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nr. 58 833 van 29 maart 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

31 december 2010 hebben ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 2 december 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 11 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. MOSKOFIDIS, die verschijnt voor de verzoekende partijen,

en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing in hoofde van eerste verzoeker, de heer I. H., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, I.(….) H.(…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U

werd op 27/10/1969 te Yerevan geboren. In 1996 scheidde u van uw eerste vrouw M.(…) H.(…) en

raakte lange tijd verwikkeld in een juridisch gevecht. U was niet akkoord met het vonnis van de rechter

die uw vrouw het vruchtgebruik gaf van een kamer in het appartement van u en uw ouders. Ook was u

niet akkoord met de alimentatie die u moest betalen. Ondanks het feit dat u het alimentatiebedrag naar

beneden kreeg werd het vonnis tot in de hoogste rechtbank van Armenië bevestigd. In 2004-2005

eindigde het juridisch gevecht inzake het vonnis die in uw echtscheiding geveld werd. Naast het

juridisch gevecht werden u en uw ouders door de familie van uw ex-vrouw (haar vader was een

politieman en haar oom een crimineel) bedreigd en gepest. Zo werden uw ouders verwijten naar het

hoofd geslingerd en werden er doodsverwensingen tegen hen geuit, werd er tegen hun deur geschopt of
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werd er luide muziek gemaakt. Uw vader diende hiertegen in 1998 een klacht in bij het ministerie van

justitie die zich onbevoegd verklaarde en hem doorverwees naar een burgerlijke rechtbank. Voorts

diende hij toen een klacht bij de politie in. Het begin van de nieuwe bedreigingen viel samen met uw

samenwonen met Y.(…) R.(…) (OV 6.552.817) in september 2009 met wie u in december trouwde. Uw

voormalige schoonfamilie bleef eisen dat u het appartement afstond of hen een geldbedrag betaalde.

Deze keer werd u ook een tijdslimiet gegeven zijnde dat het voor het einde van het jaar moest

gebeuren. In oktober 2009 werd u door een auto aangereden waarbij u een schedelletsel opliep. U

moest hierna 10 dagen in het ziekenhuis verblijven. In november 2009 werd u op straat door enkele

politieagenten meegenomen naar een politiekantoor buiten de stad. Daar werd u gezegd dat

de aanrijding geen toeval was en dat u beter het bedrag aan uw voormalige schoonfamilie zou

overmaken. Toen u hierop antwoordde dat dit niet mogelijk was kreeg u enkele slagen. Toen u op 9

december 2009 thuiskwam merkte u dat de gaskraan opengedraaid werd en dat de huwelijksjuwelen

van uw vrouw verdwenen waren. Daarnaast waren er allerlei vernielingen aangebracht. Nadien doken u

en uw vrouw bij familie onder. Op 28/12/2009 vertrokken jullie vanuit Yerevan met het vliegtuig naar

België. In Wenen maakten jullie een overstap. Jullie kwamen diezelfde dag in België aan en dienden er

op 30/12/2009 een asielaanvraag in. Om jullie asielmotieven te ondersteunen legden jullie volgende

documenten neer: 47 documenten betreffende de verschillende stappen in de echtscheidingsprocedure

(vonnissen, verzoekschriften, beroepsschriften, bevestigingen van vonnis ed), brief betreffende de

klacht die uw vader bij de politie indiende, brief van het ministerie van justitie betreffende de klacht van

uw vader, bevel tot uitvoering van het vonnis waarbij een deurwaarder gebruikt wordt, een

bevestigingsbrief dat het vonnis van 1998 binnen het wettelijk kader werd uitgevoerd maar dat de

betrokken instantie zich onbevoegd verklaart betreffende de conflicten los van het vonnis in de

echtscheidingszaak, uw rijbewijs, uw militair boekje, een universitair diploma, een diploma van hoger

technisch onderwijs, de geboorteakte van uw vrouw, uw huwelijksakte, een diploma Italiaans en een

getuigenschrift om te gidsen, een eigendomsakte en een eigendomsbewijs van het appartement.

