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nr. 53 977 van 28 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 13 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 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 de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX loco advocaat K.

VAN BELLINGEN 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 origine en afkomstig uit Jerevan, verklaart omwille

van volgende redenen uw land van herkomst te hebben verlaten. U gaf aan dat u als helper van

een vertrouwenspersoon aanwezig was bij de presidentsverkiezingen van 2008. Op 1 maart 2008, rond

18u, ging u naar het centrum van Jerevan, naar de omgeving van het Operagebouw. Eenmaal

aangekomen vertelden de aanwezigen u dat het volk zich al verplaatst had naar de buurt van de Franse

ambassade, en u ging daarheen. U wenste te weten wat er juist gaande was, maar stond op een

afstand van het volk. U geeft aan dat op dat ogenblik geen grote demonstratie meer plaatsvond, maar

wel enkele discussies tussen aanwezigen en politie. De politieagenten trachtten de mensen uiteen te

drijven, en hebben op een bepaald moment u en enkele anderen in de bus doen stappen. U werd



RvV X - Pagina 2

meegenomen naar het politiekantoor en een nacht vastgehouden. In de ochtend, rond 4-5u werd u

vrijgelaten, na een document te hebben ondertekend niet meer te zullen deelnemen aan demonstraties.

U hebt geen verwondingen opgelopen bij deze aanhouding. Nadien bent u nog 4 à 5 keer naar

demonstraties geweest. Begin april 2008 hebt u meegedaan aan een politieke wandeling in Jerevan

waar 10 à 12 personen aanwezig waren. Terwijl u stond te praten, kwam de politie aan. Men nam u en

anderen mee naar het politiekantoor. Bij het binnenstappen van het kantoor duwde een jonge politieman

u. De jongeman vloekte, en u reageerde verbaal, waarop hij u op de schouder sloeg met zijn matrak.

Toen u merkte dat hij u opnieuw ging slaan, hebt u hem licht geduwd. De agent is gevallen, en hierop

bent u gevlucht naar het huis van uw vriend. Iets na 1u ’s nachts diezelfde avond belde uw vrouw u om

te zeggen dat 3 politieagenten zijn langsgekomen op zoek naar u. Zij deelden mee dat u de hand van

een politieagent had gebroken. Ongeveer 3 tot 5 dagen later vertrok u, rond 5, 6 of 7 april 2008, naar

Anapa in Rusland, waar u nog anderhalf jaar bij de zoon van uw oom verbleef. Tijdens uw verblijf in

Rusland vertelde uw vrouw telefonisch dat er, in de loop van het jaar na de feiten van april 2008, nog 3

à 4 keer politiemensen zijn langsgekomen op zoek naar u. Intussen kwam u te weten dat ook de vader

van de jonge politieagent op zoek was naar u. Een kennis raadde u aan om niet meer terug te keren

naar Jerevan en te vertrekken naar Europa. Op 23 oktober 2009 vertrok u uit Rusland naar Georgië.

Hier verbleef u nog enkele maanden, tot uw vertrek op 25 januari 2010. Na een bootreis naar Oekraïne

nam u een toeristenbus die u naar België bracht. Na aankomst op 31 januari 2010, vroeg u op 1 februari

2010 asiel aan. U bent in het bezit van uw geboorteakte, uw militair boekje, uw rijbewijs, een aantal

medische attesten, en de overlijdensakte van uw vader.

B. Motivering

U verklaart dat u tijdens een politieke wandeling in begin april 2008 aangehouden werd. Bij aankomst

op het politiebureau had u een woordenwisseling met een jonge politieagent, die bij dit

incident vermoedelijk zijn hand brak. U verklaart dat u om deze redenen momenteel gezocht wordt in

Armenië. U slaagt er echter niet in de verklaarde vrees voor vervolging door de autoriteiten aannemelijk

te maken.

Zo verklaarde u niet exact te herinneren wanneer begin april 2008 het incident met de jonge

politieagent heeft plaatsgevonden (CGVS, p.8). Nochtans vormt dit het centrale feit van uw

asielaanvraag.

