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nr. 51 617 van 25 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 23 april 2010

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

staatlozen van 26 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 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 partijen en hun advocaat N. VAN LANDUYT, 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. Verzoekers kwamen op 16 april 2009 toe op Belgisch grondgebied en dienden dezelfde dag een

asielaanvraag in.

1.2. Op 26 maart 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoekers werden hiervan per aangetekend schrijven d.d. 26 maart 2010 in

kennis gesteld. Dit vormen de bestreden beslissingen.

Ten aanzien van eerste verzoeker luidt de bestreden beslissing als volgt:
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“ A. Feitenrelaas

U verklaarde zich een Armeens staatsburger van Yezidi origine. U woonde tot 1996 met uw

echtgenote A.(…) A.(…) (O.V. 6.418.935), eveneens Armeens staatsburger van Yezidi origine, en jullie

twee kinderen in Zovuni (Armenië).

U was herder en ging elk jaar voor enkele maanden naar de bergen om daar uw schapen te

laten grazen. In mei 1996 was u met uw schapen onderweg naar de bergen toen u en drie andere

herders door militairen werden gestopt. Omdat u nog jong was, werd u door hen meegenomen naar hun

bureau in Etchmiadzin. De andere herders mochten door reizen en konden zo uw echtgenote

verwittigen, die al eerder naar de bergen was vertrokken. In Etchmiadzin werd gecontroleerd of u uw

legerdienst al had gedaan. Dat was niet het geval en daarom brachten ze u naar Jeghvard, waar u als

dienstplichtige werd geregistreerd. Daarna werd u naar een legerbasis in de bergpas Omar gebracht,

waar Armeense militairen en leden van Erkrapah zaten. U werd toegewezen aan de militairen van

Erkapah en werd ingezet bij de bewaking van de basis. Na ongeveer 10 à 15 dagen werden er drie

Azerische krijgsgevangen naar de basis gebracht, die u moest bewaken. Eén van hen was een

zwangere vrouw. U kreeg medelijden met haar en liet haar die nacht ontsnappen. Toen ’s morgens de

militairen kwamen, vertelde u hen wat er gebeurd was. U werd geslagen en bij de twee krijgsgevangen

Azeri’s gezet. Enkele uren later werd u door de militaire politie van Karabach opgehaald en naar

Yerevan gebracht, waar u werd overgedragen aan de Armeense veiligheidsdiensten. Zij beschuldigden

u er van spion te zijn en geheime informatie te hebben doorgegeven aan de Azeri’s. U ontkende dit

alles, maar werd niet geloofd. U werd gedurende drie maanden vastgehouden, waarbij u zwaar

geslagen en gefolterd werd. Tijdens uw gevangenschap moest u enkele keren verzorgd worden voor uw

verwondingen.

De veiligheidsdiensten hadden wel aan uw ouders laten weten dat u bij hen opgesloten zat, maar

uw ouders ondernamen niets om u vrij te krijgen. Uw echtgenote had van de drie herders die bij u

waren toen u werd meegenomen, wel vernomen wat er met u gebeurd was, maar zij kon pas drie

maanden later uit de bergen vertrekken. Zij nam bij haar terugkeer contact op met een Yezidi

vereniging, die uw vrijlating kon bekomen. U moest daarvoor wel enkele documenten tekenen, waarin

stond dat u het land niet mocht verlaten en dat u zich op geregelde tijdstippen moest aanbieden bij de

veiligheidsdiensten. Nadat u was teruggekeerd naar uw dorp werden u en uw gezin door de andere

dorpsbewoners beledigd en ook van spionage beschuldigd. Omdat u vreesde dat de Armeense

veiligheidsdiensten u alsnog zouden oppakken en vermoorden, besloot u Armenië te verlaten met uw

gezin.

Een taxichauffeur bracht jullie een week na uw vrijlating via Georgië naar Vladikavkaz, waar

jullie werden opgehaald door een kennis van een vriend van u, J.(…). Deze bracht jullie naar een

boerderij in de bergen bij Tambov (Russische Federatie), die eigendom was van J.(…). U en uw gezin

leefden de volgende 13 jaar op deze boerderij. In 1999 werd jullie zoon Said geboren. Jullie hadden in

de Russische Federatie geen officiële papieren en leidden een volledig teruggetrokken leven. U

onderhield geen contact met Armenië en kwam enkel sporadisch in contact met J.(…) of andere

mensen in de regio Tambov. In 2009 besloot u om toch te proberen officiële papieren te regelen voor u

en uw gezin en vroeg daarbij J.(…) om hulp. Hij ging zich voor jullie informeren en kwam zo te weten dat

er ook in de Russische Federatie een opsporingsbericht voor u was verspreid. Hij vertelde dit aan u en

gaf u de raad naar het buitenland te vertrekken. Hij hielp om jullie reis naar Europa te regelen en bracht

jullie in contact met een smokkelaar. Deze zorgde voor valse documenten en reisde met jullie mee naar