B. Motivering

Er moet worden opgemerkt dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u Armenië verliet als gevolg van

een vorm van vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie. U verklaart immers (CGVS p. 4-5,

8-9) dat u geviseerd werd door uw voormalige schoonfamilie in de nasleep van de echtscheiding van

uw eerste vrouw. Vooral uw ex-schoonvader zette u onder druk opdat u het appartement zou verkopen

en uw ex-vrouw een deel van het bedrag zou geven zodat zij een eigen woning kon kopen. Er dient

te worden opgemerkt dat deze problemen geen verband houden met één van de criteria zoals bepaald

in de Vluchtelingenconventie, namelijk uw ras, nationaliteit, uw politieke of religieuze overtuiging, of

omwille van uw toebehoren tot een bepaalde sociale groep. Uit uw verklaringen blijkt verder (CGVS p.

4-6) dat u de vonnissen die werden geveld in deze echtscheidingszaak als onrechtvaardig beschouwd

en dat de rechters corrupt en omgekocht waren. Wat betreft de recente problemen die u ondervond in

2009 verklaart u (CGVS p. 11) betreffende de aanrijding geen klacht te hebben ingediend omdat u zich

niets herinnerde van het voorval. Wat betreft de diefstal en vernielingen in het huis verklaart u (CGVS

p. 12-13) te weten wie de dader was, met name uw ex-schoonvader, maar dat u niet durfde een klacht

in te dienen. Bijgevolg zijn er evenmin aanwijzingen dat u omwille van redenen zoals bepaald in

de Vluchtelingenconventie niet op de bescherming van de autoriteiten zou kunnen rekenen.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat er tot 2009 geen sprake was van zwaarwichtige feiten.

De bedreigingen, 4-5 keer in een periode van 8 jaar (CGVS p.8), beperkten zich tot het maken

van verwijten, pesterijen in de vorm van luide muziek en bedreigingen (CGVS p.8-9). Deze

problemen stopten vanaf 2004 toen ook de echtscheidingsprocedure eindigde en u kende tot 2009 een

rustige periode (CGVS p.8). U verklaarde tot 2009, toen u uw nieuwe vrouw leerde kennen, geen enkele

intentie te hebben gehad Armenië te verlaten (CGVS p.9). Bijgevolg dient te worden besloten dat

uw vervolgingsvrees zich pas vanaf 2009 manifesteerde. In 2009 werd u, terwijl u in uw recht was, door

een auto aangereden en werd u door politieagenten geslagen. Ook werd er in uw huis ingebroken

waarbij juwelen werden ontvreemd, vernielingen werden aangericht, en de gaskraan werd opengedraaid

(CGVS p.10-12). Ondanks de zwaarwichtigheid van deze feiten liet u na tegen 1 van deze zaken enige

vorm van klacht bij de politie of een procureur in te dienen (CGVS p.13). Uw bewering dat uw ex-

schoonvader tot het politiekorps behoort, is geen afdoende reden om geen klacht in te dienen. Ten

eerste kan het gedrag van 1 of eventueel meerdere politiemensen niet worden geëxtrapoleerd naar het

volledige Armeense politieapparaat en bij uitbreiding het Armeense rechtsapparaat. Hierbij kan

opgemerkt worden dat uw aanrijding plaatsvond een maand vooraleer u door enkele politieagenten zou

zijn meegenomen. Ten tweede is het weinig aannemelijk dat u geen bescherming zocht gezien de

veelvuldige gerechtelijke stappen die u ondernam in het kader van uw echtscheidingsprocedure. Uw ex-

schoonvader had toen ook al een rang binnen het politiekorps (CGVS p.4) hetgeen u er toen niet van

weerhield om gerechtelijke stappen te ondernemen. Het feit dat u in het verleden door het Armeens

gerecht in het ongelijk werd gesteld betreffende uw problemen met uw echtscheiding kan ook niet als
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afdoende reden worden beschouwd om zich niet tot de Armeense autoriteiten te wenden. U kon ook

zonder problemen en met vertoon van uw paspoort het land verlaten wat aantoont dat u geen

zwaarwichtige problemen met de Armeense autoriteiten heeft. Bijgevolg dient er worden besloten dat u

onafdoende inspanningen heeft geleverd om bescherming in Armenië te vinden voor uw problemen met

uw voormalige schoonfamilie.

