.000 dollar. Omdat jullie echter nooit het volledige bedrag zouden

kunnen opbrengen, besloten jullie Armenië te verlaten.

Op 6 februari 2010 nam u het vliegtuig van Yerevan naar Kiev. Vanuit Kiev reisde u met de bus

naar Lvov. Op 16 maart 2010 vertrok u met de auto van Oekraïne naar België. U beschikte niet over

geldige reisdocumenten. U weet niet door welke landen u reisde en u hebt geen weet van

grenscontroles onderweg. Op 17 maart 2010 kwam u in België aan. Op 19 maart 2010 vroeg u asiel

aan.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door

uw echtgenoot, A.(…) K.(…) (O.V. 6.598.941). In het kader van de door hem ingediende



RvV X - Pagina 5

asielaanvraag heeft het Commissariaat-generaal beslist tot weigering van de toekenning van de

vluchtelingenstatus of de status van subsidiaire bescherming omwille van het ongeloofwaardige karakter

van het asielrelaas. Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een

gegronde vrees in de zin van de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor de uitvoerige motivering van deze beslissing wordt verwezen naar de beslissing van

uw echtgenoot. Hieronder worden de tegenstrijdigheden geciteerd tussen jullie onderlinge verklaringen:

"Niet alleen zijn uw verklaringen tegenstrijdig met die van uw zoon, bovendien zijn uw verklaringen

over de problemen die u zou gekend hebben ná het vertrek van uw zoon uit Armenië, bij

herhaling tegenstrijdig met de verklaringen die uw vrouw hierover aflegde.

Zo vertelde u dat de criminelen na het vertrek van uw zoon u in november 2005 thuis

kwamen opzoeken. Ze namen u mee naar hun basis waar ze u mishandelden. Toen u na een verblijf

van enkele weken in het ziekenhuis terug thuiskwam, zochten de criminelen u terug op. Ze kwamen

opnieuw naar uw huis takelden uw vrouw ernstig toe met zwavelzuur (CGVS, p. 14). Volgens u werden

u en uw vrouw dus op twee verschillende momenten, met een tussenperiode van enkele weken,

mishandeld. Volgens uw vrouw gebeurden beide incidenten echter op hetzelfde moment. Uw vrouw

vertelde hoe militairen uw huis binnendrongen waar zij uw been braken en haar been overgoten met

zwavelzuur (CGVS R.(…), p. 6). Ook over de verdere problemen in Armenië verschillen jullie

verklaringen. Volgens u betaalde u 10.000 dollar aan de criminelen een maand voor uw vertrek uit

Armenië in februari 2010. Uw vrouw zei echter dat u dit bedrag reeds enkele jaren geleden had betaald

(CGVS R.(…), p. 6).

Deze herhaaldelijke en ernstige tegenstrijdigheden, enerzijds tussen de verklaringen van u en uw

zoon, en anderzijds tussen de verklaringen van u en uw vrouw, maken dat het Commissariaat-

generaal absoluut geen geloof kan hechten aan uw verhaal als zou u in Armenië door criminelen

afgeperst en vervolgd worden."

Het kopij van uw paspoort, uw geboorteakte en uw huwelijksakte staven uw identiteit, die in

deze beslissing niet betwist wordt. Deze documenten kunnen uw beweerde problemen echter

niet ondersteunen.

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 eerste en enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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 (vreemdelingenwet), van de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur zoals de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekers voeren verder een manifeste appreciatiefout aan alsmede de schending van artikel 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). Met betrekking tot de

weigering van de hoedanigheid van vluchteling menen verzoekers dat zij wel degelijk gevaar lopen in

Armenië. Verzoekers zijn van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen ten onrechte de geloofwaardigheid van hun verklaringen in vraag stelt en meent dat de

gronden waarop het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich heeft

gebaseerd om hen het vluchtelingenstatuut te weigeren niet overtuigend zijn. Verzoekers stellen vast

dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen eerste verzoeker verwijt dat hij

consequent zou hebben gesproken over ‘criminelen’, terwijl zijn zoon T. verklaard had dat hij door de

‘militaire politie’ was vervolgd. Verzoekers menen dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen geen, minstens te weinig, rekening gehouden heeft met de concrete omstandigheden

en feitelijkheden ter plaatste en met de perceptie van verzoekers zelf. Verzoekers verwijzen naar hun

verklaringen en stellen dat hieruit duidelijk gebleken is dat zij beiden wel degelijk spraken over leden van

een maffiose groepering, die tegelijk een functie hadden binnen het overheidsapparaat. Uit de

verklaringen van verzoeker blijkt afdoende dat hij met ‘criminelen’ in feite bedoelde ‘leden van het

overheidsapparaat’ die tegelijk leden van een maffiose organisatie zijn of minstens banden hebben met

de maffia. Verzoekers voeren verder aan dat zowel zij als hun zoon T. dezelfde reden voor hun vertrek

uit hun land van herkomst hebben aangehaald en dat hun vluchtmotieven in dezelfde context kaderen.