België. Op 11 april 2009 verlieten u en uw gezin Tambov en reisden per bus naar België, waar jullie op

16 april toe kwamen. Nog diezelfde dag vroegen u en uw echtgenote asiel aan bij de Belgische

autoriteiten.

Uw geboorteakte en sovjetpaspoort werden bij uw vasthouding in 1996 ingehouden door de

Armeense veiligheidsdiensten. Hier in België geraakte u via een kennis nog aan de originele

geboorteakte van uw echtgenote en uw huwelijksakte, evenals kopies van de geboorteaktes van uw

twee oudste kinderen en een medisch attest dat op 3 oktober 2009 in Tambov (Russische Federatie)

werd opgesteld.

B. Motivering

Hoewel u zelf geen enkel origineel identiteitsdocument voorlegt, verklaarde u zowel voor de

Dienst Vreemdelingenzaken als voor het Commissariaat-generaal dat u het Armeense

staatsburgerschap bezit (Vragenlijst DVZ vraag 6, CGVS I dd 09/09/2009 p.2). Dit blijkt ook bevestigd

door uw echtgenote A.(…) A.(…) (O.V. 6.418.935 - CGVS A.(…) I dd 09/09/2009 p. 2). Uw

asielaanvraag dient dan ook te worden beoordeeld ten aanzien van de Armeense autoriteiten.

U verklaarde dat u Armenië in 1996 was ontvlucht, nadat u gedurende drie maanden door de

Armeense veiligheidsdiensten was vastgehouden en door hen beschuldigd was van spionage. U was

aan hen overgedragen nadat u een Azerische krijgsgevangene had vrijgelaten uit een militaire basis,

waar u als bewaker was aangesteld. Door de tussenkomst van een Armeense Yezidi vereniging lieten
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de Armeense veiligheidsdiensten u vrij op voorwaarde dat u het land niet zou verlaten en zich

op regelmatige tijdstippen bij de Armeense veiligheidsdiensten zou aanmelden. Omdat u voor uw

leven vreesde, vluchtte u met uw gezin naar Tambov (Russische Federatie), waar jullie tot april 2009

illegaal verbleven. Toen u in april 2009 met de hulp van een kennis officiële documenten wilde regelen

voor u en uw gezin, ontdekte die kennis dat er ook in de Russische Federatie een opsporingsbericht

voor u bestond. Omdat u vreesde ook daar problemen te zullen kennen en bij een terugkeer naar

Armenië vermoord te zullen worden door de veiligheidsdiensten, besloot u opnieuw te vluchten met uw

gezin.

Echter, op basis van een grondige analyse van de door u afgelegde verklaringen moet er

worden geoordeeld dat er in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in

de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals omschreven in

de definitie van subsidiaire bescherming, kon worden vastgesteld.

Er dient immers te worden vastgesteld dat u er niet in slaagt aannemelijk te maken dat u actueel

nog steeds gezocht zou worden door de Armeense veiligheidsdiensten, omwille van uw problemen in

1996. Vooreerst zijn er een aantal vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw verklaringen over

uw problemen in 1996 ondermijnen. Zo legt u geen enkel overtuigend begin van bewijs voor met

betrekking tot de door u aangehaalde problemen, op een medisch attest na. Dit document werd op 3

oktober 2009 opgesteld door een ziekenhuis in Tambov (Russische Federatie) en vermeldt dat u in de

periode 22/05/2007 tot 05/06/2007 behandeld werd in dit ziekenhuis. U verklaarde dat u toen behandeld

werd voor de medische problemen die u als gevolg van uw vasthouding in 1996 had gekregen (CGVS II

dd 09/11/2009 p. 2-3). Niet alleen is het weinig geloofwaardig dat u pas 11 jaar na de feiten

effectieve medische hulp gezocht zou hebben voor de door u aangehaalde medische problemen;

nergens in dit attest wordt vermeld waarom u de vastgestelde medische problemen kent, noch wordt er

verwezen naar de door u omschreven omstandigheden waarin u die problemen zou hebben opgelopen.

