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nr. 51 618 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 29 april 2010

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

staatlozen van 6 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 advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat S. BUYSSE verschijnt voor

de verzoekende partijen, 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 18 augustus 2009 toe op Belgisch grondgebied en dienden op 19 augustus

2009 een asielaanvraag in.

1.2. Op 6 april 2010 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zowel ten

aanzien van eerste verzoeker als ten aanzien van tweede verzoekster beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoekers werden hiervan

per aangetekend schrijven dd. 6 april 2010 in kennis gesteld. Dit vormen de bestreden beslissingen.

Ten aanzien van eerste verzoeker luidt deze als volgt:

“ A. Feitenrelaas
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U verklaart Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn. U werd geboren op 14 november

1959 te Jerevan, Armenië, waar u ook steeds hebt gewoond. Op 2 juni 1982 huwde u met N.(…)

V.(…) (OV 6476445).

In maart 2007 richtte u het bedrijf ‘Armeense Zeep’ op, samen met uw zakenpartner A.(…)

S.(…). Nadien begon A.(…) pogingen te doen om u uit het bedrijf te kopen, maar daar ging u niet op in.

Op een dag in februari 2009 – u herinnert zich de datum niet – merkte u bij de bank dat uw

handtekening als mede-eigenaar van het bedrijf geweigerd werd. U stelt dat A.(…) papieren had

vervalst om u uit het bedrijf te weren. Dezelfde dag confronteerde u hem hiermee, waarop u ruzie kreeg

en Arthur opnieuw een aanbod deed om u uit te kopen. U weigerde en ging naar huis. Die avond

kwamen enkele handlangers van A.(…) bij u thuis om u documenten te laten ondertekenen waarbij u

afstand zou doen van het bedrijf, doch u weigerde opnieuw. Later die nacht werd uw huis beschoten

toen u lag te slapen. Hoewel de politie de feiten registreerde, leverde uw klacht geen concrete resultaten

op. U stelt dat u later nog enkele keren tevergeefs naar de politie en zelfs naar het parket bent geweest

en dat er niets gebeurde omdat A.(…) politieke connecties had. Begin augustus 2009 – u kunt de

precieze datum niet zeggen – werd uw zoon G.(…) ontvoerd in opdracht van Arthur. U werd

aangemaand om documenten te ondertekenen waarbij u afstand zou doen van het bedrijf. Bij de politie

vertelde men u dat u beter op de eisen van de ontvoerders zou ingaan. Na drie dagen ondertekende u

de documenten en werd uw zoon vrijgelaten. U stuurde uw zoon en zijn gezin naar Rusland, waarop u

en uw vrouw Armenië verlieten voor België.

U vertrok op 15 augustus 2009 met het vliegtuig vanuit Jerevan naar Minsk, Wit-Rusland. Vanuit

Minsk reisde u met de auto tot Kiev in Oekraïne waar u in een minibus overstapte. U stelt dat u en uw

vrouw de Armeense paspoorten aan de smokkelaar gaven en dat uw vrouw daar valse reispaspoorten

voor terugkreeg. U stelt dat de minibus één maal stopte voor grenscontrole, maar dat u zelf niet

uitstapte. Op 18 augustus 2009 kwam u in België aan. Op 19 augustus 2009 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

U vreest dat uw voormalige zakenpartner, A.(…) S.(…), u verder onder druk zou zetten indien u

in Armenië zou verblijven. In opdracht van deze persoon zou uw huis beschoten zijn, zou uw

zoon ontvoerd zijn en hij zou u uw bedrijf op een frauduleuze manier afhandig gemaakt hebben.

Na uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal moet vastgesteld worden dat u uw asielrelaas

niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Ten eerste is uw verhaal van het incident waarbij u thuis werd beschoten manifest tegenstrijdig met

de verklaringen van uw vrouw. Zo vertelde u dat u die nacht thuis was en de schoten hoorde (CGVS, p.

