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nr. 59 489 van 11 april 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

11 januari 2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 28 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 in vreemdelingenzaken F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. BOELS, die loco advocaat A. PIROTTE verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

“A. Feitenrelaas

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

werd op 02/08/1989 te Echmiatsin geboren. In december 2009 beëindigde u uw verplichte legerdienst.

U werd in juni 2010 echter opnieuw door het militair commissariaat opgeroepen met de bedoeling u als

beroepsmilitair in het leger in te lijven. Op het militair commissariaat werd een oppervlakkig medisch

onderzoek verricht waarna men u medisch geschikt verklaarde. U kreeg een week de tijd om u als

beroepsmilitair in te schrijven. Hierna werd u vele malen telefonisch onder druk gezet om u in te

schrijven, zoniet zou er een strafzaak tegen u worden opgestart of zou men u komen halen. U dook

vervolgens onder uit angst dat men u effectief zou komen halen. Aangezien u ziek was liet u zich in een

ziekenhuis gespecialiseerd in tumors en gezwellen onderzoeken. Na een verblijf van 3 dagen,

van 29/06/2010 tot 02/07/2010, in het ziekenhuis kon men geen sluitende diagnose stellen maar waren
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er zeer sterke vermoedens dat u kanker had. Aangezien de dokters hoorden dat het leger u zocht

wilden zij u niet verder behandelen. U werd doorverwezen naar het militair hospitaal. Ook vertelden ze u

dat u zich beter in het buitenland zou laten behandelen aangezien men in Armenië niet over de

mogelijkheden beschikt om u te genezen. Verder werd aan uw moeder, B.(…) G.(…) (OV 6.659.666),

gezegd dat u nog maar enkele maanden te leven had. Uw vader kwam op straat iemand van het

militair commissariaat tegen die hem vertelde dat ze uw medische attestatie als vals zouden

bestempelen. Dat men het attest als vals zou bestempelen werd u ook telefonisch meegedeeld. Op

18/07/2010 ontvluchtte u samen met uw ouders Armenië. Jullie namen het vliegtuig naar Oekraïne.

Daar werden jullie eerst per auto naar Lvov (Oekraïne) gevoerd. Daarna reisden jullie per minibus door.

Aan het grensgebied moesten jullie te voet door een bosrijk gebied trekken. Daar raakten u en uw

moeder uw vader kwijt. Uw vader raakte de tas met documenten, waarin ondermeer jullie paspoorten

zaten, kwijt en was genoodzaakt om met behulp van de Armeense ambassade naar Armenië terug te

keren. U en uw moeder kwamen uiteindelijk op 22/07/2010 in België aan waar jullie diezelfde dag asiel

aanvroegen.

Om uw asielaanvraag te ondersteunen legde u volgende documenten neer: 5 Armeense

medische attesten, 3 bloedanalyses, 4 Belgische medische attesten, uw geboorteakte en uw militair

boekje.

B. Motivering

Gezien u door uw medische toestand niet bij machte was op het gehoor aanwezig te zijn diende u

een schriftelijke uiteenzetting van uw asielmotieven in (hierna "schriftelijke verklaring"). Zowel uit

uw verklaringen als deze van uw moeder blijkt dat u vreest onder dwang als beroepsmilitair te

worden ingelijfd in het Armeense leger.

Uit de verklaringen van uw moeder dat jullie amper pogingen hebben ondernomen om de

onrechtmatige handelingen van het lokale militair commissariaat tegen te gaan.

Zo blijkt uit de neergelegde medische attesten en de verklaringen van uw moeder dat u

verscheidene onderzoeken heeft ondergaan die erop wezen dat u mogelijk kanker had. (CGVS B.(…)

p.5) Ondanks de sterke bewijswaarde van deze attesten werden zij nooit op een officiële manier bij

het militair commissariaat neergelegd, en dit terwijl u er eerder medisch geschikt zou zijn verklaard voor

de dienst. (CGVS B.(…) p.4, 9). Deze attesten konden eventueel het medisch geschiktheidsbewijs van

het leger weerleggen. Uw medische geschiktheid was volgens uw moeder immers op een

zeer oppervlakkig en summier onderzoek gebaseerd (CGVS B.(…) p.4). Uw moeder verklaarde dat

ze deze niet had neergelegd aangezien de medische attestatie als vals zou worden bestempeld.