Bovendien betreft het hier een gesolliciteerd document aangezien het op uw verzoek werd opgesteld, dit

pas in oktober 2009 en verwijst naar een behandeling en follow-up in 2007.

Daarnaast kan het toch ook wel merkwaardig worden genoemd dat u na uw vrijlating geen contact

meer hebt gezocht met de Yezidi vereniging, of zijn voorzitter A.(…) T.(…), nadat u door de

Armeense veiligheidsdiensten was vrijgelaten. Het was immers louter door hun tussenkomst dat u kon

vrijkomen (CGVS II p. 12). Uit de verklaringen van uw echtgenote blijkt bovendien dat jullie ook geen

bescherming hebben gezocht bij een andere organisatie of advocaat (CGVS II A.(…) p. 5). U legt

bovendien ook geen enkel begin van bewijs voor betreffende het contact met deze vereniging, ondanks

de grote rol die zij hebben gespeeld in uw vrijlating.

Verder zijn ook uw verklaringen over de actualiteit van de door u vermelde vervolging door de

Armeense veiligheidsdiensten niet aannemelijk. In de eerste plaats bleken uw verklaringen over wat er

zich na uw vertrek uit Armenië afspeelde niet helemaal gelijklopend. Tijdens uw eerste gehoor voor

het Commissariaat-generaal verwees u naar verklaringen van uw kennis J.(…), die toen hij op bezoek

ging bij zijn familie in Armenië vernam dat er verschillende keren auto’s waren gekomen naar jullie huis

en dat er naar u gevraagd was. U verklaarde daarbij dat u hierover geen verdere uitleg had gevraagd

bij J.(…), omdat u niets meer van uw ouders wilde weten (CGVS I p. 12). Na herlezing van uw

verklaringen tijdens uw tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal, bleek dat u toen aangaf dat u

nooit informatie van J.(…) had gevraagd of gekregen in verband met uw familie of de zoektocht van

de autoriteiten naar uw persoon (CGVS II p. 13-14). Hoe dan ook is het opmerkelijk dat u zich hierover

niet heeft geïnformeerd hetzij via J.(…), hetzij rechtstreeks bij uw familie in Armenië. Ook al had u

geen goede relatie met uw ouders, gezien u zich genoodzaakt voelde gedurende ongeveer 13

jaar afgezonderd te leven in de Russische Federatie, is het toch weinig geloofwaardig dat u zich in heel

deze periode niet eens zou geïnformeerd hebben over de manier waarop of de mate waarin de

Armeense veiligheidsdiensten u nog steeds zouden zoeken. Bijgevolg kan u niet aannemelijk maken dat

de Armeense veiligheidsdiensten u inderdaad actief zouden opsporen, gezien u daartoe geen

enkele concrete aanwijzing heeft.

Deze vaststelling geldt eveneens voor uw verklaringen omtrent het opsporingsbericht dat ook in

de Russische Federatie voor u zou zijn verspreid. U verklaarde dat u in 2009 een beroep deed op J.(…)

om papieren te regelen voor u en uw gezin, zodat jullie eindelijk legaal zouden zijn. J.(…) ging

zich informeren en kwam zo te weten dat u ook in de Russische Federatie opgespoord wordt. U heeft

echter geen idee waar J.(…)zich is gaan informeren, bij welke dienst of instantie hij was, noch met wie

hij dan precies gesproken zou hebben. U kon enkel zeggen dat J.(…) het op een ‘interne manier’ had

willen regelen, maar heeft hem niet gevraagd wat hij dan zou doen om papieren voor jullie te bekomen

(CGVS I p. 2-3). Zelfs toen J.(…) u over dat opsporingsbericht vertelde en u aanraadde naar het

buitenland te vluchten, stelde u hem geen vragen over hoe hij dit te weten was gekomen. Hij toonde u

geen opsporingsbericht, noch andere concrete informatie over die opsporing. Bovendien blijkt uit

uw verklaringen dat u daar J.(…) zelfs niet naar vroeg. (CGVS II p. 8-9). Ook al stelde u mogelijks een
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groot vertrouwen in hem; dit neemt niet weg dat het toch onbegrijpelijk is dat u zich hierover niet grondig

heeft geïnformeerd. U verbindt dit opsporingsbericht immers zelf aan de problemen die u in 1996 in

Armenië kende, maar heeft daartoe in feite geen enkele aanwijzing. Gezien jullie in de Russische