U blijft ook zeer vaag over uw exacte bronnen van informatie aangaande de verklaarde vervolging

door de autoriteiten, niettegenstaande u toch van deze bronnen de zwaarwichtige maar vage informatie

heeft gekregen dat er voor u een groot probleem zou zijn en dat u beter het land zou verlaten. U

werd nadrukkelijk bevraagd over de verklaarde kennissen die uw vriend zou hebben bij de politie, en

die boven vermelde informatie zouden hebben verstrekt. U bleef ter zake echter het antwoord schuldig.

U hield het erop dat uw vriend er vele vrienden had omdat hij nabij de politieafdeling woont en

bijgevolg frequent contact heeft met politiemedewerkers (CGVS, p. 16-17). Daarbij is het opmerkelijk dat

u zelf reeds aangaf niet te weten of de informatie die u via kennissen van uw vriend bekomen heeft,

wel betrouwbaar is (CGVS, p.12). Dat u voor informatie die dermate belangrijk was voor uw beslissing

om het land te verlaten, vrijwel geen zicht heeft op de identiteit of betrouwbaarheid van de

desbetreffende bronnen, kan niet aannemelijk worden genoemd.

U verklaarde ook dat er volgens informatie van uw echtgenote en uw buren, na uw vertrek uit Armenië,

3 à 4 keren onbekende personen zijn langsgekomen bij u thuis. U gaat er van uit dat het

politieagenten waren die u zochten i.v.m. de vermeende agressie tegen de politieagent. U stelde echter

zelf hiervan niet zeker te zijn. De personen in kwestie waren alleszins niet in politie-uniform. U baseert

zich verder op een opmerking van uw buurman, die luidens uw verklaringen goed weet wie de

gewoonlijke bezoekers zijn van uw thuisadres. Die buurman zou verklaard hebben dat de personen die

naar u gevraagd hadden, geheel onbekend zijn (CGVS, p.13). Voor verdere bevestiging van de

voortgezette vervolging door de politie baseert u zich weerom op vage informatie van de niet nader

gekende politiekennissen van uw vriend, dat het beter zou zijn dat u nog niet terugkeert naar Armenië

(CGVS, p.11). Dergelijke vage informatie en gevolgtrekkingen kunnen niet overtuigen als indicatie van

een actuele vervolgingsvrees jegens de autoriteiten.

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat de situatie “geen gerechtelijke procedure bereikt” heeft, maar

u stelt wel zeker te zijn dat er een gerechtelijke procedure tegen u zou worden gestart zodra u terug

in Armenië zou zijn (CGVS, p.12). U verklaart er ook zeker van te zijn dat u zou worden

veroordeeld. Echter heeft u er geen idee van welke straf u zou riskeren in geval van een veroordeling

omwille van de vermeende geweldpleging tegen een politieagent (CGVS p.13).

Verder bevestigt uw gedrag, m.n. uw keuze om per vliegtuig Armenië te verlaten richting Rusland,

dat ook uzelf geen speciale overtuiging had dat de autoriteiten op dat moment enige ernstige

intentie hadden om u te vatten. Uit uw verklaringen blijkt dat u Armenië verlaten heeft via de luchthaven

van Yerevan, dat u daarbij op normale wijze en zonder problemen de paspoortcontrole bent

gepasseerd (CGVS, p.6). U werd geconfronteerd met de onaannemelijkheid van het gegeven dat
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iemand die vervolging door de autoriteiten vreest, zich blootstelt aan paspoortcontrole op de luchthaven,

en bijgevolg aan het risico dat hij vanop een lijst met gezochte personen zou worden herkend

(CGVS, p.18). U hield het er in uw repliek op dat het in die periode in Armenië een chaos was en dat

indien men u zou verbieden te vliegen, u dan ook niet zou vliegen. Ook hierin wordt een blijk van

de onaannemelijkheid van de verklaarde ernstige vervolgingsvrees gevonden. Bijgevolg slaagt u er niet

in elementen aan te brengen die het Commissariaat-generaal er van overtuigen dat u daadwerkelijk

vreest gezocht te worden door de Armeense autoriteiten als gevolg van de aangehaalde feiten in begin

april 2008.