Een kennis van uw vader had hem dit immers op een officieuze manier gezegd. Verder werd dit ook

door afgevaardigden van het militair commissariaat telefonisch aan uw moeder gezegd daar dit

een veelvuldige praktijk is om de dienstplicht in Armenië te ontlopen (CGVS B.(…) p.5, 8-9). Dit is echter

onvoldoende ter verklaring van een dergelijk manifest gebrek aan initiatief om een dermate ingrijpende

beslissing van het militair commissariaat aan te vechten. Gevraagd naar de kennis van uw vader was

uw moeder niet in staat om de functie van de persoon in kwestie te geven. Daarbij uitte ze enkel het

vermoeden dat hij mogelijk op de hoogte was van de procedure bij het militair commissariaat (CGVS

B.(…) p.9). Bijgevolg kan niet geconcludeerd worden dat het advies van één enkele persoon voldoende

was om verder geen stappen meer te ondernemen. Daarenboven kan het wantrouwen vanwege de

medewerkers van het militair commissariaat die telefonisch met uw moeder spraken bezwaarlijk als

definitief worden beschouwd indien deze documenten (nog) niet officieel in originele vorm voorgelegd

werden.

Voorts blijkt uit de verklaringen van uw moeder dat jullie geen enkele andere poging

ondernomen hebben om de medische geschiktheid of de verplichting om u in het leger in te schrijven

aan te vechten en dit terwijl het een, volgens uw moeder illegale, handelingswijze was van het lokale

militair commissariaat. Ondanks het feit dat men volgens uw moeder klacht kan indienen tegen

beslissingen van het commissariaat stapten u noch uw ouders naar de ombudsman, een advocaat of

een rechtbank. (CGVS B.(…) p.4, 8-9). Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat jullie geen enkel

middel hebben aangewend om de druk van het militaire commissariaat tegen te gaan, ondanks de

uitzonderlijke situatie waarin u zich bevond. Uw moeder verklaarde deze zaken niet gedaan te hebben

omwille van tijdsgebrek (CGVS B.(…) p.8). Dit is evenwel onvoldoende aangezien de onderzoeken en

medische attesten dateren van de periode tussen 28/06/2010 en 02/07/2010. Toch verlieten jullie

Armenië pas op 18/07/2010 waardoor jullie wel degelijk de tijd hadden om de betreffende documenten

bij de bevoegde instanties neer te leggen of er hulp te vragen.

Gelet op het feit dat uw problemen uitgingen van één specifiek militair commissariaat en gelet op het

feit dat u uw gezondheidssituatie objectief kon aantonen valt een dergelijk gebrek aan

ondernomen pogingen om bescherming te bekomen bij de (hogere) autoriteiten in uw land van herkomst

niet te rijmen met een gegronde vrees voor uw leven, vrijheid of fysieke integriteit. Er wordt nogmaals op
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gewezen dat uw moeder stelde dat een klacht indienen tegen beslissingen van het militair

commissariaat mogelijk is.

Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat u en uw moeder zonder problemen de paspoortcontroles

op de luchthaven van Yerevan passeerden (CGVS B.(…) p.7). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt dat aan officiële grensonvergangen in Armenië strenge controles uitgevoerd

worden waarbij het paspoort elektronisch gecontroleerd wordt. De persoonsgegevens van de passanten

wordt gecontroleerd via allerhande databanken, waaronder lijsten van gezochte personen. Dat u

desondanks zonder problemen kon passeren vormt een belangrijke aanwijzing dat u niet geviseerd

wordt door de hogere Armeense autoriteiten. Dit ondersteunt verder de vaststelling dat u mogelijk

beroep had kunnen doen op de (hogere) Armeense autoriteiten om uw problemen op te lossen.

Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat uw verklaringen omtrent het indienen van een klacht

niet overeenkomen met de verklaringen van uw moeder. U stelde dat uw ouders nog een klacht

hadden ingediend bij het militair commissariaat maar dat zij enkel het antwoord kregen dat de

medische attestatie vals was (schriftelijke verklaring, punt 3). Uit de verklaringen van uw moeder blijkt

evenwel dat ze nooit een klacht heeft ingediend wegens tijdgebrek. (CGVS B.(…) p.8-9).

Gelet op de bovenstaande vaststellingen kan er in uw hoofde geen 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 vermogen niet bovenstaande vaststellingen te weerleggen. De

5 Armeense medische attesten (documenten 1-3, 6 en 8) tonen aan dat u ernstig ziek bent en

daarvoor verschillende onderzoeken heeft voor ondergaan. Zij kunnen evenwel niet aantonen dat u door

het militair commissariaat werd verplicht in dienst te treden noch dat deze attesten als vals zouden

zijn bestempeld door het militair commissariaat. Het feit dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent

toont evenmin aan dat men u een behandeling zou weigeren, daar u enkel doorverwezen wordt naar

een andere gespecialiseerde instelling (CGVS B.(…) p.6). De 3 onderzoeksresultaten van uw

bloed tonen verder aan dat u verschillende onderzoeken heeft ondergaan, maar kunnen wederom op