Er moeten ook een aantal vaststellingen worden gedaan die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

op ernstige wijze ondermijnen.

Zo is het bijzonder merkwaardig dat u niet wist welke rang uw ex-schoonvader heeft noch tot

welk departement of eenheid in de politie hij behoort (CGVS p.4). Gelet op de vele problemen die u

kende met deze persoon en gelet op uw bewering dat uw ex-schoonvader zijn positie misbruikte om u

onder druk te zetten (CGVS p. 12), kan er redelijkerwijze verwacht worden dat u hiervan op de hoogte

zou zijn. Deze vaststelling omtrent uw gebrek aan kennis hieromtrent komt bijgevolg de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas niet ten goede.

Verder verklaarde u in het voorbereidende interview op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u

door politiemensen naar een gebouw werd gebracht dat u niet kende en er toen mishandeld werd

(DVZ vragenlijst punt 5). Op het gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat ze u

naar een politiekantoor brachten (CGVS p.12). Toen u met deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd

stelde u enkel dat u het zich pas herinnerde na het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (CGVS

p.13). Het is niet geloofwaardig dat u een dergelijk belangrijk element in uw asielrelaas periodiek zou

vergeten.

Voorts kan u geen afdoende verklaring geven voor het niet neerleggen van uw paspoort. U

verklaarde immers dat dit document door uw smokkelaar werd ingehouden (CGVS p.6). Echter

werden vaststellingen gedaan die ernstig doen twijfelen aan de door u verklaarde reisroute en bijgevolg

het gebruik van een smokkelaar. Zo reisde u per vliegtuig via Oostenrijk naar België. Ondanks het feit

dat u meermaals uw paspoort aan de paspoortdiensten diende te tonen en het daarbij te zien kreeg,

wist u niet voor welk land u een visum had (CGVS p.6-7). Het is weinig aannemelijk dat u niet zou weten

voor welk land dit visum was gezien de reële kans van bevraging van een douane hieromtrent, te meer

u wel wist dat er een visum instond en u het visum gezien had. Bovendien maakte u met de smokkelaar

geen enkele afspraak over wat te zeggen of doen bij de paspoortcontroles (CGVS p.6-7). 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 de

inhoud van het document dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Daarnaast werd er ook

nog een tegenstrijdigheid vastgesteld tussen de verklaringen van u en uw vrouw. Zo stelde u in

Oostenrijk geen enkele controle te hebben gehad ( CGVS p.7), dit in tegenstelling tot uw vrouw die

stelde dat u daar wel gecontroleerd werd. Toen zij met deze tegenstelling geconfronteerd werd, stelde

ze enkel dat u het dan vergeten moet zijn (CGVS Y.(…) p.2-3). Het is weinig aannemelijk dat u

dergelijke paspoortcontroles zou vergeten terwijl u met een smokkelaar zou reizen. Bijgevolg ontstaan

er ernstige vermoedens dat u moedwillig uw paspoort dat belangwekkende informatie bevat achterhoudt

voor de Belgische asielinstanties.

Tenslotte legt u geen enkel relevant document neer die de door u verklaarde ernstige

vervolgingsfeiten van 2009 ondersteunt, dit ondanks het feit dat u meer dan 50 documenten neerlegt

over de problemen die u kende met uw voormalige schoonfamilie in de periode 1994-2004. U verklaarde

na een aanrijding 10 dagen in het ziekenhuis te zijn verbleven en dat de politie u daar kwam opzoeken

(CGVS p.11). Ook werd er ingebroken in uw huis, werden juwelen van uw vrouw gestolen en werden er

vernielingen aangericht (CGVS p. 12). Niettemin bent u niet in staat daar enige materiële ondersteuning

voor te geven. Dergelijk manifest gebrek aan bewijzen, terwijl dit redelijkerwijze mag worden verwacht,

tast de aannemelijkheid van uw asielrelaas bijkomend aan.