17). Uw vrouw verklaarde echter dat u samen met haar op een verjaardagsfeest was en pas ’s avonds

toen u thuiskwam merkte dat er kogelinslagen in de gevel van het huis waren (CGVS vrouw, p. 6). U

vertelde dat de politie binnen het uur na de beschieting ter plaatse kwam of de feiten te registreren

(CGVS, p. 17), terwijl uw vrouw verklaarde dat de politie pas de volgende dag kwam nadat u zelf naar

het politiekantoor was gestapt (CGVS vrouw, p. 7). Hiermee gecnfronteerd verklaart uw echtgenote dat

u omwille van uw ziekte veel vergeet (CGVS vrouw,p.7). Deze verklaring is niet afdoende. Over

de herhaalde verwijzingen naar geheugenproblemen door u en uw echtgenote, die het gevolg zouden

zijn van uw medische toestand als hemodialysepatiënt, en als verklaring voor de inconsistenties in uw

relaas en uw onvermogen om gebeurtenissen te situeren in de tijd (CGVS, passim), dient het

volgende opgemerkt te worden. U legt geen enkel medisch attest voor dat deze beweerde

geheugenproblemen expliciet kan staven. Voorts is het ongeloofwaardig dat u cruciale gebeurtenissen

die aan de basis liggen van uw vertrek uit Armenië, zoals de beschieting van uw huis of de ontvoering

van uw zoon, zelfs niet bij benadering kunt plaatsen in de tijd, terwijl u voor andere feiten bv. wel het

preciese uur kan geven (CGVS,p.15-18).

Ten tweede moet er gewezen worden op het feit dat zowel u als uw vrouw de gebeurtenissen die aan

de basis lagen voor het vertrek uit Armenië zelfs niet bij benadering kunnen situeren. Toen u gevraagd

werd om de dag van het schietincident te plaatsen, antwoordde u eerst ‘drie, vier of vijf maanden voor

mijn vertrek’. Toen u herhaaldelijk gevraagd werd iets specifieker te situeren, hield u het uiteindelijk

op februari 2009 (CGVS, p. 13). Ook uw vrouw kon deze zeer belangrijke dag niet specifieker situeren

dan ‘enkele maanden voor ons vertrek’ (CGVS vrouw, p. 7). Na een grondige studie van jullie

verklaringen is aangaande de ontvoering van uw zoon volgende tegenstrijdigheid vastgesteld. U

plaatste dit incident ’tien dagen’ voor uw vertrek uit Armenië op 15 augustus 2009 (CGVS, p. 18) Uw

vrouw stelde echter dat u beiden pas ‘een maand’ of ‘anderhalve maand’ na de ontvoering van uw zoon

uit Armenië bent vertrokken (CGVS vrouw, p. 8). Het is absoluut ongeloofwaardig dat u, en uw vrouw

deze zeer belangrijke gebeurtenissen, waarbij uw huis werd beschoten en uw zoon werd ontvoerd, zelf

niet bij benadering kunnen situeren en dat uw beider verklaringen in dit opzicht zo ver uit elkaar lopen.

Ten derde doen de verklaringen van u en uw vrouw zelfs ernstige twijfels rijzen over de basis van

het asielrelaas, namelijk het feit dat u een zakenpartner zou gehad hebben die u door u te bedreigen uit

het bedrijf wilde werken. Het is immers uiterst eigenaardig dat uw vrouw foutief speculeerde dat de
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naam van uw bedrijf ‘Zeepfabriek’ was (CGVS, p.5), terwijl het volgens u ‘Armeense Zeep’ heet (CGVS,

p. 13),. Bovendien wist u vrouw zelfs niet bij benadering te vertellen hoeveel werknemers de

onderneming telde noch waar dit bedrijf, waarvan u zogezegd medebedrijfsleider was, gelegen was.

Zelfs de naam van uw zakenpartner, A.(…)S.(…), nochtans de man die uw huis liet beschieten en uw

zoon liet ontvoeren, kon uw vrouw pas na enige aarzeling vertellen (CGVS vrouw, p. 6-7). Het is

eveneens opmerkelijk dat u zelf ook grote moeite had om het patroniem te geven van uw zakenpartner,

de man met wie u twee jaar in een vennootschap had samengewerkt (CGVS, p. 12). Deze

vaststellingen doen het Commissariaat- generaal dan ook twijfelen aan het verhaal dat u een bedrijf

hebt gehad dat u frauduleus afhandig werd gemaakt, temeer u ook geen enkel materiaal bewijs van het

bestaan van dit bedrijf (eigendomsakte, facturen, enz.) kunt voorleggen.