geen enkele manier uw vervolgingsvrees ten aanzien van het leger staven. De medische foto is een

verdere indicatie dat u grondig werd onderzocht in Yerevan. De 4 Belgische medische attesten tonen

aan dat u ernstig ziek bent en hiervoor in België wordt behandeld. Uw geboorteakte bevat enkel

persoonlijke gegevens maar bevat geen enkele informatie over uw asielmotieven. Uw militair boekje

bevat eveneens gegevens betreffende uw identiteit die niet door mij betwist worden en toont verder aan

dat u uw verplichte legerdienst doorliep. Het toont echter niet aan dat u opnieuw zou zijn opgeroepen

door het militair commissariaat om u als beroepsmilitair op te geven.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat

u gezondheidsproblemen aanhaalt, waarvan uw moeder verklaart dat deze de mogelijkheid tot

terugkeer naar uw land van herkomst in het gedrang zouden kunnen brengen.”

De bestreden beslissing luidt in hoofde van tweede verzoekster, mevrouw B.G., als volgt:

“A. Feitenrelaas

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

werd op 17/11/1967 geboren in Echmiatsin. In december 2009 beëindigde uw zoon G.(…) H.(…) (OV

6.659.669) zijn legerdienst. In juni 2010 werd hij echter door het militair commissariaat opnieuw

opgeroepen. Men wilde hem dwingen om als beroepsmilitair dienst te nemen in het leger. Uw zoon

kreeg een week om dit te doen. Hij werd onder druk gezet: indien hij niet zou toegeven, zou een

strafzaak tegen hem opgestart worden of zou men hem komen halen. Eind juni, begin juli 2010

onderging uw zoon onderzoeken in een gespecialiseerd ziekenhuis. Hieruit bleek dat hij vermoedelijk

kanker had. Omdat de artsen vernamen dat jullie problemen kenden met militairen, wilden ze de

onderzoeken en behandeling niet verder zetten. Jullie kregen wel medische attesten. Jullie vernamen

echter dat het militair commissariaat deze als vals zou bestempelen indien ze gebruikt zouden worden

als bewijs van medische ongeschiktheid. Hierop besloten jullie het land te verlaten. Op 18/07/2010

ontvluchtte u samen met uw echgenoot en uw zoon Armenië. Jullie namen het vliegtuig naar Oekraïne.

Daar werden jullie eerst per auto naar Lvov (Oekraïne) gevoerd. Daarna reisden jullie per minibus door.

Aan het grensgebied moesten jullie te voet door een bosrijk gebied trekken. Daar raakten u en uw zoon

uw echtgenoot kwijt. Uw echtgenoot raakte de tas met documenten, waarin ondermeer jullie paspoorten

zaten kwijt, en was genoodzaakt om met behulp van de Armeense ambassade naar Armenië terug te
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keren. U en uw zoon kwamen uiteindelijk op 22/07/2010 in België aan waar jullie diezelfde dag asiel

aanvroegen.

B. Motivering

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

zoon G.(…) H.(…) en verklaarde daarbij persoonlijk geen problemen te kennen die los staan van

de vervolgingsproblemen van uw zoon (CGVS p.7). In het kader van de door hem

ingediende asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire bescherming genomen omwille van het ongegronde karakter van zijn asielmotieven. Hierbij

dient opgemerkt te worden dat een groot deel van de motivering op uw verklaringen gebaseerd is.

Bijgevolg kan dan ook niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees 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 beslissing genomen in het kader van de asielaanvraag van

uw zoon is gebaseerd op de volgende motieven:

"Gezien u door uw medische toestand niet bij machte was op het gehoor aanwezig te zijn diende u

een schriftelijke uiteenzetting van uw asielmotieven in (hierna "schriftelijke verklaring"). Zowel uit

uw verklaringen als deze van uw moeder blijkt dat u vreest onder dwang als beroepsmilitair te

worden ingelijfd in het Armeense leger."

"Uit de verklaringen van uw moeder dat jullie amper pogingen hebben ondernomen om

de onrechtmatige handelingen van het lokale militair commissariaat tegen te gaan."

"Zo blijkt uit de neergelegde medische attesten en de verklaringen van uw moeder dat u

verscheidene onderzoeken heeft ondergaan die erop wezen dat u mogelijk kanker had. (CGVS B.(…)

p.5) Ondanks de sterke bewijswaarde van deze attesten werden zij nooit op een officiële manier bij

het militair commissariaat neergelegd, en dit terwijl u er eerder medisch geschikt zou zijn verklaard voor

de dienst. (CGVS B.(…) p.4, 9). Deze attesten konden eventueel het medisch geschiktheidsbewijs van

het leger weerleggen. Uw medische geschiktheid was volgens uw moeder immers op een

zeer oppervlakkig en summier onderzoek gebaseerd (CGVS B.(…) p.4). Uw moeder verklaarde dat

ze deze niet had neergelegd aangezien de medische attestatie als vals zou worden bestempeld.

