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nr. 51 609 van 25 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 12 mei 2010 heeft

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

12 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 6 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. LUYTENS, en van attaché G.

HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam op 11 juli 2009 toe op Belgisch grondgebied en diende op 14 juli 2010 een

asielaanvraag in.

1.2. Op 12 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

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

Verzoekster werd hiervan per aangetekend schrijven d.d. 13 april 2010 in kennis gesteld.

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

Uit uw verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat u een Armeens staatsburger bent. In

de vragenlijst die u er invulde, verklaarde u dat jullie problemen hadden omwille van de politieke

activiteiten van uw echtgenoot, en dat jullie daarom Armenië zijn ontvlucht. U verklaarde nooit

gearresteerd of gerechtelijk veroordeeld te zijn in uw land van herkomst. Na de arrestatie van uw man

op 2 maart 2008, kreeg u drie maanden later een bezoek van drie mannen in burger. Zij voerden een

huiszoeking bij uw thuis uit. Zij gaven u een GSM en eisten van u dat u uw man opdroeg een document

te tekenen. U weigerde, waarna u hard werd geslagen. Eén van de mannen schopte tegen de wieg,

waarin uw kind lag, waarna de wieg met uw kind omviel. Daarna eisten zij opnieuw dat uw man dit

document zou ondertekenen. U weigerde opnieuw en werd voor een 2de keer geslagen. Op een

gegeven moment wilde men uw zoon meenemen, maar u verzette zich hiertegen. Daarop bedreigde

men uw zoontje en uzelf met een mes, waarna men uw zoontje op zijn hoofd sloeg met het mes.

Achteraf werden u en uw kind door een buur naar het ziekenhuis gebracht, waar uw zoon werd gehecht

en uzelf een miskraam kreeg na 5 maanden zwangerschap. Na uw opname in het ziekenhuis verbleef u

met uw kind bij uw ouders. Op een dag vertelde uw schoonvader u dat uw man in het ziekenhuis was

opgenomen en dat u met uw gezin naar Moskou zou vertrekken, hetgeen ook gebeurde. In Moskou

verbleef u illegaal. Daar werden u en uw gezin een paar keer gearresteerd door de politie. U

contacteerde uw schoonvader die u afraadde om terug te keren. De neef van uw man regelde uw reis

naar België. Op 11 juli 2009 vertrok u met de wagen vanuit Moskou naar Brest, waar u op 12 juli 2009

aankwam. Op dezelfde dag vertrok u met een bestelwagen naar België, waar op 13 juli 2009 aankwam.

Op 14 juli 2009 vroegen uw echtgenoot en u de vluchtelingenstatus aan bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw geboorteakte neer.

B. Motivering

U werd uitgenodigd door het Commissariaat-generaal op 17/02/2010. U kon zich toen niet

aanbieden wegens medische redenen (zie medisch attest dd.16/02/2010, neergelegd op 23/02/2010. Uit

uw verklaringen blijkt dat u zich baseert op het asielrelaas van echtgenoot A.(…) B.(…) (O.V.

6.461.498) en dat uw persoonlijke problemen voortvloeien uit de door uw echtgenoot aangehaalde

politieke activiteiten. Uw echtgenoot werd op 17/02/2010 wel gehoord door het Commissariaat-generaal.

Onder andere in dit gehoor werden vaststellingen gedaan die ertoe geleid hebben dat in het kader van

de door hem ingediende asielaanvraag een beslissing werd genomen van weigering van hoedanigheid

van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omwille van het bedrieglijke

karakter van zijn asielmotieven, en in het bijzonder van het politieke profiel dat luidens uw beider

verklaringen aan de basis zou liggen van de geleden vervolgingsfeiten. Gezien uit uw verklaringen

ondubbelzinnig blijkt dat uw persoonlijke problemen voortvloeien uit de door uw echtgenoot

aangehaalde politieke activiteiten, gezien in hoofde van uw echtgenoot werd vastgesteld dat het

verklaarde politieke profiel bedrieglijk is, kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève, of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Aldus acht het

Commissariaat-generaal het niet langer noodzakelijk dat u zou worden gehoord in het kader van uw

asielaanvraag.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard dat ze afbreuk kunnen doen

aan bovenstaande vaststellingen. Uw geboorteakte bevat louter persoonsgegevens die hier niet in

twijfel getrokken worden. Het Belgisch medisch attest dat door uw man werd neergelegd, maakt melding

van een miskraam in het verleden, te wijten aan 'slagen en verwondingen in haar land.' Dit attest biedt

geen verdere informatie aangaande de oorzaak of context waarin deze miskraam werd geleden en

vermag aldus niet op te wegen tegen de in hoofde van uw echtgenoot vastgestelde bedrieglijkheden.