Ten vierde, wat betreft uw bewering dat u herhaaldelijk maar onverrichter zake bescherming bij

de Armeense autoriteiten zou hebben gezocht, kan worden vastgesteld dat u hier geen enkel

materieel bewijs van voorlegt. Hoewel u verklaart dat er naar aanleiding van de beschieting van de

woning een proces-verbaal werd opgesteld en dat u herhaaldelijk naar de politie zou zijn gestapt naar

aanleiding van de beschieting van uw huis, de ontvoering van uw zoon en de situatie in verband met uw

bedrijf, kunt u geen enkel stuk voorleggen om dit te ondersteunen (CGVS, p. 17-19). Ook over het feit

dat u met behulp van een advocaat een klacht indiende bij het gerecht, legt u geen bewijzen voor

(CGVS, p. 20). Uw bewering dat u bescherming zou gezocht hebben is dan ook niet geloofwaardig.

Ook wat betreft de reisroute zijn de verklaringen van u en uw vrouw tegenstrijdig en

dus ongeloofwaardig. Zo verklaarde u dat uw vrouw misschien valse reispaspoorten ontving voor de reis

van Oekraïne naar België, maar dat u deze zelf zeker niet bijhield (CGVS, p. 7). Uw vrouw stelde dat u

elk een vals paspoort kreeg dat u tot na de eerste grensovergang persoonlijk moest bijhouden

(CGVS vrouw, p. 4). U vrouw verwees bij confrontatie naar uw medische en geheugenproblemen.

Hierover werd hoger reeds uiteengezet dat dit argument niet aanvaard kan worden. Over de eigenlijke

grenscontrole is na het gehoor volgende tegenstrijdigheid vastgesteld. U stelde dat de minibus

nauwelijks gecontroleerd werd en dat iedereen inclusief de chauffeur in het voertuig kon blijven zitten

(CGVS, p. 11). Uw vrouw vertelde echter dat iedereen uit moest stappen en dat ook de tassen werden

nagekeken (CGVS vrouw, p. 5).

Er dient overigens te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische

elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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.

Volledigheidshalve kan hier aan toegevoegd worden dat er in hoofde van uw echtgenote N.(…) V.(…)

(CGVS 0915651), die zich voor haar asielaanvraag baseerde op dezelfde elementen als u, eveneens

een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiare beschermingsstatus werd genomen.

De documenten die u voorlegt, uw huwelijksakte, de Russische vertaling van een uittreksel van

uw Armeens paspoort en uw militair boekje ondersteunen uw identiteit, die in deze beslissing niet

betwist wordt. Het medisch attest toont aan dat u een nierpatiënt bent. Geen van deze

documenten ondersteunen uw asielrelaas, en kunnen voorgaande appreciatie niet wijzigen.

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 deze als volgt:

« A. Feitenrelaas

U verklaart Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn. U werd geboren op 9 april 1963

te Tbilisi, Georgië, doch u woonde later steeds in Jerevan, Armenië. Op 2 juni 1982 huwde u met V.(…)

A.(…) (OV 6.476.445).

In maart 2007 richtte uw man een zeepproducerend bedrijf op, samen met zijn zakenpartner

A.(…) S.(…). Nadien begon A.(…) pogingen te doen om uw man uit het bedrijf te kopen, maar daar ging

hij niet op in. Op een dag in februari 2009 – u herinnert zich de datum niet –kwamen u en uw man thuis

en merkten dat er kogelinslagen in de gevel zaten. Hoewel de politie de feiten registreerde, leverde
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een klacht geen concrete resultaten op. Eén tot anderhalve maand voor uw vertrek uit Armenië – u kunt

de precieze datum niet zeggen – werd uw zoon G.(…) ontvoerd in opdracht van Arthur. Uw man

werd aangemaand om documenten te ondertekenen waarbij u afstand zou doen van het bedrijf. Na

drie dagen ondertekende uw man de documenten en werd uw zoon vrijgelaten. Uw man stuurde uw

zoon en zijn gezin naar Rusland, waarop u en uw man Armenië verlieten voor België.