Federatie een afgeschermd maar rustig leven leidden, ondanks uw verklaarde gebrek aan officiële

documenten (CGVS II p. 9-10), is het niet aannemelijk dat u J.(…) niet om verdere uitleg heeft

gevraagd. Er moet dan ook worden vastgesteld dat, gezien u enkel verwijst naar de verklaringen van

J.(…)over een Russische opsporingsbericht, u er niet in slaagt aannemelijk te maken dat de Russische

autoriteiten u daadwerkelijk zouden zoeken, met het oog op een uitlevering aan Armenië. Bovendien zijn

uw verklaringen over een dergelijk opsporingsbericht niet afdoende om aannemelijk te maken dat

de Armeense veiligheidsdiensten u anno 2009 nog steeds gezocht zouden hebben.

Wat betreft uw verklaringen over de problemen die de Yezidi gemeenschap in Armenië zou

kennen, verwees u naar de discriminatie die zij zouden ondervinden, de pesterijen ten aanzien van

Yezidi in het leger en zelfs recent een moord op een Yezidi familie (CGVS I p. 5, CGVS II p. 12). Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier blijkt echter dat de Yezidi gemeenschap in Armenië vooral kwetsbaar is

op socio-economisch vlak, maar dat zij actueel niet het voorwerp uitmaakt van vervolgingen in de zin

van de Vluchtelingenconventie. U kan dus niet aannemelijk maken dat u en uw gezin omwille van

jullie Yezidi origine problemen zouden kennen met de Armeense autoriteiten of bevolking.

Ook uw verklaringen over uw langdurig verblijf in de Russische Federatie doen afbreuk aan de door

u ingeroepen vrees voor vervolging. Immers, hoewel u van 1996 tot april 2009 met uw gezin in

de Russische Federatie leefde, heeft u op geen enkele manier getracht bescherming te zoeken,

noch papieren voor jullie proberen te regelen (hetzij op officiële, hetzij op niet officiële wijze). Pas nadat

jullie bijna dertien jaar illegaal hadden doorgebracht op een boerderij in Tambov, besloot u beroep te

doen op een kennis van u om eindelijk te trachten papieren te bekomen. U weet echter niet wat hij

precies voor jullie ging proberen te regelen, noch welke dienst of personen hij daarvoor zou contacteren

(CGVS I 9. 2-3, CGVS II p. 8-9). Uw verklaring, dat u niets meer met mensen te maken wilde hebben na

hetgeen u in 1996 had meegemaakt, is niet afdoende om aannemelijk te maken waarom u gedurende al

die jaren geen enkele poging heeft ondernomen om bescherming en een legaal verblijf in de Russische

Federatie voor u en uw gezin te regelen. De vaststelling dat u pas door middel van uw asielaanvraag in

België, dit wil zeggen 13 jaar na de feiten die u Armenië deden verlaten, om bescherming vroeg, is dan

ook bijzonder zwaarwichtig. Bovendien heeft u in feite geen enkele concrete verklaring voor waarom u

dan anno 2009 wel besloot om documenten te willen regelen. U verwees enkel naar uw kinderen en gaf

aan dat u medelijden met hen had, omdat zij niet naar school konden gaan. Uw kinderen hadden op

dat moment echter al lang de leeftijd bereikt, waarop ze naar school moesten.

Tenslotte verklaarde u tijdens uw beide gehoren voor het Commissariaat-generaal dat u als gevolg

van de slagen die u tijdens uw vasthouding in 1996 door de Armeense veiligheidsdiensten

kreeg, vergeetachtig bent geworden (CGVS I p. 7, p. 10). U legt echter geen medisch attest voor om

deze stelling te ondersteunen. Bovendien bleken deze eventuele geheugenproblemen geen probleem

tijdens de gehoren en kon u uw verklaringen telkens op een coherente manier afleggen.

Gezien bovenstaande vaststellingen moet er dus worden besloten dat er in uw hoofde geen

gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals omschreven in de definitie van subsidiaire bescherming, kon

worden vastgesteld.

De door u voorlegde identiteitsdocumenten, met name uw originele huwelijksakte, de

originele geboorteakte van uw echtgenote en de kopies van de geboorteaktes van uw twee oudste

kinderen, bevatten louter persoonlijke identiteitsgegevens. Aangezien deze gegevens hier niet worden

betwist, kunnen deze documenten bovenstaande conclusies niet beïnvloeden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

Ten aanzien van tweede verzoekster luidt de bestreden beslissing als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde zich een Armeens staatsburger van Yezidi origine en woonde tot 1996 met uw

echtgenoot H.(…) N.(…), eveneens Armeens staatsburger van Yezidi origine (O.V. 6.418.935), en jullie

twee kinderen in Zovuni (Armenië).

