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nr. 52 322 van 2 december 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 6 september 2010

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

staatlozen van 3 augustus 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 4 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

3 november 2010.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat D.

VAN EENOO en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Armeens staatsburger te zijn, geboren op 30 oktober 1987 in het Armeense

dorp Zaragats.

U verliet uw land van herkomst omdat uw oom, A. H. (O.V. 6.530.910), in Armenië sinds oktober 2009

problemen kende omwille van de winkel die hij uitbaatte. Zo werden de ruiten ingeslagen en was er zelfs

sprake van brandstichting. Op 10 november 2009 klopten ‘s avonds 2 mannen aan. Ze waren op zoek

naar uw oom, die op dat moment echter niet thuis was. Uw tante, A. S. (O.V. 6.530.910), deed de deur

open en de mannen drongen het huis binnen. Ze sloegen uw tante en bedreigden haar met een mes.

De kinderen van uw tante begonnen te schreeuwen. U liep naar uw tante, maar de mannen grepen u

vast bij de haren en sleurden u mee naar een kamer, waar ze u verkrachtten. U verloor het bewustzijn
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en ook uw grootmoeder viel flauw. Toen u opnieuw bij bewustzijn kwam, werd u verzorgd door een

verpleegster in een huis in Leninakan, waar u tot aan uw vertrek verbleef. U deed geen aangifte bij de

politie.

U verliet Armenië uiteindelijk op 16 november 2009. Samen met uw grootmoeder, uw oom en zijn

gezin reisde u met een vrachtvliegtuig naar Kiev. Vanuit Kiev kwamen jullie met een minibus naar

België, waar jullie op 19 november 2009 aankwamen. Nog diezelfde dag vroeg u asiel aan bij de

Belgische autoriteiten.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat alle problemen die u in uw land kende verbonden waren met de

problemen van uw oom. U verklaarde daarnaast geen persoonlijke problemen te hebben gekend

(CGVS, p. 9). Aangezien ik in het kader van de asielaanvraag van uw oom, A. H. (O.V. 6.530.910), de

beslissing nam tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, kan ten aanzien van u 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 oom, A. H.

(O.V. 6.530.910), werd genomen, verwijs ik graag naar zijn beslissing.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde document, uw geboorteakte, is niet van

dien aard dat het bovenstaande beslissing kan wijzigen. Uw geboorteakte bevestigt slechts uw identiteit

en bevat geen enkele informatie met betrekking tot de door u aangehaalde problemen.

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. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van de vluchtelingen

van 31 januari 1967 en van de algemene motiveringsverplichting, vervat in de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

2.2.1. De motiveringsplicht, zoals vervat in de voormelde wet van 29 juli 1991, moet verzoekster toelaten de

redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het verzoekschrift blijkt dat zij

de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de motiveringsplicht in casu is bereikt.

Hetzelfde geldt voor de aangevoerde schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet. Verzoekster voert

bijgevolg de schending van de materiële motiveringsplicht aan, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt

onderzocht (RvS 15 februari 2007, nr. 167.852).

2.2.2.1. Betreffende de weigering van de vluchtelingenstatus stelt verzoekster dat zij door de

problematiek die haar oom kende, werd verkracht en dat hier niets van terug te vinden is in de

beslissing die jegens haar oom werd genomen, noch in de thans bestreden beslissing. Op dit vlak werd

dan ook de motiveringsplicht geschonden. Zij besluit haar medewerking te hebben verleend en alle

feiten waarover zij kennis heeft te hebben vermeld en vraagt als vluchteling te worden erkend.

2.2.2.2. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als

vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar

oom, A. H. Dit wordt door verzoekster ter terechtzitting bevestigd. Zij roept geen andere motieven in.

Verzoekster betoogt dat geen rekening werd gehouden met het feit dat zij verkracht werd als gevolg van

de problematiek die haar oom kende. Deze argumentatie mist feitelijke grondslag. Zowel in de

beslissing genomen ten aanzien van verzoeksters oom (stuk 4 van het administratief dossier), alsook in

de feitenweergave van de thans bestreden beslissing wordt dit gegeven opgenomen. Er dient evenwel

te worden vastgesteld dat doordat haar oom bedrieglijke verklaringen aflegde er aan zijn vluchtrelaas en

voorgehouden problemen geen verder geloof kan worden gehecht, zodat verzoekster, die ook ter

terechtzitting bevestigt haar lot te verbinden aan dat van haar oom, evenmin aannemelijk kan maken dat

zij omwille van de problemen van haar oom verkracht werd.

In hoofde van verzoekster kan bijaldien geen vluchtelingenrechtelijke vrees in aanmerking worden

genomen.
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2.2.3.1. Betreffende de weigering van toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus stelt

verzoekster dat dit andermaal onvoldoende gemotiveerd werd. De asielaanvraag van haar oom werd

geweigerd omdat hij bedrieglijke verklaringen had afgelegd met betrekking tot zijn asielrelaas. Dit staat

op zich los van het in voormeld artikel 48/4 bedoelde reële risico. In elk individueel geval moet dit

worden beoordeeld. Verzoekster betoogt een risico te lopen op ernstige schade en vraagt in subsidiaire

orde de toekenning van de kwestieuze status.

2.2.3.2. Het voorhanden zijn van een reëel risico op ernstige schade in de zin van voormeld artikel 48/4

dient inderdaad individueel te worden beoordeeld. Ook inzake de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus ligt de bewijslast echter bij verzoekster. Dit betekent dat zij moet aantonen dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

Nu vaststaat dat zij zich steunt op het asielrelaas van haar oom, dient vastgesteld te worden dat zij,

omwille van de ongeloofwaardigheid van dit relaas, ook niet aannemelijk maakt dat zij een reëel risico

loopt op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

Bovendien is geen gegeven voorhanden dat in Armenië een situatie van willekeurig geweld ten gevolge

van een internationaal of binnenlands conflict heerst, zodat evenmin toepassing kan worden gemaakt

van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet.

2.3. Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

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 twee december tweeduizend en tien door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