Volgens verzoekers zoekt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hier
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spijkers op laag water. Verzoekers menen tevens dat de in de bestreden beslissing opgeworpen

tegenstrijdigheden onmogelijk aanzien kunnen worden als dermate belangrijk dat zij de kern van hun

asielrelaas raken en die elke geloofwaardigheid aan hun asielrelaas zouden ontnemen. Voorts zijn

verzoekers van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen

rekening heeft gehouden met eventuele misverstanden, met het tijdsverloop van meerdere jaren tussen

het ogenblik van de gebeurtenissen in Armenië (verzoekers’ zoon had Armenië verlaten in oktober

2005) en het ogenblik dat verzoekers werden gehoord door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen en evenmin met de traumatische ervaringen die verzoekers hebben

opgelopen naar aanleiding van de gebeurtenissen in Armenië en die kunnen leiden tot

geheugenproblemen waarvan verzoeker melding heeft gemaakt tijdens zijn gehoor. Tot slot stellen

verzoekers dat hun asielrelaas wel degelijk beantwoordt aan artikel 48/4 §2, b) van de

vreemdelingenwet. Zij vrezen bij een eventuele terugkeer naar Armenië het slachtoffer te zullen worden

van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aangezien zij tijdens hun

gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op voldoende wijze

hebben kunnen aantonen dat hun leven in gevaar is in Armenië.

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben betrekking op de formele

motiveringsplicht. Waar verzoekers tegelijkertijd een schending aanvoeren van de formele en de

materiële motiveringsplicht, dient erop te worden gewezen dat zij niet in redelijkheid kunnen aanvoeren

dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven

en anderzijds die redenen niet deugdzaam zijn (RvS 11 juli 2001, nr. 97.739). De schending van de

formele motiveringsplicht kan, in casu, niet op ontvankelijke wijze ingeroepen worden, daar uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven die de beslissing onderbouwen, kennen (RvS 25

september 2002, nr. 110.660). Uit de bewoordingen van het aangevoerde middel blijkt bovendien dat

verzoekers louter kritiek hebben op de inhoudelijke correctheid van de motieven, zodat het middel

verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht dient te worden onderzocht.

2.3. De bestreden beslissingen vinden hun grondslag in het feit dat hun vrees voor vervolging niet kan

gekoppeld worden aan één van de gronden uit het Vluchtelingenverdrag. Verder worden de verklaringen

van verzoekers ongeloofwaardig geacht wat de vervolgingsfeiten betreft waarvan hun zoon slachtoffer

werd en van de problemen die zich na het vertrek van hun zoon zouden hebben voorgedaan.

2.4. Het determinerend motief van de bestreden beslissingen om de hoedanigheid van vluchteling aan

de verzoekende partijen te weigeren, vormt de vaststelling dat hun vrees voor vervolging niet gekoppeld

kan worden aan één van de gronden zoals voorzien in het Vluchtelingenverdrag (bestreden beslissing

eerste verzoeker, p. 2). Verzoekers vermelden weliswaar in hun verzoekschrift dat zij wederom vrezen

slachtoffer te worden van afpersingen en mishandelingen door leden van een maffieuze groepering die

tevens deel uitmaken van de autoriteiten en zij stellen te vrezen dat de autoriteiten hen onvoldoende

bescherming zullen kunnen geven tegen verdere bedreigingen. Zij slagen er echter geenszins in enig

bewijs te leveren van het feit dat deze vervolging in nexu staat met één van de vijf criteria uit het

Vluchtelingenverdrag, te weten ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of

politieke overtuiging of dat zij omwille van één van deze redenen geen of onvoldoende bescherming

zouden kunnen krijgen. Deze vaststelling volstaat om aan verzoekers de vluchtelingenstatus te

weigeren zodat niet op hun kritiek met betrekking tot de beoordeling van hun geloofwaardigheid op dit

punt moet worden ingegaan.

2.5. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming opperen verzoekers dat zij het slachtoffer zullen

worden van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling. Ook voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming wordt de geloofwaardigheid van het relaas vereist (richtlijnconforme

interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met artikel 4, lid 5 richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004). Van personen die hun land van herkomst verlaten hebben op grond van

dezelfde asielmotieven kan in alle redelijkheid worden verwacht dat zij eensluidende verklaringen

afleggen over de kern van het relaas. In casu werd door de commissaris-generaal terecht vastgesteld

dat verzoeker verklaarde vervolgd te zijn door ‘criminelen’, terwijl verzoekers zoon eerder in het kader

van zijn asielaanvraag van 2005 had verklaard dat hij vervolgd werd door de ‘militaire politie’, wat twee

verschillende versies van de feiten zijn. Verzoeker slaagde er tijdens zijn gehoor, na confrontatie, niet in

om een afdoende uitleg te geven voor deze incoherente verklaringen en verzoekers geven hiervoor in

hun verzoekschrift evenmin een afdoende verklaring. De stelling van verzoekers als zou uit de

verklaringen van verzoeker afdoende blijken dat hij met ‘criminelen’ in feite bedoelde ‘leden van het