Bovenstaande vaststellingen zijn van die aard dat er in uw hoofde geen gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie kan worden weerhouden. Evenmin zijn er

zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De documenten die u wel neerlegt vermogen niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uw

rijbewijs, uw militair boekje, een universitair diploma, een diploma van hoger technisch onderwijs, de

geboorteakte van uw vrouw, uw huwelijksakte, een diploma Italiaans en een getuigenschrift om te

gidsen, bevatten enkel persoonlijke gegevens en geven geen enkele informatie over uw problemen. De

38 documenten (zie groene map: documenten 1) die u neerlegde op het gehoor voor het

Commissariaat-generaal tonen enkel de verschillende gerechtelijke stappen aan die u ondernam om het

vonnis dat naar aanleiding van uw echtscheiding geveld werd aan te klagen (zie CGVS p.7, 10). Ook de

documenten (zie groene map: documenten 2) die u op DVZ neerlegde betreffen louter deze

gerechtelijke echtscheidingsprocedure. Ze tonen enkel aan dat u in een echtscheiding zat maar leveren

geen informatie over de overige problemen, los van deze echtscheiding, die u kende met uw voormalige
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schoonfamilie. De 2 andere documenten die u de dag van het gehoor neerlegde en loskoppelde van uw

echtscheidingsprocedure (CGVS p.10) zijn ook niet van die aard om bovenstaande vaststellingen te

wijzigen. Het ene betreft een verplichte uitvoering van het vonnis (zie groene map: document 3) en

levert aldus geen nieuwe informatie over uw problemen met uw voormalige schoonfamilie. In het andere

document acht het ministerie zich onbevoegd om de conflicten die naast het vonnis ontstonden tussen

de onderlinge families te behandelen en wordt bevestigd dat het vonnis binnen het wettelijke kader

verliep (zie groene map: document 4). Wederom heeft dit geen enkele bewijswaarde voor de door u

verklaarde vervolgingsfeiten. De klachtenbrieven van uw vader aan de politie en het ministerie van

justitie, en het antwoord van het ministerie van justitie en het parket, dateren van dezelfde periode (zie

zie groene map: documenten 5-8). De reactie van de politie op die klacht wordt hierin overigens niet

aangetoond. Het antwoord van het ministerie van justitie en het parket toont enkel aan dat de

betreffende instanties zich onbevoegd verklaren dergelijke klachten te onderzoeken en dat jullie zich

voor deze problemen tot een burgerlijke rechtbank dienen aan te bieden. Bovendien werd reeds

hierboven vastgesteld dat uw vervolgingsvrees zich pas vanaf 2009 manifesteerde terwijl al de in deze

paragraaf besproken documenten van de periode 1996-2004/2005 dateren. Bijgevolg zijn ze niet in

staat uw (actuele) vervolgingsvrees te ondersteunen. De 2 eigendomsbewijzen (zie groene map:

documenten 17-18) tonen aan dat het appartement eigendom is van uw familie maar leveren geen

informatie over de problemen die u hieromtrent kende.

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.”

De bestreden beslissing in hoofde van tweede verzoekster, mevrouw Y. R., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U, Y.(…) R.(…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U

werd op 29/06/1976 te Yerevan geboren. In december 2009 trouwde u met I.(…) H.(…)(OV 6.552.817).