Jullie waren herders en gingen elk jaar voor enkele maanden naar de bergen om daar de schapen

te laten grazen. Toen uw echtgenoot in mei 1996 met drie andere herders onderweg was naar de

bergen, werd hij opgepakt door de politie. Hij werd naar Karabach gebracht, waar hij zijn legerdienst
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moest doen. U was al eerder naar de bergen vertrokken en vernam van de drie herders, die met uw

echtgenoot onderweg waren geweest, wat er met hem gebeurd was. U kon zelf niet direct terug

vertrekken uit de bergen en bleef daar nog drie à vier maanden. Toen u terug in uw dorp was, nam u

contact op met een Yezidi vereniging. Deze vereniging kon uw man vrij krijgen, op voorwaarde dat hij

zich regelmatig zou aanmelden en het land niet zou verlaten. Toen hij terug thuis was vertelde hij u dat

hij, toen hij nog in Karabach was, een zwangere vrouw had vrijgelaten en dat hij als gevolg daarvan zelf

was gevangen genomen. Hij was tijdens zijn vasthouding zwaar geslagen. Omwille van zijn arrestatie

werd hij bovendien aanzien als een verrader en daarom werden u en uw gezin door jullie dorpsgenoten

gepest.

Omdat jullie vreesden dat uw echtgenoot terug opgepakt of zelfs vermoord zou worden, besloten

jullie uit Armenië te vluchten. In de herfst van 1996 reisden jullie met een taxi van Zovuni via Tbilisi

(Georgië) naar Vladikavkaz. Daar werden jullie opgehaald door J.(…), een vriend van uw man, die jullie

naar zijn boerderij in Tambov (Russische Federatie) bracht. Daar woonden en werkten jullie gedurende

13 jaar. In 1999 werd jullie zoon S.(…) geboren. Jullie hadden echter geen officiële papieren en vroegen

in 2009 aan J.(…)om te helpen aan documenten te geraken. J.(…) kwam daardoor te weten dat uw

echtgenoot ook in de Russische Federatie gezocht wordt. Omdat hij bang was dat jullie op zijn boerderij

gevonden zouden worden, stelde hij voor dat jullie naar het buitenland zouden vluchten. Op 11 april

2009 verlieten jullie de Russische Federatie en reisden per bus naar België. Op 16 april 2009 diende u,

samen met uw echtgenoot, een asielaanvraag in bij de Belgische asieldiensten.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal blijkt dat u

uw land van herkomst heeft verlaten omwille van uw echtgenoot H.(…) N.(…), eveneens

Armeens staatsburger van Yezidi origine (O.V. 6.418.935). U verklaarde dat hij zowel in Armenië als in

de Russische Federatie gezocht wordt omwille van de problemen die hij in 1996 in Armenië had

gekend. Tijdens zijn legerdienst had hij een Azerische vrouw vrijgelaten en daarom werd hij door de

Armeense autoriteiten en bevolking aanzien als een verrader. U vreest dat uw echtgenoot alsnog

opgepakt en vermoord zal worden. U gaf duidelijk aan dat u zelf geen problemen heeft gekend in

Armenië of de Russische Federatie en verklaarde dat u uw land van herkomst heeft verlaten vanwege

de problemen van uw echtgenoot (CGVS II dd 09/11/2009 p. 6-7). U verklaarde zelf nooit gearresteerd

of vastgehouden te zijn geweest, en u werd nooit aangeklaagd of veroordeeld (Vragenlijst CGVS p.

2, CGVS II p. 6).

Aangezien in het kader van de asielaanvraag van uw echtgenoot door het Commissariaat-

generaal besloten werd dat uw echtgenoot de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming niet

kon worden toegekend, kan in uw hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde

vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide

weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing van uw echtgenoot is genomen en een

bespreking van de door jullie voorgelegde documenten, dient verwezen te worden naar de beslissing

van deze laatste.