overheidsapparaat’ die tegelijk leden van een maffiose organisatie zijn of minstens banden hebben met
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de maffia, overtuigt geenszins. Op verzoeker rust een verantwoordelijkheid, in die zin dat van hem

verwacht wordt dat hij zijn asielrelaas zo coherent, volledig en duidelijk mogelijk vertelt. Tijdens zijn

gehoor heeft eerste verzoeker consequent gesproken over vervolging door ‘criminelen’ en werd hem

ook expliciet gevraagd of de personen die hem vervolgden officiële functies bekleedden en of het

militairen of burgers waren (stuk 5, gehoorverslag CGVS 16/06/2010, p. 10). Uit de verklaringen van

eerste verzoeker blijkt echter niet dat hij met ‘criminelen’ in feite ‘leden van het overheidsapparaat’ en

meer specifiek leden van de militaire politie, zoals zijn zoon reeds eerder had aangehaald, bedoelde,

zodat de bestreden beslissing op goede gronden kon vaststellen dat de verklaringen van eerste

verzoeker in ernstige mate afwijken van de verklaringen van zijn zoon, wat de geloofwaardigheid van de

aangehaalde feiten ondermijnt. Verzoekers beperken zich voornamelijk tot het herhalen van de

motieven van de bestreden beslissing en tot het stellen dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen hier spijkers op laag water zoekt zonder echter deze vaststellingen te

ontkrachten.

2.6. Zoals reeds gesteld, wordt in de bestreden beslissingen tevens terecht opgemerkt dat, naast het feit

dat het asielrelaas van verzoekers en het asielrelaas van hun zoon verschillen wat betreft de motieven

voor de vervolging en de vervolgers, de verklaringen van eerste verzoeker en zijn zoon en de

verklaringen van verzoekers onderling, nog op tal van andere punten tegenstrijdig zijn. Deze in de

aangevochten beslissingen opgesomde tegenstrijdigheden en inconsistenties vinden allen hun

grondslag in de administratieve dossiers en hebben geen betrekking op details, maar op feiten zoals de

duur van de opsluiting van de zoon van verzoekers, het feit of verzoeker al dan niet zijn zoon is gaan

zoeken na diens arrestatie, het feit of verzoekers zoon al dan niet een arts heeft geraadpleegd of naar

een ziekenhuis is geweest en het beweerde bezoek van de criminelen bij verzoekers thuis die

aanleiding hebben gegeven tot het vertrek uit het land van herkomst. Verzoekers voeren in hun

verzoekschrift geen argumenten aan die de in de bestreden beslissingen vastgestelde

tegenstrijdigheden kunnen verklaren of weerleggen. Door te wijzen op het tijdsverloop van meerdere

jaren tussen het ogenblik van de gebeurtenissen in Armenië en het ogenblik dat verzoekers werden

gehoord door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heffen zij de

tegenstrijdigheden niet op. Van een asielzoeker wordt immers verwacht dat deze belangrijke

gebeurtenissen kan situeren, gezien kan verwacht worden dat bepalende ervaringen in het geheugen

gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben waardoor deze personen

daar in een later stadium nog een gedetailleerde en coherente beschrijving van kunnen geven.

Bovendien is het redelijk te verwachten dat dergelijke feiten in het geheugen gegrift zouden zijn,

aangezien zij een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en bovendien van determinerende

invloed geweest zijn op verzoekers’ verdere leven en zelfs mee de aanleiding van hun vlucht vormen.

2.7. Daar waar verzoekers verwijzen naar de traumatische ervaringen die ze hebben opgelopen en die

kunnen leiden tot geheugenproblemen, dient te worden opgemerkt dat elke asielzoeker in zekere mate

onder psychische druk staat. De aangehaalde gebeurtenissen zijn evenwel dermate ingrijpend en

fundamenteel dat verzoekers, ondanks de traumatische ervaring, bij machte moeten zijn een coherent

en correct verhaal te vertellen (RvS, nr. 150.619 van 25 oktober 2005). Bovendien laten verzoekers nog

steeds na een medisch attest neer te leggen waaruit eventuele geheugenproblemen zouden kunnen

worden afgeleid. Verzoekers maken dus niet aannemelijk dat deze geheugenproblemen hen ervan

zouden weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen, zodat de vastgestelde

tegenstrijdigheden onverkort overeind blijven.

2.8. Aangezien verzoekers’ vluchtrelazen niet geloofwaardig zijn, kunnen zij zich niet baseren op de

elementen die aan de basis van hun relaas liggen om aannemelijk te maken dat zij in geval van

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals bedoeld

in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekers brengen geen elementen aan waaruit

zou moeten blijken dat er in hun land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

2.9. Er werd geen schending van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag aannemelijk gemaakt. De

beslissingen steunen op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die de Raad beaamt en

overneemt. De beslissingen staan geenszins in wanverhouding tot de motieven waarop ze zijn

gebaseerd. Verzoekers tonen niet aan dat er onzorgvuldig werd tewerk gegaan of dat met bepaalde

elementen geen rekening zou zijn gehouden. Er werd geen schending van de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel aangetoond.

Het eerste en enig middel is ongegrond.
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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 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