Uit uw verklaringen blijkt dat u, naast een officiële vervolging, ook vervolging vreest door de familie

van de jonge politieagent in kwestie. Echter blijkt dat u ook aangaande dit aspect van uw

vrees onaannemelijk weinig informatie kan verschaffen. Behalve het feit dat u zich ook hier voor uw

informatie weerom beroept op de niet nader gekende politiekennissen van uw vriend, blijkt dat u enkel

weet dat het familielid van de jonge politieagent dat u zou viseren, een vroegere volksvertegenwoordiger

is (CGVS, p.13). U weet dat het een bekend persoon is, maar verklaart geen verdere informatie te

hebben gevraagd aangaande diens identiteit of wat hij doet. U heeft er ook geen duidelijkheid over of

dit familielid de vader dan wel een oom is van de genoemde jonge politieagent (CGVS, p.14). Het

is onaannemelijk dat u zo weinig weet over die persoon. Gezien het belang hiervan voor de

gegrondheid van uw vrees kan minstens verwacht worden dat u op de hoogte zou zijn van dergelijke

essentiële gegevens. Bijgevolg is de ernst van uw vrees voor vervolging door deze persoon niet

aannemelijk.

U verklaarde ook dat u, als aanhanger van de oppositie, helper was van een vertrouwenspersoon bij

de presidentsverkiezingen van 2008. U kunt echter niet aannemelijk maken dat u problemen hebt gehad

als gevolg van uw vermoedelijke rol als helper. U stelt zelf dat de incidenten die u hebt meegemaakt

geen verband houden met dit feit (CGVS, p.19).

In ondergeschikte orde, voor zover u vervolging vreest omwille van uw betrokkenheid in

de evenementen van 1 maart 2008, dient te worden gesteld dat uit de informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd,

blijkt dat, in het kader van de presidentsverkiezingen van 2008, er tijdens de kiescampagne druk

werd uitgeoefend op opposanten en dat er sporadisch arrestaties waren, maar dat de campagne door

de band rustig verliep; dat er op de kiesdag meldingen waren van intimidatie en zelfs geweld ten

aanzien van vertrouwenspersonen van de oppositie; dat bij de daaropvolgende evenementen van maart

2008 hardhandig werd opgetreden tegen manifestanten en dat tegen een aantal personen een

rechtszaak werd aangespannen. Er hebben zich in deze periode dus ernstige feiten die vervolging

kunnen uitmaken, voorgedaan. In tussentijd is de situatie echter geëvolueerd. Afgezien van de twee

gezochte personen die in de informatie worden vermeld, zijn alle personen die de autoriteiten willen

vervolgen in het kader van deze evenementen reeds gearresteerd. Voor personen met uw profiel, met

name aanwezigen tijdens de politie-interventies op 1 maart 2008 te Jerevan, blijkt uit de informatie dat

ze wel druk kunnen ervaren vanwege de autoriteiten, maar dat er actueel geen gegronde vrees voor

vervolging is in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er in uw hoofde geen aannemelijke vrees

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

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

De door u neergelegde documenten kunnen deze conclusie niet wijzigen. Uw rijbewijs, militair boekje

en geboorteakte bevatten louter persoonlijke identiteitsgegevens, en de overlijdensakte van uw vader

is luidens uw eigen verklaringen (CGVS, p.12)) niet relevant voor uw asielaanvraag. Voorts legde u op

het gehoor een aantal medische attesten neer om, zoals u verklaarde, uw vrees duidelijker aan te

tonen (CGVS, p.12). Deze houden echter geen verband met de door u ervaren incidenten op 1 maart

2008 en begin april 2008; twee medische attesten dateren zelfs uit de periode voorafgaand aan de door

u ervaren feiten, m.n. hospitalisaties in respectievelijk 1992 en 2003. Bovendien gaf u zelf aan dat

deze attesten “met de asielaanvraag […] niets te maken” hebben (CGVS, p.12). Uit uw verklaringen

blijkt ook dat u geen ernstige verwondingen hebt opgelopen tijdens de vermelde incidenten. Bijgevolg

verandert de inhoud van deze attesten niets aan de beslissing.

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
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2.1. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van artikel 48/3 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet). Uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat

verzoeker het niet eens is met de motieven van de beslissing inzoverre hem de vluchtelingenstatus

werd geweigerd. Naast een theoretische uiteenzetting over de de uitdrukkelijke motiveringsplicht -

waarbij hij doet gelden dat de motivering niet bestaat uit de juridische en feitelijke overwegingen die aan

de beslissing ten grondslag liggen en de motivering niet afdoende, draagkrachtig of deugdelijk is - tracht

hij de motieven stuk voor stuk te weerleggen.

