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nr. 53 183 van 16 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 7 oktober 2010 heeft

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

7 september 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 3 november 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat M. VAN DER HASSELT

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché B. DIERICKX, 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, een Armeens staatsburger van Armeense afkomst, bent geboren op 22 september 1953 in het

dorp Baghramayan. U woonde in Baghramayan samen met uw vrouw Knarik Balayan en uw

dochter Shushanik. U werkte tot begin 2000 als directeur in het theater van Artashat.

U verklaarde omwille van volgende redenen uw land van herkomst verlaten te hebben. Sinds 1996,

toen Karen Demirchyan de partij HJK oprichtte, had u veel sympathie voor deze partij. In 1998 wilde

Karen Demirchyan een ontmoeting organiseren in het theater te Artashat, waar u op dat moment

directeur was. Omwille van uw sympathie voor Karen Demirchyan wilde u dit toelaten, maar de

toenmalige gouverneur, Hovik Abrahamyan, wilde dit niet. U bent tegen deze weigering ingegaan en

hebt de samenkomst in uw theater toegelaten. Sindsdien hebt u persoonlijke problemen met Hovik
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Abrahamyan. In 2000 nam u ontslag als directeur van het theater naar aanleiding van onenigheid over

financiële moeilijkheden binnen het theater. Na uw ontslag bracht u af en toe bezoekjes aan het

hoofdkwartier van de partij HJK in Baghramayan, als sympathisant van de partij. Tijdens de

presidentsverkiezingen van 19 februari 2003 bent u opgetreden als vertrouwenspersoon voor Stepan

Demirchyan in het kiesbureau te Baghramayan. Rond 12 uur à 13 uur kwam Gagik Galstyan,

vertrouwenspersoon voor kandidaat Kotcharyan, u aanspreken. Hij moest u van Hovik Abrahamyan

doorgeven dat u goed moest handelen en vervalsingen toelaten. U hebt dit geweigerd. Om 19.45 uur

kwamen er 4 jongens binnen, die recht naar de stembus gingen. Ze wilden hier getekende stembrieven

in deponeren. U hebt hen hierbij proberen tegen te houden. Zij hebben u gedwongen naar buiten te

gaan. Daar heeft één van hen een pistool bovengehaald en is er een schot gelost. U raakte hierbij niet

gewond. In paniek bent u gevlucht naar het dorp Berganush, waar u enkele uren hebt verbleven bij uw

vriend Jirayr Pogosyan. Hij stelde voor om naar uw huis in Baghramayan te gaan om even te kijken hoe

het met uw vrouw en dochter was. Bij zijn terugkomst vertelde hij u dat uw huis beschoten was. Uw

buren hadden hierop uw vrouw en dochter geholpen om te vluchten. Sindsdien hebt u geen contact

meer met uw vrouw en dochter. Diezelfde nacht bent u naar het dorp Chiva gegaan naar uw vriend

Radik, waar u verbleef van 20 februari 2003 tot uw vertrek in april 2010. U woonde iets buiten het dorp,

rustig in een boerderij van uw vriend. U verliet Armenië uiteindelijk in de periode rond 15 april 2010

vanuit het dorp Chiva en bent met de wagen via Georgië en Rusland naar Kiev, Oekraïne gereisd. U

hebt in Kiev verbleven bij een kennis van 20 april 2010 tot ongeveer 15 juni 2010. U hebt met een

minibus vanuit Kiev naar België gereisd. U bereikte België in de ochtend van 22 juni 2010. Nog

diezelfde dag diende u een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de Belgische asielinstanties uw origineel rijbewijs voor.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land hebt verlaten omwille van persoonlijke problemen met

Hovik Abrahamyam, voorzitter van het parlement in Armenië. U verklaart dat uw problemen begonnen

zijn in 1998 toen u, als sympathisant, Karen Demirchyan steunde toen hij in uw theater een samenkomst

wilde organiseren. Tevens bent u opgetreden als vertrouwenspersoon voor Stepan Demirchyan tijdens

de presidentsverkiezingen van 19 februari 2003, waar u onregelmatigheden hebt vastgesteld. U

werd bedreigd met een pistool en uw huis werd beschoten.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent de problemen die u naar

aanleiding van uw politieke engagement zou hebben gekend aannemelijk te maken. Zo leverde u de