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 middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht,

doordat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de geloofwaardigheid van

verzoekers’ verklaringen in twijfel trekt en slechts een zeer summiere en niet-accurate motivering geeft

met betrekking tot essentiële elementen in verzoekers’ dossier. Verzoekers geven een opsomming van

wat de plichten zijn van een asielzoeker enerzijds en een interviewer anderzijds. Verzoekers stellen dat

zij hun relaas volledig te goeder trouw hebben afgelegd. Volgens verzoekers dient de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het voordeel van de twijfel te verlenen wanneer deze

de waarheidsgetrouwheid van het relaas evalueert, hetgeen in casu niet is gebeurd. Waar hen verweten

wordt dat zij er niet in slagen aannemelijk te maken dat zij actueel nog steeds door de Armeense

veiligheidsdiensten worden gezocht, dat zij niet beschikken over concrete en tastbare informatie, zoals

een aanhoudingsbevel én dat eerste verzoeker onvoldoende uitleg vroeg aan zijn kennis J., gaat de

commissaris-generaal naar het oordeel van verzoekers volledig voorbij aan de concrete

omstandigheden en context. Eerste verzoeker geeft aan angstig te zijn en te vrezen voor zijn leven en

dat van zijn gezinsleden. Het feit dat hij nog steeds gezocht werd, dat hem opnieuw moeilijkheden met
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de autoriteiten te wachten stonden en hij blijvend getraumatiseerd en beschadigd is door hetgeen zich in

1996 heeft afgespeeld, verklaren volgens verzoeker het feit dat hij panikeerde en vluchten als enige

mogelijkheid zag.

Eerste verzoeker verwijst naar het neergelegde medisch attest dat door het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen als een gesolliciteerd en weinig geloofwaardig document wordt

afgedaan, terwijl hij ingevolge de mishandeling, foltering en opsluiting nog steeds met ernstige medische

problemen kampt, zowel fysiek als psychisch, en hiervoor nog steeds intensief wordt behandeld door

artsen.

Eerste verzoeker wijst erop dat wat de motivering van de beslissing van zijn echtgenote betreft, een

uiterst summiere, niet gepersonaliseerde motivering wordt aangehaald waaruit duidelijk blijkt dat het

dossier van zijn echtgenote zelfs niet werd onderzocht.

Voorts menen verzoekers dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft

nagelaten op grondige en systematische wijze te onderzoeken of voldaan is aan de criteria 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).

De volledige desinteresse die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vaststelt,

dient volgens eerste verzoeker te worden begrepen in de omstandigheden waar zij in verkeerden. Naar

aanleiding van de traumatische en ingrijpende gebeurtenissen wou eerste verzoeker niets meer te

maken hebben met mensen en trok hij zich terug in een boerderij in een desolaat gebied. Eerste

verzoeker wijst erop dat hij zich, naarmate de tijd vorderde, realiseerde dat hij papieren nodig had

teneinde zijn kinderen een toekomst te bieden en hen een opleiding te kunnen verschaffen. Verzoekers

menen dat het feit dat zij zich terugtrokken en lange tijd schuil hielden uit angst voor verdere vervolging,

hen bezwaarlijk kan worden verweten.

Vervolgens menen verzoekers dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet

heeft nagegaan of zij een reëel risico op ernstige schade lopen zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Verzoekers stellen dat uit het feitenrelaas, uit het medisch attest, uit het feit

dat eerste verzoeker nog steeds intensieve medische verzorging nodig heeft en dat zij behoren tot een

fel gediscrimineerde en achtergestelde minderheid, blijkt dat zij in Armenië niet veilig zijn. Verzoekers

verwijzen naar een internetsite om aan te tonen dat mensen van Yezidi-origine niet alleen op socio-

economisch vlak achtergesteld worden, maar dat ze ook op willekeurige wijze hard worden aangepakt

en zelfs vermoord. Verzoekers menen dan ook dat er effectief een reëel risico op het lopen van ernstige

schade door foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing aanwezig is in het

land van herkomst overeenkomstig artikel 48/4 § 2 b) van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

(vreemdelingenwet). Verzoekers wijzen er nog op dat zij ernstige schade zullen ondervinden indien zij

worden teruggezonden, aangezien de “Pakistaanse overheden” (sic) illegale immigranten die terugkeren

goed op de rooster leggen.

2.2. De bestreden beslissingen zijn in de eerste plaats gestoeld op het feit dat verzoekers het actueel

karakter van hun vrees voor vervolging niet aannemelijk maken aangezien deze gebaseerd is op een

probleem dat zich in 1996 voordeed. Verzoekers legden bovendien weinig geloofwaardige verklaringen

af over hun problemen in Armenië in 1996 en er rijzen twijfels over het door eerste verzoeker

neergelegde medische attest. Daarbij komt dat verzoekers geen contact gezocht hebben met de Yezidi-

vereniging, die nochtans voor de vrijlating van eerste verzoeker had gezorgd en zij nooit bescherming

hebben gezocht bij een andere organisatie of advocaat. Zij verklaarden bovendien langdurig in de

Russische Federatie te hebben verbleven als illegalen en legden een aantal weinig aannemelijke

verklaringen af over een opsporingsbericht in de Russische Federatie.