Op 28/12/2009 vertrokken u en uw man vanuit Yerevan met het vliegtuig naar België. In Wenen

maakten jullie een overstap. Jullie kwamen diezelfde dag in België aan en dienden er op 30/12/2009

een asielaanvraag in. Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw asielaanvraag

integraal op deze van uw man baseert en dat u zelf geen vluchtmotieven aanhaalt.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door

uw echtgenoot I.(…) H.(…) en verklaarde dat uw vervolgingsproblemen met deze van uw echtgenoot

samenvallen (CGVS p.3). In het kader van de asielprocedure van uw man werd een beslissing tot

weigering van de Vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming genomen. Bijgevolg

kan dan ook niet worden besloten tot het bestaan in uw hoofde van een gegronde 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 de subsidiaire bescherming.

De door u en uw man voorgelegde documenten werden reeds bij hem besproken.

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

2.1.1. Verzoekers voeren in een eerste en enig middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, alsook van

artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en van de algemene beginselen

van behoorlijk bestuur, onder andere het materiële motiveringsbeginsel, het zorgvuldigheids- en het

redelijkheidsbeginsel. Verzoekers menen dat er een manifeste appreciatiefout werd gemaakt. Het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen weigerde ten onrechte hen de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Hun verklaringen bevatten voldoende en ernstige

aanwijzingen dat zij een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet lopen en vrezen om bij een eventuele terugkeer naar hun land het slachtoffer te

zullen worden van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt ten onrechte de geloofwaardigheid

van hun verklaringen in vraag. Verzoekers pogen de vaststellingen van de bestreden beslissingen te
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weerleggen en/of te verklaren. Ten eerste geeft het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen blijk van onderschatting van hun persoonlijke problemen. Uit eerste verzoekers relaas is

gebleken dat zij gezocht worden door de vader van verzoekers ex-vrouw die er niet voor terugdeinst om

eerste verzoeker met de dood te bedreigen. Ten tweede stelt het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de oprechtheid van verzoekers verklaringen ten onrechte in vraag om

reden dat deze onderling tegenstrijdig zouden zijn. De door het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen geciteerde tegenstrijdigheden kunnen onmogelijk worden aanzien als

dermate belangrijke onderdelen in verzoekers verklaringen en zijn geenszins van aard om afbreuk te

doen aan de geloofwaardigheid van hun asielaanvraag. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gaat selectief te werk en dit enkel in het nadeel van verzoekers. Ook

heeft het ten onrechte onvoldoende de problemen erkend die verzoekers in Armenië ondervinden en

geen rekening gehouden met de traumatische ervaringen die verzoekers hadden opgelopen naar

aanleiding van de gebeurtenissen in Jerevan. Zij waren immers met de dood bedreigd en hebben

vervolgens hun land moeten achterlaten om te vluchten naar een voor hen onbekende bestemming in

Europa, hetgeen wel degelijk een redelijke verklaring kan bieden voor het feit dat verzoekers in de

maanden die daarop volgden de gebeurtenissen hebben trachten te verwerken. Het is algemeen

geweten dat een traumatische ervaring bij een mens kan leiden tot psychische stoornissen, waaronder

verdringing, vervlakking, verandering van de bewustzijnstoestand en zelfs tot een vertekende beleving

van de werkelijkheid. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hield evenmin

rekening met het tijdsverloop tussen de gebeurtenissen in Jerevan (2009) en het gehoor op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in september 2010. Ten derde worden

de persoonlijke problemen van verzoekers ten onrechte geringschat en meent het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen foutief dat verzoekers bij toekomstige problemen een

beroep zouden moeten kunnen doen op de Armeense autoriteiten. Volgens verzoekers is de

bescherming tegen eventuele represailles louter theoretisch en nooit afdoende en kunnen de lokale

autoriteiten in de praktijk nooit een daadwerkelijke bescherming garanderen. De Armeense autoriteiten

hebben weinig of geen vat op mensen of groeperingen die de vaste wil hebben om een aanslag te

plegen of wraakmaatregelen te nemen zodat een daadwerkelijke bescherming vanwege de Armeense

autoriteiten niet meer dan een dode letter is. Uit de verklaringen is gebleken dat de vader van tweede