Belgische asielinstanties geen enkel bewijs van de door u aangehaalde problemen. U verklaarde dat u

bent opgetreden als vertrouwenspersoon voor Stepan Demirchyan tijdens de presidentsverkiezingen

van 19 februari 2003. Afgezien van het feit dat u geen enkel bewijs voorlegde over het feit dat u toen

als vertrouwenspersoon zou zijn opgetreden, hoewel u verklaarde in het bezit te zijn geweest van

een accreditatie (CGVS p. 17-18), bracht u evenmin enig bewijs aan van de problemen die u naar

aanleiding hiervan gekend zou hebben. U verklaarde nochtans dat op de verkiezingsdag van 19 februari

2003 in uw bijzijn een schot werd gelost en dat uw eigen huis later werd beschoten (CGVS p. 18-19).

Geen enkel van deze incidenten ondersteunt u met enig begin van bewijs. Hierbij dient ook opgemerkt

te worden dat u evenmin enig bewijs voorlegde van uw verblijf van meer dan zeven jaar in het dorp

Chiva, namelijk van 20 februari 2003 tot midden april 2010 (CGVS p. 10). Er kan nochtans

redelijkerwijze van een asielzoek(st)er worden verwacht dat hij, desnoods achteraf, al het nodige zou

doen om bewijzen aan te brengen ter staving van zijn asielrelaas. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas aangetast.

Daarenboven blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan

een kopie bij het administratief dossier is gevoegd, dat er tijdens de kiesperiode in 2003, de

betogingsgolf van april 2004 en rond het referendum in 2005 telkens sprake was van een verhoogde

spanning die geleid heeft tot intimidaties en kortstondige aanhoudingen van oppositieleden die zich in

deze periode actief inzetten. Afgezien van deze periodes van verhoogde spanning was er echter geen

sprake van vervolging van opposanten. Uit de informatie blijkt bovendien dat er louter omwille van

betrokkenheid bij de gebeurtenissen in 2003 op dit moment geen vervolging is van opposanten door de

Armeense autoriteiten. De problemen die bepaalde opposanten op dit moment kunnen hebben, houden

verband met hun betrokkenheid bij de gebeurtenissen rond de presidentsverkiezingen in februari en

maart 2008. Aangezien u verklaarde dat u op dat moment teruggetrokken leefde in het dorp Chiva in

Armenië, kunnen deze gebeurtenissen in uw hoofde geen aanleiding geven tot vervolging.

Bovendien dient hierbij nog te worden opgemerkt dat u uw actuele vrees niet aannemelijk kunt

maken. Zo verklaarde u gedurende uw verblijf van meer dan zeven jaar in Chiva, waar u rustig in de

boerderij van uw vriend Radik leefde aan de rand van het dorp, geen problemen gekend te hebben

(CGVS p. 19). Daarnaast hebt u zich sinds uw vertrek uit Armenië niet meer geïnformeerd naar de

huidige stand van zaken inzake uw persoonlijke problemen. U geeft aan dat u enkel via televisie hebt

vernomen dat Hovik Abrahamyan momenteel voorzitter is van het parlement (CGVS p. 20). Tevens kan
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worden opgemerkt dat u verklaarde niets te vrezen in geval van terugkeer naar uw land en dat u aangaf

vandaag de dag niet officieel te worden gezocht in Armenië(CGVS p. 20 en 21).

Tenslotte moet worden opgemerkt dat u uw reisroute niet aannemelijk kunt maken. U bent vanuit

het dorp Chiva in Armenië naar Kiev in Oekraïne gereisd via Georgië en Rusland met uw eigen

paspoort. U geeft hierbij aan dat er wel controles zijn geweest maar dat u niet persoonlijk gecontroleerd

werd (CGVS p. 10). Van 20 april 2010 tot midden juni 2010 hebt u in Kiev verbleven, waar u

ondergedoken leefde (CGVS p. 11). Hierna bent u van Kiev doorgereisd naar België, maar u kan geen

verdere details geven over de landen of steden via dewelke u hebt gereisd (CGVS p. 11). U geeft aan

dat u grenscontroles bent gepasseerd, maar dat u niet persoonlijk werd gecontroleerd. U zegt niet te