2.2. 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 voldaan aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals

voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen (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.

2.3. 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 middel zal

dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.4. Verzoekers asielrelaas is gefundeerd op twee elementen, met name enerzijds het feit dat hij zou

worden gezocht door de plaatselijke autoriteiten na een incident met een politieagent en anderzijds de

vervolgingsvrees omwille van zijn deelname aan demonstraties van de oppositie naar aanleiding van de

presidentsverkiezingen in 2008. De Raad acht het opportuun in eerste instantie te onderzoeken of in

hoofde van verzoeker nog een gegronde vrees voor vervolging kan worden aangenomen omwille van

zijn profiel in het licht van de gebeurtenissen naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in 2008.

2.5. Verzoeker stelt, tegenover de motieven van de bestreden beslissing terzake dat enkel verwezen

wordt naar de betrokkenheid van personen en hun problemen naar aanleiding van de manifestatie van 1

maart 2008 en geen rekening wordt gehouden met de problemen van opposanten naar aanleiding van

hun aanwezigheid bij manifestaties na die datum.

2.6. Elke asielzoeker 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.

2.7. 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.

2.8. 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, zoals dat in de bestreden beslissing werd gesteld. Deze bevinding is gestoeld op het

document “Subject related briefing ‘Armenië’. Situatie van de oppositie in de context van de

gebeurtenissen van februari/maart 2008 en de gevolgen ervan” (gedateerd 23 juni 2010, adm. doss.

stuk 11). Verzoeker weerlegt deze informatie waarop de verwerende partij zich heeft gesteund op geen

enkele manier. Zijn grief dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met de problemen van

opposanten naar aanleiding van de aanwezigheid bij manifestaties nà 1 maart, zoals ook voor verzoeker

het geval was, kan niet worden aangenomen: de Raad stelt vast dat hoewel in de bestreden beslissing
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voornamelijk gewag wordt gemaakt van de evenementen van maart in het algemeen en deze van 1

maart 2008 in het bijzonder, evenzeer uitdrukkelijk wordt gesteld dat uit de informatie die zich in het

administratief dossier bevindt blijkt dat de situatie geëvolueerd is. In het kader van de devolutieve

werking van het beroep heeft de Raad de bevoegdheid om deze documentatie te analyseren om tot een

juiste beoordeling van verzoekers asielaanvraag te komen. Uit deze analyse blijkt dat sinds de

aantreding van president Sargsyan de autoriteiten niet meer geneigd zijn om mensen om politieke

redenen aan te houden, dat sindsdien diverse politieke acties van de oppositie hebben plaatsgevonden

zoals petities en een herdenkingsmeeting, dat een amnestiewet door het parlement werd aangenomen

op 19 juni 2009 en dat diverse goedgeplaatste bronnen, zoals de voorzitters van verschillende

Armeense mensenrechtenorganisaties, van oppositiepartijen en hooggeplaatste overheidspersonen en

buitenlandse diplomaten unaniem bevestigen dat personen met verzoekers voorgehouden profiel, i.e. lid

van de oppositie zonder leidinggevende functie, geen risico lopen op enige vorm van vervolging.

Verzoeker brengt geen elementen bij waaruit zou blijken dat deze informatie niet correct zou zijn, en

toont op geen enkele manier aan dat zijn situatie anders moet worden beoordeeld.

2.9. Aangaande het voorval met de politieman en de motieven dienaangaande in de bestreden

beslissing, doet verzoeker gelden wat volgt:

“Dat de motivering van de bestreden beslissing verwijst naar het gegeven dat verzoeker zou heben

verklaard zich niet meer exact te herinneren wanneer begin april 2008 het bewuste incident met de

jonge politieagent had plaatsgevonden waarbij dit gegeven het centrale feit van de asielaanvraag van

verzoeker zou betreffen.

Dat het gegeven dat verzoeker niet exact de juiste datum van het laatste incident (met verwonding van

de politieagent) kon weergeven, betekent niet dat verzoeker geen gedetailleerde informatie over het

bewuste incident kon weergeven.

Dat de bestreden beslissing geen rekening houdt met de verklaring van verzoeker dat na de

demonstratie van 1 maart 2008, nog verschillende malen (4 à 5 keer) demonstraties heeft bijgewoond.