verzoekster een agent is en dat diens broer, die deel uitmaakt van het criminele milieu, er niet voor

terugdeinzen om zwaar geweld te gebruiken. Er zal m.a.w. steeds een permanent gevoel van

onveiligheid in hoofde van de verzoekers blijven bestaan. Uit verzoekers’ asielrelazen blijkt alleszins niet

dat zij in Armenië zouden kunnen rekenen op welke autoriteit dan ook die daadwerkelijk in staat is hen

de nodige bescherming te garanderen en dit terwijl hun precaire leefsituatie vraagt om noodzakelijke

maatregelen. Verzoekers gaven voldoende elementen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen waaruit blijkt dat zij niet meer kunnen terugkeren naar Armenië gezien zij

daar geen daadwerkelijke toegang hebben tot een daadwerkelijke bescherming. Ten vierde stelt het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte dat er geen geloof zou

kunnen worden gehecht aan hun vluchtroute. Verzoekers’ versie inzake hun eigen persoonlijke

vluchtroute en vluchtwijze is niet a priori uitgesloten. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen had geen ernstige reden om de aangehaalde vluchtroute en vluchtwijze zonder meer

als ongeloofwaardig te bestempelen en had verzoekers minstens het voordeel van de twijfel moeten en

kunnen verlenen.

2.2.1. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen 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 erop 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, kennen (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.

2.2.2. Verzoekers ontwikkelen in hun verzoekschrift geen argumentatie inzake de weigering van de

vluchtelingenstatus door de commissaris-generaal en betwisten slechts de motieven van de bestreden

beslissing in zoverre de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd. De bewijslast voor de

toekenning van deze status ligt bij verzoekers. Zoals ieder burger die om een toekenning vraagt, moeten

zij aantonen dat hun aanvraag gerechtvaardigd is.
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2.2.3. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoekers’

asielaanvragen op individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet

waarop hij zijn beslissing steunt. De bestreden beslissingen zijn mede gesteund op de bevinding dat er

geen geloof kan worden gehecht aan eerste verzoekers asielrelaas. Zo kon worden vastgesteld dat

eerste verzoeker niet wist welke rang zijn ex-schoonvader heeft noch tot welk departement of eenheid in

de politie deze behoort (stuk 4A, gehoorverslag CGVS 23/09/2010, p.4). Gelet op de vele problemen die

eerste verzoeker kende met deze persoon, kan er redelijkerwijze verwacht worden dat eerste verzoeker

hiervan op de hoogte zou zijn. Ook werd vastgesteld dat eerste verzoeker in het voorbereidende

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken vermeldde dat hij door politiemensen naar een gebouw

werd gebracht dat hij niet kende en er toen mishandeld werd (stuk 8 B, vragenlijst punt 5), terwijl hij

tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaarde dat ze hem naar een politiekantoor

brachten (stuk 4A, gehoorverslag CGVS 23/09/2010, p.12). Het is niet geloofwaardig dat eerste

verzoeker een dergelijk belangrijk element in zijn asielrelaas periodiek zou vergeten. In tegenstelling tot

wat eerste verzoeker voorhoudt is de bestreden beslissing voor wat eerste verzoekers

geloofwaardigheid betreft niet louter gebaseerd op de vaststelling van één tegenstrijdigheid in zijn

verklaringen. Het weze hierbij benadrukt dat de bestreden beslissing dient te worden gelezen als een

geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is immers het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

hebben doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid van eerste verzoekers asielrelaas. Voor zover

verzoekers voormelde vaststellingen trachten te verklaren of te weerleggen door de verwijzing naar de

traumatische ervaringen die ze hebben opgelopen, dient te worden opgemerkt dat elke asielzoeker in

zekere mate onder psychische druk staat. De aangehaalde gebeurtenissen zijn evenwel dermate

ingrijpend en fundamenteel dat verzoekers, ondanks de traumatische ervaring, bij machte moeten zijn