weten welke reisdocumenten hierbij gebruikt zijn. U weet niet onder welke identiteit u reisde noch

welke geboortedatum in het voor u gebruikte reisdocument stond, noch door welk land dit reisdocument

zou zijn uitgereikt (CGVS p. 11 en 12). Dat u zo weinig weet over de reismodaliteiten en de

hiervoor gebruikte documenten, blijkt niet geloofwaardig. Uit de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers

dat er bij binnenkomst in de Schengenzone strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de

mogelijkheid bestaat om grondig te worden ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en

reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Gezien het risico op ernstige sancties voor de

mensensmokkelaar/passeur bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is het onwaarschijnlijk dat

hij zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft gebracht van het soort (valse) documenten dat wordt

gebruikt om te tonen in geval van controle. Bijgevolg kan geen geloof worden gehecht aan de door u

verklaarde clandestiene inreis in de Europese Unie. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw Armeens

paspoort, uw identiteitsdocument bij uitstek waarvan u verklaarde dat het bij de persoon was

achtergebleven die met u was meegereisd (CGVS, p. 9), achterhoudt om zo de hierin vervatte

informatie over een eventueel verkregen visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze

waarop u uit uw land vertrokken bent verborgen te houden. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw

verklaringen verder aangetast.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde document, met name uw rijbewijs, kan

deze conclusie niet wijzigen aangezien dit louter persoonsgegevens bevat die hier niet ter discussie

staan.

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. Een eerste middel wordt genomen uit de schending van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van artikel 62

van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

2.2. Een tweede middel is afgeleid uit de schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker citeert de relevante bepalingen, leidt daaruit af dat er bij het beoordelen van de gronden van

vervolging rekening moet worden gehouden met onder andere het element politieke overtuiging, en

besluit dat hij wel degelijk het land verliet uit vrees voor vervolgingen zoals bedoeld in artikel 1 § A van

de Conventie van Genève.

2.3. In een derde middel wordt de schending aangevoerd van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet,

omdat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat wanneer hij terugkeert naar zijn land van

herkomst, hij een reëel en persoonlijk risico loopt op ernstige schade en hij niet zal kunnen rekenen op

de bescherming van de plaatselijke autoriteiten.

2.4. De Raad stelt vast dat verzoeker, alle middelen samen genomen, in essentie doet gelden dat de

verwerende partij bij de weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus in

gebreke is gebleven wat het onderzoek van het dossier en de motivering van de bestreden beslissing

betreft. Inzoverre verzoeker de schending aanvoert van de artikelen 8 en 14 van het EVRM, stelt de

Raad vast dat op geen enkele manier wordt uiteengezet waarin die schending zou gelegen zijn, zodat

dit middelonderdeel niet ontvankelijk is. Waar hij daarnaast doet gelden dat uit de voormelde beslissing
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geenszins een afweging blijkt tussen zijn belangen en deze van de staat, terwijl het belang van de staat

bij de maatregel nihil is en de schade die aan verzoeker zou worden berokkend enorm, is de Raad van

oordeel dat bij het beoordelen van een asielaanvraag de verwerende partij niet overgaat tot een

belangenafweging, doch enkel tot het toetsen van alle feitelijke elementen van de asielaanvraag aan de

situatie in het land van herkomst en aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot het toekennen

van de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus. Het middel kan in zoverre niet

worden aangenomen.

De motieven van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in die beslissing gelezen worden

zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt.

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel

62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr.

164.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt

deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en

feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het

hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoeker, die zich

verzet tegen de motieven van de bestreden beslissing, in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het

middelonderdeel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

De Raad is van oordeel dat de bestreden beslissing twee determinerende weigeringsmotieven bevat,

meer bepaald het motief dat betrekking heeft op de vaststelling, na inzage van de stukken van het

dossier, dat er louter omwille van de betrokkenheid bij de gebeurtenissen in 2003 op dit ogenblik geen

vervolging is van opposanten enerzijds, en het motief met betrekking tot verzoekers reisroute en de

documenten die daarbij zouden zijn gebruikt anderzijds. De overige in de bestreden beslissing

opgenomen motieven zijn overtollig, zodat het eventueel gegrond bevinden van kritiek erop niet zou

kunnen leiden tot een andere beslissing en verzoeker aldus geen belang heeft bij het aanvoeren ervan.