2.3. 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,

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
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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.

2.4. Waar verzoekers stellen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

voorbijgaat aan de concrete omstandigheden en context, herhalen zij hoofdzakelijk eerdere verklaringen

over de angst en vrees van eerste verzoeker voor zijn leven en dat van zijn gezinsleden en het feit dat

hij blijvend getraumatiseerd en beschadigd zou zijn door hetgeen zich in 1996 heeft afgespeeld. Het

louter herhalen van eerdere verklaringen is echter niet van aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). In casu

oordeelde de commissaris-generaal terecht dat eerste verzoeker er niet in slaagt aannemelijk te maken

dat hij actueel nog steeds gezocht zou worden door de Armeense veiligheidsdiensten omwille van zijn

problemen van 1996. Verzoekers tonen niet in het minst aan dat zij actueel nog gezocht worden en ze

leggen ook nog eens ongeloofwaardige verklaringen af over de problemen die ze in 1996 hebben

ondervonden. Ze hebben bovendien, los van het de vaststelling dat verzoekers in hun land van

herkomst geen contact hebben gezocht met de Yezidi vereniging noch bescherming bij een andere

organisatie of advocaat hebben gezocht, ongeloofwaardige verklaringen afgelegd omtrent het

opsporingsbericht dat in de Russische Federatie zou zijn verspreid en het langdurig illegaal verblijf

aldaar. Als dusdanig wordt er géén afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in

het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Het

asielrelaas moet slechts worden getoetst aan de voorwaarden die betreffende de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag en de voorwaarden

voor subsidiaire bescherming uit artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet indien men

overtuigd is van de echtheid van verzoekers verhaal, hetgeen in deze niet het geval is.

2.5. Eerste verzoekers bewering dat hij ten gevolge van mishandeling, foltering en opsluiting nog steeds

kampt met ernstige medische problemen, zowel fysiek als psychisch van aard en nog steeds intensief

behandeld wordt door artsen, gaat eveneens voor bij aan de concrete motivering desbetreffend in de

bestreden beslissing. In casu werd vastgesteld dat het medisch attest dat verzoeker ter staving voorlegt

(stuk 14, Documenten, medisch attest) louter vermeldt dat verzoeker in de periode van 22 mei 2007 tot

5 juni 2007 behandeld werd in een ziekenhuis in de Russische Federatie doch niets vermeldt omtrent de

oorzaak van de medische problemen of de omstandigheden waarin deze problemen zouden zijn

ontstaan, noch over de gevolgen die verzoekers daarvan heden ten dage nog zouden ondervinden. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon bovendien terecht vaststellen dat het

weinig geloofwaardig is dat verzoeker pas 11 jaar na de feiten medische hulp zou hebben gezocht voor

problemen die zich in 1996 zouden hebben voorgedaan. Eerste verzoekers affirmatie dat hij nog steeds

ernstige medische problemen heeft, doet geen afbreuk aan de motieven van de bestreden beslissing en

is bovendien vreemd aan het Vluchtelingenverdrag. Bovendien staaft eerste verzoeker zijn bewering dat

hij nog steeds intensief behandeld wordt niet met een medisch attest waaruit zijn psychische en fysieke

toestand zou kunnen worden afgeleid. De Raad merkt terloops op dat de beoordeling van medische

elementen in het licht van de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet toekomt aan de gemachtigde van de staatssecretaris in het kader van een aanvraag

om machtiging tot verblijf op grond van artikel 9ter van de vreemdelingenwet.