U vertrok op 15 augustus 2009 met het vliegtuig vanuit Jerevan naar Minsk, Wit-Rusland. Vanuit

Minsk reisde u met de auto tot Kiev in Oekraïne waar u in een minibus overstapte. U stelt dat u en uw

man de Armeense paspoorten aan de smokkelaar gaven en dat u daar valse reispaspoorten voor

terugkreeg. Op 18 augustus 2009 kwam u in België aan. Op 19 augustus 2009 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u zich volledig baseert op dezelfde motieven als degene die

werden aangehaald door uw echtgenoot, V.(…) A.(…) (OV 6.476.445). In het kader van zijn

asielaanvraag werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

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

geronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De beslissing van uw echtgenoot, waarbij ook tegenstrijdige elementen met uw verklaringen

zijn opgenomen, werd als volgt gemotiveerd:

"U vreest dat uw voormalige zakenpartner, A.(…) S.(…), u verder onder druk zou zetten indien u

in Armenië zou verblijven. In opdracht van deze persoon zou uw huis beschoten zijn, zou uw

zoon ontvoerd zijn en hij zou u uw bedrijf op een frauduleuze manier afhandig gemaakt hebben. Na

uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal moet vastgesteld worden dat u uw asielrelaas

niet aannemelijk heeft kunnen maken.

Ten eerste is uw verhaal van het incident waarbij u thuis werd beschoten manifest tegenstrijdig met

de verklaringen van uw vrouw. Zo vertelde u dat u die nacht thuis was en de schoten hoorde (CGVS, p.

17). Uw vrouw verklaarde echter dat u samen met haar op een verjaardagsfeest was en pas ’s avonds

toen u thuiskwam merkte dat er kogelinslagen in de gevel van het huis waren (CGVS vrouw, p. 6). U

vertelde dat de politie binnen het uur na de beschieting ter plaatse kwam of de feiten te registreren

(CGVS, p. 17), terwijl uw vrouw verklaarde dat de politie pas de volgende dag kwam nadat u zelf naar

het politiekantoor was gestapt (CGVS vrouw, p. 7). Hiermee gecnfronteerd verklaart uw echtgenote dat

u omwille van uw ziekte veel vergeet (CGVS vrouw,p.7). Deze verklaring is niet afdoende. Over

de herhaalde verwijzingen naar geheugenproblemen door u en uw echtgenote, die het gevolg zouden

zijn van uw medische toestand als hemodialysepatiënt, en als verklaring voor de inconsistenties in uw

relaas en uw onvermogen om gebeurtenissen te situeren in de tijd (CGVS, passim), dient het

volgende opgemerkt te worden. U legt geen enkel medisch attest voor dat deze beweerde

geheugenproblemen expliciet kan staven. Voorts is het ongeloofwaardig dat u cruciale gebeurtenissen

die aan de basis liggen van uw vertrek uit Armenië, zoals de beschieting van uw huis of de ontvoering

van uw zoon, zelfs niet bij benadering kunt plaatsen in de tijd, terwijl u voor andere feiten bv. wel het

preciese uur kan geven (CGVS,p.15-18).

Ten tweede moet er gewezen worden op het feit dat zowel u als uw vrouw de gebeurtenissen die aan

de basis lagen voor het vertrek uit Armenië zelfs niet bij benadering kunnen situeren. Toen u gevraagd

werd om de dag van het schietincident te plaatsen, antwoordde u eerst ‘drie, vier of vijf maanden voor

mijn vertrek’. Toen u herhaaldelijk gevraagd werd iets specifieker te situeren, hield u het uiteindelijk

op februari 2009 (CGVS, p. 13). Ook uw vrouw kon deze zeer belangrijke dag niet specifieker situeren

dan ‘enkele maanden voor ons vertrek’ (CGVS vrouw, p. 7). Na een grondige studie van jullie

verklaringen is aangaande de ontvoering van uw zoon volgende tegenstrijdigheid vastgesteld. U

plaatste dit incident ’tien dagen’ voor uw vertrek uit Armenië op 15 augustus 2009 (CGVS, p. 18) Uw

vrouw stelde echter dat u beiden pas ‘een maand’ of ‘anderhalve maand’ na de ontvoering van uw zoon

uit Armenië bent vertrokken (CGVS vrouw, p. 8). Het is absoluut ongeloofwaardig dat u, en uw vrouw

deze zeer belangrijke gebeurtenissen, waarbij uw huis werd beschoten en uw zoon werd ontvoerd, zelf

niet bij benadering kunnen situeren en dat uw beider verklaringen in dit opzicht zo ver uit elkaar lopen.