Verzoeker dient aan te tonen dat er in zijnen hoofde feiten en omstandigheden bestaan waardoor hij

een gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin, dan wel een reëel

risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin van de bepalingen met betrekking tot de

subsidiaire bescherming. De vrees van de asielzoeker moet gegrond zijn, het risico dat hij meent te

lopen reëel.

Artikel 48/5, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet bepaalt dan ook dat rekening wordt gehouden met

de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op

het tijdstip waarop een beslissing inzake zijn asielaanvraag wordt genomen (zie ook RvS 26 september

2008, nr. 186.532). Determinerend bij het onderzoek van een asielaanvraag is immers of de asielzoeker

thans een toevluchtsoord nodig heeft voor een te verwachten risico van vervolging of een reëel risico op

ernstige schade in zijn land van oorsprong.

In casu moet worden vastgesteld dat de huidige situatie in Armenië van dien aard is dat personen met

verzoekers voorgehouden profiel geen vervolging, noch een reëel risico op ernstige schade dienen te

vrezen. Deze bevinding is gestoeld op het document “Subject related briefing ‘Armenië’. Situatie van de

oppositie van 2003 tot eind 2006” (adm. doss. stuk 11).

Verzoeker weerlegt deze informatie waarop de verwerende partij zich heeft gesteund om tot het eerste

determinerende weigeringsmotief te komen, op geen enkele manier. De Raad is derhalve van oordeel

dat dit motief genoegzaam onderbouwd is en het middel inzoverre niet kan worden aangenomen.

Dat verzoekers vrees niet actueel is, wordt overigens bevestigd door de volgende vaststelling: reeds in

de bestreden beslissing werd, op basis van verzoekers onaannemelijke verklaringen met betrekking tot

zijn reisroute en de documenten die daarbij zouden zijn aangewend, het vermoeden geuit dat hij zijn

Armeens paspoort zou achterhouden om de erin vervatte informatie over een eventueel verkregen

visum voor zijn reis naar België, het moment en de wijze waarop hij uit zijn land zou zijn vertrokken,
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verborgen te houden. Hoewel verzoeker in zijn verzoekschrift bevestigt dat hij nooit persoonlijk werd

gecontroleerd, wordt dit vermoeden bevestigd door stuk O van het administratief dossier, waaruit blijkt

dat aan verzoeker op 11 mei 2010 een visum werd uitgereikt door de Armeense autoriteiten.

Niettegenstaande in de nota van de verwerende partij werd gewezen op de aanwezigheid van dit stuk,

en verzoeker door de Raad werd uitgenodigd inzage te nemen in het administratief dossier, heeft hij ter

zitting terzake geen standpunt ingenomen. Nog daargelaten de vaststelling dat verzoekers verklaringen,

luidens dewelke hij nooit een visum zou hebben aangevraagd, zijn geloofwaardigheid ondermijnen, is de

Raad van oordeel dat het aanvragen van dit visum niet te rijmen valt met de vrees die verzoeker

voorhoudt ten aanzien van de Armeense autoriteiten.

Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Dit

beginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze

voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de

commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de neerslag van het gehoor van verzoeker, gehoor

met betrekking tot hetwelk verzoeker geen opmerkingen maakte en de -door verzoeker niet betwiste-

stukken van het administratief dossier. Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven omstandig uiteen

te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft aldus de

asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat de middelen niet kunnen worden aangenomen. In hoofde van verzoeker

kan noch een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin, noch een reëel risico op

het lijden van ernstige schade in de zin van de subsidiaire beschermingsstatus worden aangenomen.

De bij het verzoekschrift gevoegde stukken -zijnde verzoekers diploma, tewerkstellingsboekje en een

lidkaart van de “Armenian theater worker’s Union”- kunnen, zelfs wanneer ze kunnen worden

aangenomen in het kader van de rechten van verdediging, aan deze conclusie geen afbreuk doen. Ze

hebben immers betrekking op gegevens die niet ter discussie staan en houden geen verband met de

aangehaalde vrees of het aangehaalde risico.

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 zestien december tweeduizend en tien door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN A. WIJNANTS


