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nr. 53 022 van 14 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 WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 15 september 2010

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

staatlozen van 20 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 28 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 december 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL, loco

advocaat A. HENDRICKX, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 16 september 2009, verklaart er zich

op 18 september 2009 vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt verzoekers

asielaanvraag bij beslissing van 20 augustus 2010, verstuurd op 23 augustus 2010.

1.3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden beslissing als volgt

weergegeven:

“U verklaarde een Armeens staatsburger te zijn, geboren op 15 december 1974. Uw

problemen begonnen toen uw baas, S. M., in de Armeense hoofdstad Jerevan werd opgepakt. 4 dagen

later werd u net als 2 andere werknemers van S. M. ’s nachts in uw huis zelf door de politie opgepakt. U

werd gedurende 3 dagen vastgehouden en mishandeld. Uiteindelijk kwam u ’s nachts vrij na
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ondertekening van een bepaald document, waarvan u de inhoud niet kende, en door toedoen van een

vriend van uw werkgever, een zekere Armen. Nog diezelfde nacht begeleidde Armen u naar Georgië,

waar jullie samen ongeveer een maand verbleven. Vanuit Georgië reisde u vervolgens met het vliegtuig

naar een onbekend land, mogelijk Frankrijk. Vanuit dit land ging u met de trein naar België. Op 18

september 2009 vroeg u asiel aan bij de Belgische autoriteiten.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor vervolging in

de zin van het vluchtelingenverdrag of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- aangezien verzoeker stelde enkel opgepakt te zijn geweest om verklaringen van zijn baas S.M. los te

weken loopt hij actueel geen vrees meer voor vervolging omdat uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat S.M. ondertussen gearresteerd en berecht werd;

- verzoeker legde onaannemelijk vage verklaringen af over de problemen die hij verklaarde

ondervonden te hebben;

- verzoeker kon geen enkel tastbaar bewijs neerleggen aangaande zijn problemen;

- er kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers verklaringen over zijn reisweg;

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Verzoeker merkt op dat het risico op vervolging in Armenië nog steeds aanwezig is.

Verzoeker betoogt dat hij tijdens zijn gevangenschap onder druk van de geheime diensten een klacht

heeft neergelegd tegen S.M.. Hij heeft verklaard dat hij door de heer S.M. betaald werd om voor hem

stemmen te ronselen. De verklaring stemt niet overeen met de werkelijkheid en de heer S.M. heeft weet

van het feit dat verzoeker dergelijke klacht heeft neergelegd. S.M. is inderdaad gearresteerd en berecht

maar zijn politieke invloed is nog steeds groot. Indien verzoeker zou terugkeren zal hij worden

aangepakt door de medewerkers van S.M. aangezien deze laatste ondertussen weet heeft van de

klacht van verzoeker. Verzoeker werd gearresteerd door de geheime diensten van Armenië en niet

door de politie. Het feit dat verzoeker in handen was van de geheime diensten, leidde ertoe dat hij

onderworpen was aan een strikt en streng regime van controle. Tijdens zijn gevangenschap beschikte

verzoeker bijgevolg over geen enkele informatie. Na zijn vrijlating door de geheime diensten heeft

verzoeker getracht om meer informatie over de situatie te verkrijgen. Verzoeker beschikte echter over

geen enkele objectieve bron. Verzoeker verklaart zijn vage verklaringen door het feit dat hij zich na de

gebeurtenissen in Armenië in een staat van shock bevond. Tijdens het interview op het CGVS was hij

bovendien onder de indruk van de omstandigheden. Verzoeker werpt op dat hij het valse paspoort

teruggaf aan Armen en geen enkel contact met hem heeft.

2.2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling 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

verklaringen moeten plausibel zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in

beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen

ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke

verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen

werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1992, 53).