Dat het bijgevolg niet abnormaal is dat verzoeker enkel nog met zekerheid kan stellen dat het bewuste

incident met de politieagent (wat de rechtstreekse aanleiding was voor de vlucht van verzoeker) dateert

van begin april 2008.

Dat overigens dient vastgesteld te worden op p. 8 en p. 9 van het gehoor van verzoeker door de

Commissaris-generaal dat er op bepaalde ogenblikken verwarring rees voor verzoeker over welke

demonstratie of tijdstip van demonstratie het in de vraagstelling ging.

Dat de motivering van de bestreden beslissing verder ook voorbij is gegaan aan het gegeven dat

verzoeker duidelijk de tijdspanne van het laatste incident kan afbakenen waar hij stelt (p. 10 gehoor) dat

hij is gevlucht naar de zoon van ziijn nonkel in Anapa een paar dagen na het bewuste incident en

volgende data geeft nl 4-5-7 april.

Dat de bestreden beslissing evenmin rekening houdt met het gegeven dat verzoeker bepaalde

psychiatrische problemen (depressie) had op het ogenblik van de feiten en ook duidelijk heeft verklaard

dat hij toen kampte met stress.

Dat de bestreden beslissing hierop niet is ingegaan.

2. Dat de bestreden beslissing in haar motivering ook voorhoudt dat verzoeker zeer vaagis gebleven

over zijn exacte bronnen van informatie aangaande de door hem verklaarde vervolging door de

Armeense autoriteiten.

Dat de informatie die verzoeker heeft bekomen nl dat hij beter zijn land zou verlaten, rechtstreeks werd

vernomen van zijn echtgenote, een buurman en een vriend die ook bepaalde kennissen had bij de

politie.

Dat verzoeker ervan uitgaat dat de informatie van personen die uit zijn dichte omgeving zijn zoals zijn

echtgenote, vriend en buurman met de waarheid overeenkomen en kloppen.

Dat verzoeker dan ook ernstig geloof hechtte aan het advies dat hem werd gegeven om het land te

verlaten.
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Dat verzoeker enkel heeft willen weergeven dat hij niet kon weten wie op zijn beurt alle mensen waren

die deze elementen hebben toevertrouwd aan zijn vriend (die kenissen had bij de politie).

Dat overigens verzoeker duidelijk bewijst dat de informatie van zijn kennis-vriend wel degelijk juist (en

betrouwbaar was) nu verzoeker op advies van zijn vriend ervoor zorgde niet aanwezig te zijn in de

woning na het bewuste incident. Dat inderdaad nadien bleek dat de politie effectief bij de echtgenote

van verzoeker is langs geweest om verzoeker te vinden.

Dat indien verzoeker deze informatie niet zou hebben gehad, verzoeker ook onmiddellijk (zou) zijn

opgepakt en vermoedelijk nooit had kunnen vluchten naar België.

Dat verzoeker bijgevolg helemaal niet vaag is geweest m.b.t. deze bekomen informatie.

Dat ook m.b.t. het aangeven door verzoeker van de vrees voor vervolging door de familie van de jonge

politieagent die een vroegere volksvertegenwoordiger zou betreffen, het zeker niet merkwaardig is dat

verzoeker hierover enkel de informatie kan geven die hijzelf maar heeft vernomen.

3. Dat de bestreden beslissing ten onrechte geen rekening heeft gehouden dat verzoeker wel degelijk

ook via een rechtstreekse bron (zijn echtgenote) heeft vernomen dat de politie naar hem op zoek was.

Dat verzoeker er bijgevolg dan ook op deze basis alleen van zou mogen uitgaan dat alle latere

bezoeken van onbekende personen aan zijn echtgenote ook politieagenten betroffen.

Dat immers de eerste maal deze politieagenten ook zonder uniform bij de echtgenote van verzoeker zijn

langsgeweest.

Dat bij latere bezoeken dezen overigens verklaarden dat verzoeker een wet had overtreden en geweld

had gebruikt t.o.v. een politieagent.

Dat verdere de buren wel degelijk wisten dat het om politie ging nu zij de gewoonlijke bezoekers van

verzoeker en zijn echtgenote kenden.

4. Dat de motivering van de bestreden beslissing stelt dat desituatie van verzoeker geen gerechtelijke

procedure heeft bereikt.