Ten derde doen de verklaringen van u en uw vrouw zelfs ernstige twijfels rijzen over de basis van

het asielrelaas, namelijk het feit dat u een zakenpartner zou gehad hebben die u door u te bedreigen uit

het bedrijf wilde werken. Het is immers uiterst eigenaardig dat uw vrouw foutief speculeerde dat de

naam van uw bedrijf ‘Zeepfabriek’ was (CGVS, p.5), terwijl het volgens u ‘Armeense Zeep’ heet (CGVS,

p.13),. Bovendien wist u vrouw zelfs niet bij benadering te vertellen hoeveel werknemers de

onderneming telde noch waar dit bedrijf, waarvan u zogezegd medebedrijfsleider was, gelegen was.

Zelfs de naam van uw zakenpartner, A.(…) S.(…), nochtans de man die uw huis liet beschieten en uw

zoon liet ontvoeren, kon uw vrouw pas na enige aarzeling vertellen (CGVS vrouw, p. 6-7). Het is

eveneens opmerkelijk dat u zelf ook grote moeite had om het patroniem te geven van uw zakenpartner,

de man met wie u twee jaar in een vennootschap had samengewerkt (CGVS, p. 12). Deze
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vaststellingen doen het Commissariaatgeneraal dan ook twijfelen aan het verhaal dat u een bedrijf hebt

gehad dat u frauduleus afhandig werd gemaakt, temeer u ook geen enkel materiaal bewijs van het

bestaan van dit bedrijf (eigendomsakte, facturen, enz.) kunt voorleggen.

Ten vierde, wat betreft uw bewering dat u herhaaldelijk maar onverrichter zake bescherming bij

de Armeense autoriteiten zou hebben gezocht, kan worden vastgesteld dat u hier geen enkel

materieel bewijs van voorlegt. Hoewel u verklaart dat er naar aanleiding van de beschieting van de

woning een proces-verbaal werd opgesteld en dat u herhaaldelijk naar de politie zou zijn gestapt naar

aanleiding van de beschieting van uw huis, de ontvoering van uw zoon en de situatie in verband met uw

bedrijf, kunt u geen enkel stuk voorleggen om dit te ondersteunen (CGVS, p. 17-19). Ook over het feit

dat u met behulp van een advocaat een klacht indiende bij het gerecht, legt u geen bewijzen voor

(CGVS, p. 20). Uw bewering dat u bescherming zou gezocht hebben is dan ook niet geloofwaardig.

Ook wat betreft de reisroute zijn de verklaringen van u en uw vrouw tegenstrijdig en

dus ongeloofwaardig. Zo verklaarde u dat uw vrouw misschien valse reispaspoorten ontving voor de reis

van Oekraïne naar België, maar dat u deze zelf zeker niet bijhield (CGVS, p. 7). Uw vrouw stelde dat u

elk een vals paspoort kreeg dat u tot na de eerste grensovergang persoonlijk moest bijhouden

(CGVS vrouw, p. 4). U vrouw verwees bij confrontatie naar uw medische en geheugenproblemen.

Hierover werd hoger reeds uiteengezet dat dit argument niet aanvaard kan worden. Over de eigenlijke

grenscontrole is na het gehoor volgende tegenstrijdigheid vastgesteld. U stelde dat de minibus

nauwelijks gecontroleerd werd en dat iedereen inclusief de chauffeur in het voertuig kon blijven zitten

(CGVS, p. 11). Uw vrouw vertelde echter dat iedereen uit moest stappen en dat ook de tassen werden

nagekeken (CGVS vrouw,p. 5).

Er dient overigens te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische

elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

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.

Uw vervallen sovjetpaspoort en uw huwelijksakte bevestigen uw identiteit, die in deze beslissing

niet betwist worden.