Uit informatie terug te vinden in het administratief dossier blijkt dat S. M., verzoekers voormalige baas

en oorzaak van verzoekers problemen, ondertussen gearresteerd en berecht werd. Verzoeker gaf aan

opgepakt te zijn geweest om verklaringen van hem los te weken die gebruikt konden worden om S.M.

onder druk te zetten. De commissaris-generaal kon op goede gronden besluiten dat verzoekers vrees

thans niet meer actueel is. Verzoekers bewering dat hij nog steeds vervolging vreest van de

medewerkers van S.M. omdat deze ondertussen weet heeft van de klacht van verzoeker overtuigt

geenszins. Verzoeker heeft dit nooit eerder verklaard en is bovendien, indien de feiten al op waarheid

berusten, door de tussenkomst van een vriend van S.M. vrijgelaten. Verzoeker legt hoe dan ook

bijzonder vage verklaringen af over zijn problemen. Zo hij niet eens de naam van de zaak kende waarin

hij werkzaam was en die toebehoorde aan S.M. kon hij evenmin namen van collega’s geven die er ook

werkten en op dezelfde dag als verzoeker werden opgepakt. Hij legt evenmin een begin van bewijs
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neer van zijn tewerkstelling in deze zaak die hoe dan ook de essentie van zijn asielrelaas uitmaakt. Ook

legt hij warrige verklaringen af over de zaak zelf en stelt hij in zijn geschreven verklaring van 23 oktober

2010 dat het een restaurant betreft om vervolgens bij de aanvang van het gehoorverslag bij het

Commissariaat-generaal te verklaren dat het een winkel in bouwmaterialen en parfumerie betrof waar

hij werkte als arbeider en rekken moest aanvullen. Het is maar nadat hij geconfronteerd wordt met zijn

eerdere verklaringen dat hij deze wijzigt en zegt dat het een restaurant betrof met daarnaast een

winkel. Waar verzoeker zijn vage verklaringen wijt aan het feit dat hij zich na de gebeurtenissen in een

staat van shock bevond merkt de Raad op dat elke asielzoeker onder een zekere spanning staat

wegens de ervaringen die hij heeft meegemaakt, toch kan van hem worden verwacht dat hij zijn relaas

op een correcte, coherente en zo gedetailleerd mogelijke manier uiteenzet ten aanzien van de

asielinstanties van het land dat hij om bescherming vraagt. Stress is evenmin een plausibele verklaring

voor verzoekers gebrekkige kennis van de door hem aangehaalde problemen. Elk gehoorgesprek

brengt immers stress en emoties met zich mee, maar de interviewer houdt hiermee rekening.

Verzoekers opmerkingen over hert feit dat hij niet door de politie maar wel door de geheime diensten

werd vastgehouden missen feitelijke grondslag. Uit het gehoorverslag blijkt duidelijk dat verzoeker

aangaf meegenomen te zijn geweest door de politie (gehoorverslag, 8). Aan verzoeker werd gevraagd

of het politieagenten in uniform betroffen waarop verzoeker bevestigend antwoordde (gehoorverslag,

10). Verder tijdens zijn gehoor geeft verzoeker duidelijk aan dat hij een officieel document van de politie

ondertekende, met een stempel en hoofding van de politie (gehoorverslag, 11). Nergens in het gehoor

maakt verzoeker enige melding van de geheime diensten. Wat zijn reisweg ten slotte betreft kan van

een vreemdeling die reist met een vals paspoort wel worden verwacht dat hij essentiële informatie

betreffende dit paspoort kan geven, zoals de naam en de aanwezigheid van een visum, gelet op de

kans die hij loopt om bij een controle aangehouden en ondervraagd te worden omtrent zijn identiteit en

zijn reisdoel. Verzoeker legde bovendien tegenstrijdige verklaringen af over zijn reisweg. Hij gaf in

eerste instantie aan vanuit Armenië naar Georgië te zijn gereisd per vliegtuig. Later stelde verzoeker

met de auto te zijn gereisd en het zich niet meer kon herinneren. Verzoeker gaf aan een maand in

Georgië te hebben verbleven, doch wist niet waar. Daarna zou hij met een taxi naar een ander land

gereisd zijn. In het begin van het gehoor verklaarde verzoeker dat dit andere land Frankrijk was. Later

stelde hij dan weer niet meer te weten welk land het was. De commissaris-generaal kon op goede

gronden besluiten dat aan verzoekers verklaringen omtrent zijn reisweg geen geloof kunnen worden

gehecht. De vastgestelde tegenstrijdigheden in dit verband worden evenmin door verzoeker weerlegd

in zijn verzoekschrift.

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

vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 juncto artikel 48/3

van de vreemdelingenwet noch 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 partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien december tweeduizend en tien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