Dat de bestreden beslissing echter niet aangeeft wat wordt bedoeld met een gerechtelijke procedure: is

dit al een veroordeling bij verstek of gaat het over een lopend strafonderzoek, … ?

Dat dit uit de motivering van de bestreden beslissing nergesn uit blijkt.

Dat uit de verklaringen van verzoeker daarentegen duidelijk blijkt dat hij wel zeker is dat een onderzoek

tegen hem lopende is maar geen weet heeft of er inmiddels reeds een veroordeling tegen hem werd

uitgesproken.

Dat verzoeker wel zeker is dat voor de beweerde feiten van verwonding van een politieagent, een

veroordeling zal volgen ingeval van terugkeer.

5. Dat de bestreden beslissing verder verwijst naar het vertrek door verzoeker uit Armenië met een

vliegtuig zodat een paspoortcontrole zonder problemen voor verzoeker weinig aannemelijk zou zijn.

Dat verzoeker niet ontkent dat hij een groot risico heeft genomen maar ook ervan uitging op dat ogenblik

–gezien de chaos- hij tussen de mazen van het net zou glippen.”

2.10. 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,
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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

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204).

2.11. De Raad stelt vast dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker uitermate vaag blijkt over de

kernelementen van zijn asielrelaas. Zo blijkt hij zich niet meer te herinneren wanneer precies het

incident plaatsvond dat hem ertoe heeft gebracht zijn land te verlaten, terwijl in alle redelijkheid kan

worden verwacht dat dergelijke ervaringen, die zo bepalend zijn in iemands leven, dermate in het

geheugen gegrift staan, dat deze persoon daar in een later stadium nog een gedetailleerde en

coherente beschrijving van kan geven, niet alleen wat de feiten zelf betreft, maar ook wat betreft het

moment waarop ze zich hebben voorgedaan. Het gegeven dat verzoeker depressief was op het

ogenblik van de feiten en kampte met stress doet daaraan geen afbreuk. Dat verzoeker verschillende

demonstraties heeft bijgewoond, neemt voorts niet weg dat deze tijdens dewelke het incident met de

politeagent zich voordeed de rechtstreekse aanleiding was voor verzoekers vlucht, en het weinig

aannemelijk is dat hij deze gebeurtenis niet exact zou kunnen onderscheiden van de andere

manifestaties waarbij hij aanwezig was. Tijdens het gehoor werd overigens duidelijk gepeild naar de

verschillende gebeurtenissen op verschillende data, verzoekers verwarring desbetreffend werd

onmiddellijk gecorrigeerd, zodat ook hiermee niet is aangetoond dat er een aanvaardbare reden zou zijn

om deze cruciale lacune in zijn relaas te verantwoorden. Deze vaststelling doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van het relaas.

2.12. Verzoeker etaleert dezelfde vaagheid met betrekking tot zijn bronnen van informatie aangaande

de vervolging door de autoriteiten. In de bestreden beslissing wordt duidelijk omschreven op welke

vaststellingen de verwerende partij zich baseert om te komen tot de conclusie dat de vage informatie die

verzoeker verschaft en de gevolgtrekkingen die hij daaruit heeft afgeleid niet overtuigen als indicatie

voor een actuele vervolgingsvrees. Ten opzichte van de desbetreffende motieven doet verzoeker in

wezen niet anders dan het herhalen van zijn relaas en het poneren van loutere beweringen die niet van

aard zijn om de bestreden beslissing terzake in een ander daglicht te stellen. Zo valt de zekerheid

waarmee hij nu in zijn verzoekschrift doet gelden dat de onbekenden die een aantal keren langskwamen

bij zijn huis politieagenten waren, niet te verzoenen met wat hij tijdens het gehoor verklaarde, namelijk

dat hij dat niet met zekerheid kon zeggen (gehoorvrslag CGVS, adm. doss. stuk 4, p 13). Waar hij nog

doet gelden dat hij ervan uitgaat dat de informatie van personen uit zijn dichte omgeving met de

waarheid overeenkomt, moet erop worden gewezen dat hij zelf reeds had aangegeven niet te weten of

de informatie die hij via kennissen van zijn vriend bekomen had wel betrouwbaar was (gehoorverslag