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 enig middel voeren verzoekers de schending aan 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), van artikel 15, c) juncto artikel 2, e) van

de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Kwalificatierichtlijn), van de

artikelen 48/2, 48/3, 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële

motiveringsplicht, van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer

specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting. Verzoekers voeren tevens de

schending aan van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van

de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij

de wet van 13 mei 1955 (EVRM). Verzoekers stellen dat er tevens een manifeste beoordelingsfout werd

begaan. Verzoekers zijn ervan overtuigd dat hun leven in gevaar is in hun land van herkomst. Zij

spreken niet alleen uit hun uitgebreide persoonlijke ervaring, maar ook uit de hedendaagse situatie blijkt

hoe in hun land nog steeds ernstige misbruiken bestaan. Eerste verzoeker stelt hemodialysepatiënt te

zijn en hierdoor veel te vergeten. Verzoekers geven verder een theoretische uiteenzetting over de

volheid van rechtsmacht waarover de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt en de devolutieve

werking van het beroep voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekers wijzen er op dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet afdoende motiveert waarom de
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subsidiaire bescherming niet kan worden verleend. Verzoekers opperen dat er een schending van

artikel 6 van het EVRM zou bestaan wanneer de beslissing niet in het licht van de artikelen 2 en 3 van

het EVRM zou worden getoetst. Verzoekers vestigen vervolgens de aandacht op het belang van artikel

2 en 3 EVRM en op het feit dat de bescherming die geboden wordt door artikel 3 EVRM ruimer is dan

deze die geboden wordt door artikel 33 van het Vluchtelingenverdrag. Verzoekers besluiten dat dit in het

kader van de volheid van rechtsmacht dient te worden gecontroleerd. Verzoekers merken ten slotte nog

op dat de Raad ambtshalve dient over te gaan tot een onderzoek van alle feiten relevant voor deze zaak

en zich ervan dient te vergewissen dat de verzoekende partij geen enkel risico op een mensonterende

behandeling zal ondergaan wanneer zij terugkeert naar het land van herkomst.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt, zoals verzoekers terecht opmerken, inzake

beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van

rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert, zonder dat het een aanvullend

onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het rechtsplegingdossier baseert, rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

2.3. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt

omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag, vermelde redenen, te weten

zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke

overtuiging. De door verzoekers aangegeven redenen om hun land te verlaten, met name de problemen

die eerste verzoeker had met zijn voormalige zakenpartner, vallen als dusdanig buiten het

toepassingsgebied van voornoemd verdrag en zijn louter interpersoonlijk en gemeenrechtelijk van aard.

Eerste verzoeker toont evenmin aan dat hij omwille van één van de gronden vervat in het

Vluchtelingenverdrag geen of een gebrekkige toegang had tot de lokaal aanwezige autoriteiten met het

oog op het verkrijgen van bescherming tegen de bedreiging door de handlangers van zijn zakenpartner.

Door de blote bewering dat de desbetreffende zakenpartner politieke connecties had, maakt verzoeker

de nexus met het Vluchtelingenverdrag niet aannemelijk. Deze vaststelling volstaat om de weigering van

de vluchtelingenstatus te schragen.

2.4. Uit wat voorafgaat vloeit voort dat het verzoekschrift enkel dient te worden beoordeeld in het licht

van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.5. Voor zover verzoekers de schending van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van

behoorlijk bestuur, meer specifiek de rechten van verdediging en de zorgvuldigheidsverplichting

aanvoeren, is het middel niet ontvankelijk aangezien verzoekers niet uiteenzetten op welke wijze de

bestreden beslissing de ingeroepen beginselen schendt. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist

immers dat zowel de geschonden geachte rechtsregel of –beginsel wordt aangeduid alsook de wijze

waarop die rechtsregel of dat -beginsel door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS 2 maart

2007, vr. 168.403; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392).