2.6. Hoewel verzoekers menen dat de motivering van de bestreden beslissing van tweede verzoekster

uiterst summier en niet gepersonaliseerd is, waaruit zou blijken dat het dossier van verzoekster zelfs

niet werd onderzocht, dient te worden benadrukt dat elke asielaanvraag individueel wordt bekeken,

rekening houdend met de persoon van de asielzoeker, de specifieke gegevens van het dossier en de

situatie in het land van herkomst op het ogenblik van het nemen van de beslissing. De commissaris-

generaal heeft evenwel terecht verwezen naar de negatieve beslissing die getroffen werd ten aanzien

van eerste verzoeker en de motieven ervan wanneer hij een beslissing nam aangaande de aanvraag

van de echtgenote van eerste verzoeker, gelet op de verbondenheid van zijn asielrelaas met het

asielrelaas van zijn echtgenote. Tweede verzoekster gaf immers toe dat zij zelf geen problemen heeft

gekend in Armenië of de Russische Federatie, maar haar land heeft verlaten omwille van de problemen

van haar echtgenoot (stuk 3, gehoorverslag CGVS 9/11/2009, p. 6). De commissaris-generaal

oordeelde en verduidelijkte derhalve dat de door verzoekster aangehaalde vervolgingsfeiten gebaseerd

zijn op de motieven aangebracht door haar echtgenoot en hij kon aldus rechtsgeldig concluderen dat

een gelijklopende beslissing moest worden genomen in hoofde van tweede verzoekster. Tweede
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verzoekster betwist niet dat zij haar asielaanvraag heeft verbonden aan de asielaanvraag van haar

echtgenoot waardoor de genomen beslissing in haren hoofde voldoende gemotiveerd is door de

verwijzing naar de negatieve beslissing genomen ten aanzien van de asielaanvraag van haar

echtgenoot waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier (RvS 21 februari 2007,

nr. 168.045).

2.7. Verzoekers’ bewering dat zij naar aanleiding van de traumatische en ingrijpende gebeurtenissen

niets meer met mensen te maken wilden hebben en zich terugtrokken op een boerderij in een verlaten

gebied, is niet afdoende om te rechtvaardigen waarom zij gedurende hun jarenlange verblijf in de

Russische Federatie geen bescherming hebben gezocht of papieren hebben trachten te regelen. Het

feit dat zij slechts 13 jaar na de feiten beslissen om bescherming te zoeken naar aanleiding van wat ze

in Armenië hebben meegemaakt, zonder dat zij hiervoor een plausibele verklaring hebben, doet ernstig

afbreuk aan het acuut karakter van hun nood aan bescherming. Het feit dat eerste verzoeker zich ‘plots’

realiseerde dat hij met het oog op de toekomst van de kinderen en hun opleiding uit de illegaliteit diende

te treden, is een weinig overtuigend argument dat bovendien vreemd is aan het Vluchtelingenverdrag.

2.8. Met betrekking tot de subsidiaire bescherming ziet de Raad niet goed in waarom verzoekers

verwijzen naar de “Pakistaanse” overheden aangezien verzoekers beweren de Armeense nationaliteit te

hebben en gedurende de voorbije 13 jaar in de Russische Federatie te hebben verbleven. De Raad

merkt op dat ook wat de subsidiaire bescherming betreft, de bewijslast op de asielzoeker rust. Deze

moet aan de hand van concrete elementen staven dat hij beantwoordt aan de criteria van de subsidiaire

bescherming en moet aldus aantonen dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij bij

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet (RvS 3 september 2008, nr. 185.993). Zoals hoger uiteengezet,

komen verzoekers omwille van de ongeloofwaardigheid van hun relaas niet langer in aanmerking voor

de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. De Raad

stelt vast dat in het verzoekschrift met betrekking tot hun Yezidi-origine wordt verwezen naar allerlei

internetartikels. Een verwijzing naar algemene rapporten of artikelen volstaat niet om aan te tonen dat er

wat verzoekers betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade bestaat zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Dit reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekers blijven hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december

2004, nr. 138.480). Ter terechtzitting verwijst de verwerende partij naar de informatie uit het

administratief dossier waaruit blijkt dat er een zeker mate van socio-culturele achterstelling van Yezidi in

Armenië waarneembaar is. (stuk 15, Landeninformatie, Subject Related Briefing – Armenië – situatie

van Yezidi in Armenië, p. 17). De Raad merkt echter op dat uit deze informatie eveneens blijkt dat deze

achterstelling niet als een reëel risico op ernstige schade kan worden gekwalificeerd Ook blijkt uit niets

dat er in Armenië een situatie heerst die kan worden gelijkgesteld met een internationaal of binnenlands

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

2.9. Wat de door verzoekers neergelegde schoolattesten betreft, dient te worden opgemerkt dat deze

documenten enkel aantonen dat verzoekers’ kinderen hier naar school gaan. Deze documenten kunnen

echter geenszins een ander licht werpen op de conclusies van de bestreden beslissingen.

2.10. De bestreden beslissingen steunen op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De

materiële motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Het enig middel is 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 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partijen 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