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. Uit de gegevens van het dossier alsmede uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster haar aanvraag

om erkenning als vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan

deze van haar echtgenoot, A. B.. Zij roept geen eigen motieven in.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 51 608 van 25 november 2010 de

aanvraag om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus van verzoeksters echtgenoot, A. B. verworpen.
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In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“2.1. In zijn “middel” oppert verzoeker dat hij niet akkoord kan gaan met de motieven zoals opgenomen

in de bestreden beslissing. Vooreerst stelt hij dat de weergave van de feiten grotendeels correct is, maar

hij verbetert dat hij vanaf 20 februari 2008 tot de ochtend van 1 maart (en niet 2 maart) heeft

deelgenomen aan de protesten op het Operaplein en dat hij dus ook geslagen werd in de vroege

ochtend van 1 maart, zoals andere slachtoffers en dat hij in de ochtend van 1 maart zijn dorp bereikte

waar hij ’s middags rond 13.00 uur gearresteerd werd. Het is volgens verzoeker van belang enerzijds te

wijzen op het feit dat hij zwaar mishandeld is, zowel in de ochtend van 1 maart als nadien tijdens zijn

detentie en anderzijds op het feit dat de maand februari in 2008 uitzonderlijk uit 29 dagen bestond in

plaats van 28 hetgeen uiteraard voor verwarring heeft kunnen zorgen. Bij de feitenweergave in de

bestreden beslissing merkt verzoeker terloops op dat, wat de feiten betreft die persoonlijk door

verzoekers’ echtgenote werden beleefd, het aangewezen is haar zelf te horen teneinde het precieze

verloop van de gebeurtenissen na te gaan.

Verder betwist verzoeker de vaststellingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op basis van de informatie die aanwezig is in het administratief dossier. Verzoeker herhaalt

dat hij een opleiding heeft gevolgd en dat hij geslaagd was. Verzoeker stelt hierbij dat hij zijn licentie niet

kreeg, maar wel een vertrouwenspersoonsattest, waarvan het origineel in beslag werd genomen bij de

huiszoeking die werd verricht op het ogenblik dat hij opgesloten was. Verzoeker bevestigt tevens dat het

kiesbureau 16/02 wel degelijk bestond en dat het gevestigd was in de kleuterschool in Hovtashat. Hij

oppert dat hij daar de enige vertrouwenspersoon was en dat hij er buiten gezet werd door de politie.

Voorts vestigt verzoeker er de aandacht op dat het origineel van zijn attest van lidmaatschap van de

Liberale Partij van Armenië wel in zijn bezit was, maar door een communicatieprobleem door zijn

raadsman niet werd neergelegd. Verzoeker beweert dat hij zich sedert december 2007 had laten

inschrijven als lid van de Liberale Partij. Verzoeker wijst op de stereotiepe motivering van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen met betrekking tot zijn reisweg. Verzoeker

stelt dat hij duidelijk heeft vermeld dat hij betaald heeft om veilig naar België te geraken, maar dat hij

niets afwist van de reis, dat hij achterin een gesloten bestelwegen vanuit Brest heeft gereisd, dat hij

heeft vermeld dat er een grenscontrole ongeveer twintig minuten later was en dat de Russische

paspoorten gecontroleerd werden en hij verder geen controle meer heeft gezien. Verzoeker betwist

tevens het motief dat in zich verschillende tegenstrijdigheden houdt en geen rekening houdt met zijn

situatie. Verzoeker meent dat indien het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

zou aanvaarden dat zijn relaas geloofwaardig is, hij in de eerste plaats tot de vertrouwenspersonen

behoort die het voorwerp hebben uitgemaakt van intimidatie en geweld en personen die hardhandig

werden aangepakt bij de daaropvolgende evenementen dewelke vervolging kunnen uitmaken.

Verzoeker geeft voorts aan dat er wordt bevestigd dat gezochte personen gearresteerd werden, dat er

niet kan worden ontkend dat indien de feiten aanvaard worden hij ontegensprekelijk een gegronde vrees

voor vervolging kan hebben en dat men in hun geval moeilijk, zoniet onmogelijk kan verwachten dat zij

terugkeren naar dat land, te meer daar zijn familie hem bevestigd heeft dat ze hem nog zoeken.