CGVS, adm. doss. stuk 4, p 12). Zijn argument dat het bewijs dat de informatie van zijn ‘kennis-vriend’

juist was, kan worden gevonden in het feit dat hij op advies van diezelfde vriend niet thuis was op het

moment dat de politie langskwam, is dan ook niet meer dan een loutere bewering. Hetzelfde kan worden

gesteld aangaande verzoekers argument dat het niet merkwaardig is dat hij over de familieband van een

volksvertegenwoordiger, waarvan hij zelfs de naam niet kent, met de politieagent die hij verwondde

tijdens het incident, enkel de informatie kan geven die hij zelf heeft vernomen. Van verzoeker kon

minstens worden verwacht dat hij zich verder zou informeren over die familieband indien hij van oordeel

zou zijn geweest dat die mede de oorzaak zou zijn van de door hem geschetste vervolgingsvrees. Deze

vaagheden ondermijnen verder de geloofwaardigheid van het asielrelaas.

2.13. De door de verwerende partij gedane -en thans niet ontkrachte- vaststellingen klemmen des te

meer nu verzoeker geen enkel bewijs bijbrengt van zijn bewering dat hij zou worden vervolgd door de

Armeense autoriteiten, en zich uitsluitend in algemene bewoordingen uitlaat over een onderzoek dat

tegen hem zou worden gevoerd, zonder dat hij concrete indicaties kan aanreiken met betrekking tot een

effectieve vervolging of de straf die hij zou riskeren. Evenwel kan, zoals de verwerende partij terecht

stelt, van een asielzoeker in alle redelijkheid worden verwacht dat hij geregeld pogingen onderneemt om

zich te informeren over de evolutie -welke dan ook- van de problemen die hem ertoe hebben gebracht

zijn land te verlaten. Verzoekers onwetendheid terzake -in zijn verzoekschrift bevestigt hij dat hij niet

weet of er inmiddels reeds een veroordeling tegen hem werd uitgsproken- wijst op een gebrek aan

interesse met betrekking tot zijn persoonlijke problemen en doen ernstige twijfels rijzen over de ernst

van zijn vervolgingsvrees.

2.14. In die context moet er voorts op worden gewezen dat verzoekers uitreis uit Armenië, via de

luchthaven van Yerevan waar hij zonder problemen de paspoortcontrole is gepasseerd, andermaal

afbreuk doet aan de ernst van zijn vrees. Verzoeker stelt thans niet te ontkennen dat hij een groot risico

heeft genomen, en dat hij ervan uitging dat hij wel door de mazen van het net zou glippen. De Raad is
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van oordeel dat dit andermaal een loutere bewering is die de beoordeling door de verwerende partij niet

in een ander daglicht kan stellen.

2.15. Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoekers relaas niet geloofwaardig is en hij niet aannemelijk

heeft gemaakt dat in zijnen hoofde een gegronde vrees voor vervolging kan worden aangenomen.

Bovendien wijst de Raad er nog op dat verzoeker toegeeft dat hij een politieman heeft verwond. Het is

derhalve niet onaannemelijk dat hij zich daarvoor zou moeten verantwoorden in een gerechtelijke

procedure. Gelet op hetgeen werd gesteld sub 2.8. zijn er geen redenen om aan te nemen dat

verzoeker disproportioneel zou worden bestraft omwille van zijn politieke overtuiging.

2.16. Voor zover verzoeker ten slotte de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aanvoert, beginsel

dat de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te

bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding, stelt de Raad vast dat verzoeker uitgebreid werd

gehoord en tijdens dit gehoor in de mogelijkheid werd gesteld om zijn asielrelaas uiteen te zetten en het

desgevallend te staven met bewijsstukken. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

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

relevante feitelijke gegevens van de zaak, daarin begrepen de door verzoeker voorgebrachte stukken

en alle andere informatie die zich in het administratief dossier bevindt. Verzoeker toont derhalve niet aan

dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden.

2.17. Het enig middel is niet gegrond. Voor zover verzoeker in fine van zijn verzoekschrift nog vraagt dat

hem de subsidiaire bescherming zou worden verleend, stelt de Raad vast dat hij daartoe geen andere

elementen aanvoert dan deze waarmee hij zijn asielaanvraag heeft ondersteund. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van dat relaas kan op grond daarvan evenmin een reëel risico op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden aangenomen.

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 achtentwintig 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