een coherent en correct verhaal te vertellen (RvS 25 oktober 2005, nr. 150.619). Bovendien laten

verzoekers na een medisch attest neer te leggen waaruit eventuele psychologische problemen ten

gevolge van deze ervaringen zouden kunnen worden afgeleid. Verzoekers maken dus niet aannemelijk

dat deze gebeurtenissen hen ervan zouden weerhouden hebben volwaardige verklaringen af te leggen,

zodat de bovenstaande vaststellingen onverkort overeind blijven. Het tijdsverloop tussen de

gebeurtenissen en het gehoor kan evenmin als afdoende verklaring gelden. Door te wijzen op het

tijdsverloop tussen het ogenblik van de gebeurtenissen in Armenië en het ogenblik dat verzoekers

werden gehoord door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heffen zij de

tegenstrijdigheid niet op. Van een asielzoeker wordt verwacht dat deze belangrijke gebeurtenissen naar

plaats en tijd kan situeren, gezien deze gebeurtenissen, ongeacht het tijdsverloop, in het geheugen

gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben. Onverminderd het

voorgaande stelt de Raad vast dat tussen de gebeurtenissen (november 2009) en het gehoor op het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (september 2010) zelfs geen jaar

verstreken is, zodat eerste verzoeker alsnog bij machte dient te zijn om correcte informatie te geven

over een dergelijke ingrijpende gebeurtenis.

2.2.4. De commissars-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon tevens vaststellen dat eerste

verzoeker geen enkele poging heeft gedaan om bescherming te zoeken. Ook voor de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van in

casu zijn land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade wil stellen. Een

asielzoeker moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij of zij

geen enkel beroep deed op de nationale autoriteiten. Eerste verzoekers stelling dat de vader van

tweede verzoekster een agent is en dat diens broer die deel uitmaakt van het criminele milieu er niet

voor terugdeinzen om zwaar geweld te gebruiken, kan bezwaarlijk als verschoning dienen voor

verzoekers fundamenteel gebrek aan initiatieven teneinde in Armenië bescherming te bekomen.

Verzoekers brengen bovendien geen afdoende elementen aan die erop wijzen dat zij niet op

bescherming zouden kunnen rekenen in hun land van herkomst. De blote bewering dat de bescherming

een dode letter is omdat er slechts een louter theoretische en niet-afdoende bescherming tegen

eventuele represailles bestaat en de lokale autoriteiten in de praktijk nooit een daadwerkelijke

bescherming garanderen gezien zij weinig of geen vat op mensen of groeperingen hebben die de vaste

wil hebben om een aanslag te plegen of wraakmaatregelen te nemen, houdt een persoonlijke bevinding

en een eigen mening in, maar wordt op geen enkele wijze objectief gestaafd. Bijgevolg is ze niet bij

machte een ander licht te werpen op de gegevens van het administratief dossier. Ze volstaat in elk geval

niet om aan te tonen dat verzoekers, die in hun land van herkomst persoonlijk geen enkele concrete

stap hebben gezet om hun probleem aan te kaarten bij de politie, een procureur, of een andere

instelling, in hun land van herkomst de nodige bescherming zouden ontberen.
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2.2.5. Met het betoog dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen enkele

ernstige reden had om de vluchtroute en vluchtwijze als ongeloofwaardig te bestempelen, weerleggen

verzoekers de desbetreffende concrete motieven in de bestreden beslissing, die overigens allen steun

vinden in het administratief dossier, niet.

2.2.6. De beslissingen steunen op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die de Raad beaamt

en overneemt. De beslissingen staan geenszins in wanverhouding tot de motieven waarop ze zijn

gebaseerd. Verzoekers tonen niet aan dat er onzorgvuldig werd tewerk gegaan of dat met bepaalde

elementen geen rekening zou zijn gehouden. Er werd geen schending van de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel aangetoond.

Het eerste en enig middel is ongegrond.

2.3. Verzoekers kunnen niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komen 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 de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig maart tweeduizend en elf

door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