2.6. Betreffende de ingeroepen schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM merkt de Raad op dat

deze artikelen respectievelijk inhoudelijk overeenstemmen met artikel 48/4, § 2, a) en 48/4, § 2, b) van

de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekers een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

2.7. Verzoekers verwijzen aangaande de subsidiaire beschermingsstatus naar de bepalingen

opgenomen in de Kwalificatierichtlijn, en de inhoud van de verleende bescherming. Waar verzoekers de

Raad vragen toepassing te maken van de artikelen 2, e) en 15, c) van de Kwalificatierichtlijn, wenst de

Raad kort op te merken dat voormelde artikelen bij de wet van 15 september 2006 werden omgezet in

de vreemdelingenwet, waardoor deze niet langer over directe werking beschikken, behoudens de

verplichting tot richtlijnconforme interpretatie (Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2478/001, p. 82 en 84). De schending van voormelde

artikelen van de richtlijn kan derhalve niet rechtsgeldig worden ingeroepen.
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2.8. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 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 er op 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, kent (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.

2.9. De Raad stelt vast dat de bestreden beslissingen, wat de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus betreft, gebaseerd zijn op de ongeloofwaardigheid van verzoekers’ asielrelaas en

op het feit dat de door hen ingeroepen medische problemen via een geëigende procedure op grond van

artikel 9ter van de vreemdelingenwet dienen te worden beoordeeld.

2.10. Ook voor de subsidiaire bescherming, wordt de geloofwaardigheid van het relaas vereist

(richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 vreemdelingenwet met artikel 4, lid 5 van de

Kwalificatierichtlijn). In casu kon de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

terecht op basis van verzoekers’ verklaringen in het administratief dossier vaststellen dat hun asielrelaas

ongeloofwaardig is. Zoals in de bestreden beslissing wordt gesteld, zijn er tegenstrijdigheden tussen

hun verklaringen, kunnen zij essentiële gebeurtenissen niet situeren en leggen zij hieromtrent

opmerkelijk onaannemelijke verklaringen af. Daarnaast kunnen verzoekers hun asielrelaas niet

ondersteunen met bewijskrachtige stukken en legden zij zwaarwichtige tegenstrijdige en

ongeloofwaardige verklaringen aangaande hun reisroute af. De Raad stelt vast dat verzoekers hun

kritiek geenszins betrekken op deze nochtans pertinente motieven, waardoor deze door de Raad tot de

zijne worden gemaakt.

2.11. Verzoekers beperken zich louter tot de stelling dat eerste verzoeker een hemodialysepatiënt is en

hierdoor veel vergeet. Een dergelijke verklaring is echter onafdoende om de duidelijk vastgestelde

incoherenties te rechtvaardigen. Bovendien hebben verzoekers nagelaten een medisch attest neer te

leggen dat deze beweerde geheugenproblemen zou kunnen staven. Verzoekers’ asielrelaas werd

ongeloofwaardig bevonden waardoor zij zich ook niet langer kunnen steunen op de elementen aan de

basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een 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. Noch uit het verzoekschrift, noch uit het administratief dossier vloeien

elementen voort 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. In hoofde van verzoekers kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van het voormelde artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden in aanmerking

genomen. Verzoekers kunnen bijgevolg niet voorhouden dat artikel 6 van het EVRM geschonden zou

worden aangezien de artikelen 2 en 3 van het EVRM wel degelijk worden getoetst.

2.12. Voor zover verzoekers aanvoeren dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze motiveert

waarom de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend en zich louter beperkt tot een

standaardmotivering, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing van de bestreden beslissing aantoont

dat de weigering is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel

dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven

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

ondersteunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of

niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.13. Ten slotte opperen verzoekers dat de Raad “zich er ambtshalve van dient te vergewissen dat de

verzoekende partij geen enkel risico op een mensonterende behandeling zal ondergaan wanneer hij zou

terugkeren naar zijn land van herkomst”. Het weze herhaald dat ook wat de subsidiaire bescherming

betreft de bewijslast op de asielzoeker rust. Hij moet dus aantonen dat er zwaarwegende gronden

bestaan 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, § 2 van de vreemdelingenwet (RvS 3 september 2008, nr.

185.993). Verzoekers blijven op dit punt in gebreke.
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2.14. Er werd geen schending aangetoond van artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag of van de

artikelen 48/2, 48/3 en 48/4 en van de vreemdelingenwet. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke

juridische en feitelijke overwegingen. De materiële motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden. Er

werd geen manifeste beoordelingsfout aangetoond.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van de artikelen 1, A(2) van het 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 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