Verzoeker wijst er tot slot op dat een beslissing inzake een asielaanvraag slechts kan genomen worden

op basis van een analyse van alle pertinente feiten en omstandigheden, te meer daar het cumulatieve

effect van de ervaringen dient te worden onderzocht. Volgens verzoeker is dit niet gebeurd en kan het

geleid hebben tot een verkeerde inschatting, namelijk meer bepaald omdat de echtgenote van

verzoeker niet werd gehoord in verband met de toch wel ernstige feiten die vervolging uitmaken, gelet

op de context waarin ze zich hebben voorgedaan.

Verzoeker bezorgt de Raad per aangetekend schrijven dd. 13 september 2010 een medisch attest van

zijn psychiater waarmee volgens verzoeker rekening dient te worden gehouden ter boordeling van zijn

verklaringen, het originele attest van 13 oktober 2009 in verband met zijn lidmaatschap van de Liberale

Partij in Armenië en een vaccinatiekaart. Tevens tempert verzoeker in dit schrijven een aantal van zijn

eerder afgelegde verklaringen.

2.2. Voor zover verzoekers inhoudelijke kritiek op de motieven van de bestreden beslissing als een

middel kan worden beschouwd, voert hij in wezen een schending van de materiële motiveringsplicht

aan. Het “middel” zal dan ook vanuit dit oogpunt worden beoordeeld.

2.3. De bestreden beslissing waarbij verzoeker niet in aanmerking komt voor de erkenning als

vluchteling, noch voor de toekenning van de subsidiaire bescherming is onder meer gebaseerd op het

feit dat de verklaringen die verzoeker heeft afgelegd over zijn profiel als vertrouwenspersoon in strijd zijn

met de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

beschikt. Daarnaast blijkt het neergelegde attest van politiek lidmaatschap twijfelachtig en bestaat er

een gebrek aan geloofwaardigheid omtrent verzoekers illegale binnenkomst in de Europese Unie.
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Bovendien blijkt dat verzoekers vrees voor vervolging op grond van de evenementen van maart 2008 in

Armenië niet langer actueel is.

2.4. In zijn middel betwist verzoeker een aantal passages uit de bestreden beslissing. De Raad merkt

echter op dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande

zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-

generaal immers hebben doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. Met zijn

kritiek op de overwegingen uit de beslissing betreffende de ongeloofwaardigheid van zijn hoedanigheid

van vertrouwenspersoon gaat verzoeker totaal voorbij aan het nochtans pertinente en door de Raad

determinerend bevonden motief uit de bestreden beslissing omtrent de actualiteit van de vrees. Dit

motief is gestoeld op de objectieve informatie die aan het administratief dossier is toegevoegd waaruit

blijkt dat de personen die betrokken waren bij de evenementen van maart 2008 en hun familieleden, die

zich niet bezondigd hebben aan strafbare feiten, vandaag omwille van hun betrokkenheid bij deze

evenementen niets meer te vrezen hebben en geen risico meer lopen gearresteerd en vervolgd te

worden (stuk 13, SRB, Armenië, Situatie van de oppositie in de context van de gebeurtenissen van

februari/maart 2008 en de gevolgen ervan, p. 7-8). Niets wijst erop dat verzoeker deze objectieve

informatie betwist, terwijl deze duidelijk het ontbreken van een actueel vervolgingsrisico vaststelt. In het

licht van deze informatie besluit de Raad tot de irrelevantie van elk debat over de geloofwaardigheid van

verzoekers politiek profiel. Het stuk dat door verzoeker als bijlage bij zijn schrijven van 13 september

2010 werd aangebracht, met name het originele lidmaatschapsattest van de Liberale Partij in Armenië,

toont in het beste geval aan dat hij werkelijk lid was van een politieke formatie, maar verleent verzoekers

vrees op grond van zijn politiek profiel of risico op ernstige schade naar aanleiding van de evenementen

van het voorjaar van 2008 geen actuele grondslag waardoor het doorslaggevende motief niet wordt

aangetast.

2.5. Aangaande het medisch attest en de vaccinatiekaart die verzoeker eveneens als bijlage bij zijn

schrijven van 13 september 2010 overmaakte, waarbij hij oppert dat hij als slachtoffer van mishandeling

aan een trauma lijdt waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling, stelt de Raad vast

dat de medische gegevens vervat in deze stukken niet toelaten te besluiten dat verzoekers verklaringen

gebrekkig zouden zijn omwille van een eventueel trauma. Uit het gehoorverslag, waarin door de

aanwezige raadsvrouw uitdrukkelijk geen verdere opmerkingen nodig werden geacht (stuk 4,

gehoorverslag CGVS 17/02/2010, p. 23) blijkt dit evenmin. Uit deze medische documenten kan dan ook

geen reden tot nietigverklaring, noch een grond tot erkenning van de vluchtelingenstatus of toekenning

van de subsidiaire bescherming worden gepuurd.

2.6. Naar aanleiding van het feit dat verzoekers echtgenote niet werd gehoord door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, houdt de raadsvrouw van verzoeker ter terechtzitting

een betoog over de zorgvuldigheid die vereist is bij het behandelen van een asielaanvraag en ze vraagt

om die reden de vernietiging van de beslissing. De Raad stelt vast dat verzoekers echtgenote wel

degelijk werd uitgenodigd voor een gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op 17 februari 2010. Via een faxbericht dd.16 februari 2010 gaf zij echter

te kennen dat zij dit gehoor om medische redenen, met name haar gevorderde zwangerschap, wenste

uit te stellen. De verwerende partij nam akte van haar afwezigheid op het gehoor, maar ging niet over tot

herconvocatie. Ter terechtzitting verklaart de verwerende partij hierover dat zij het niet noodzakelijk

achtte om de echtgenote van verzoeker opnieuw uit te nodigen omdat men over voldoende informatie

beschikte om een beslissing te kunnen nemen. De Raad merkt op dat uit de verklaringen die verzoekers

echtgenote op 31 juli 2009 bij de Dienst Vreemdelingenzaken heeft afgelegd, duidelijk blijkt dat zij zich

wat haar persoonlijke problemen betreft, in wezen baseert op de politieke problemen van verzoeker

(stuk 9, Vragenlijst H.G. p. 2). Ook hier dient evenzeer te worden gewezen op de informatie aanwezig in

het administratief dossier, waaruit blijkt dat de vervolgingsfeiten niet meer actueel zijn. Ter terechtzitting

heeft verzoekers echtgenote bovendien de gelegenheid gekregen de eventuele specifieke aspecten van

haar individuele asielrelaas uiteen te zetten, maar zij maakte hier geen gebruik van. De verzoekende

partij verheldert niet welke aspecten die een doorslaggevende invloed zouden hebben op de beslissing,

onderbelicht zijn gebleven doordat de echtgenote van verzoeker niet persoonlijk werd gehoord.

Bijgevolg is er geen aanleiding om de handelwijze van de verwerende partij als onzorgvuldig te

bestempelen.

2.7. Gelet op wat voorafgaat merkt de Raad ten overvloede op dat verzoeker zich met betrekking tot zijn

ongeloofwaardig geachte verklaringen omtrent zijn reisweg beperkt tot het louter herhalen van zijn

eerdere verklaringen. Hij ontwikkelt geen degelijk argument dat zijn methode van clandestiene

grensoverschrijding aannemelijk maakt. Uit informatie die aan het administratief dossier werd
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toegevoegd, blijkt immers dat aan de buitengrenzen van de Europese Unie en de Schengenzone zeer

strikte en persoonlijke paspoortcontroles uitgevoerd worden (stuk 13, Landeninformatie,

Antwoorddocument tch2006-180wb), zodat het erg onwaarschijnlijk is dat verzoeker in het ongewisse

zou zijn over de reisroute en de grenscontrole onderweg, te meer daar hij verklaarde wel degelijk een

paspoortcontrole te hebben ondergaan (stuk 4, gehoorverslag CGVS 17/02/2010, p. 21). Verzoeker

heeft echter geen enkel reis- of identiteitsdocument neergelegd. Op grond van deze elementen kon de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen rechtsgeldig besluiten tot het vermoeden

dat de identiteits- en reisdocumenten door verzoeker bewust werden verheimelijkt.

2.8. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden

Het enig middel is ongegrond.

2.9. Er dient te worden opgemerkt dat verzoeker zich in zijn verzoekschrift toespitst op de weigering van

de vluchtelingenstatus. Verzoeker voert geen middelen aan betreffende de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op de hiervoor gedane vaststellingen aangaande het asielrelaas en op de

overige elementen in het dossier toont hij niet aan dat in er in zijn hoofde zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), of een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.”

2.3. Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin 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, zoals bepaald in artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, §2 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 vijfentwintig 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