Een kennis van uw vader had hem dit immers op een officieuze manier gezegd. Verder werd dit ook

door afgevaardigden van het militair commissariaat telefonisch aan uw moeder gezegd daar dit

een veelvuldige praktijk is om de dienstplicht in Armenië te ontlopen (CGVS B.(…)n p.5, 8-9). Dit

is echter onvoldoende ter verklaring van een dergelijk manifest gebrek aan initiatief om een

dermate ingrijpende beslissing van het militair commissariaat aan te vechten. Gevraagd naar de kennis

van uw vader was uw moeder niet in staat om de functie van de persoon in kwestie te geven. Daarbij

uitte ze enkel het vermoeden dat hij mogelijk op de hoogte was van de procedure bij het militair

commissariaat (CGVS B.(…) p.9). Bijgevolg kan niet geconcludeerd worden dat het advies van één

enkele persoon voldoende was om verder geen stappen meer te ondernemen. Daarenboven kan

het wantrouwen vanwege de medewerkers van het militair commissariaat die telefonisch met uw

moeder spraken bezwaarlijk als definitief worden beschouwd indien deze documenten (nog) niet

officieel in originele vorm voorgelegd werden."

"Voorts blijkt uit de verklaringen van uw moeder dat jullie geen enkele andere poging

ondernomen hebben om de medische geschiktheid of de verplichting om u in het leger in te schrijven

aan te vechten en dit terwijl het een, volgens uw moeder illegale, handelingswijze was van het lokale

militair commissariaat. Ondanks het feit dat men volgens uw moeder klacht kan indienen tegen

beslissingen van het commissariaat stapten u noch uw ouders naar de ombudsman, een advocaat of

een rechtbank. (CGVS B.(…) p.4, 8-9). Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat jullie geen enkel

middel hebben aangewend om de druk van het militaire commissariaat tegen te gaan, ondanks de

uitzonderlijke situatie waarin u zich bevond. Uw moeder verklaarde deze zaken niet gedaan te hebben

omwille van tijdsgebrek (CGVS B.(…) p.8). Dit is evenwel onvoldoende aangezien de onderzoeken en

medische attesten dateren van de periode tussen 28/06/2010 en 02/07/2010. Toch verlieten jullie

Armenië pas op 18/07/2010 waardoor jullie wel degelijk de tijd hadden om de betreffende documenten

bij de bevoegde instanties neer te leggen of er hulp te vragen. "

"Gelet op het feit dat uw problemen uitgingen van één specifiek militair commissariaat en gelet op het

feit dat u uw gezondheidssituatie objectief kon aantonen valt een dergelijk gebrek aan

ondernomen pogingen om bescherming te bekomen bij de (hogere) autoriteiten in uw land van herkomst

niet te rijmen met een gegronde vrees voor uw leven, vrijheid of fysieke integriteit. Er wordt nogmaals op

gewezen dat uw moeder stelde dat een klacht indienen tegen beslissingen van het militair

commissariaat mogelijk is."

"Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat u en uw moeder zonder problemen de paspoortcontroles

op de luchthaven van Yerevan passeerden (CGVS B.(…) p.7). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier

werd toegevoegd, blijkt dat aan officiële grensonvergangen in Armenië strenge controles uitgevoerd
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worden waarbij het paspoort elektronisch gecontroleerd wordt. De persoonsgegevens van de passanten

wordt gecontroleerd via allerhande databanken, waaronder lijsten van gezochte personen. Dat u

desondanks zonder problemen kon passeren vormt een belangrijke aanwijzing dat u niet geviseerd

wordt door de hogere Armeense autoriteiten. Dit ondersteunt verder de vaststelling dat u mogelijk

beroep had kunnen doen op de (hogere) Armeense autoriteiten om uw problemen op te lossen."

"Tot slot dient nog opgemerkt te worden dat uw verklaringen omtrent het indienen van een klacht

niet overeenkomen met de verklaringen van uw moeder. U stelde dat uw ouders nog een klacht

hadden ingediend bij het militair commissariaat maar dat zij enkel het antwoord kregen dat de

medische attestatie vals was (schriftelijke verklaring, punt 3). Uit de verklaringen van uw moeder blijkt

evenwel dat ze nooit een klacht heeft ingediend wegens tijdgebrek. (CGVS B.(…) p.8-9)."

"Gelet op de bovenstaande vaststellingen kan er in uw hoofde geen 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 vermogen niet bovenstaande vaststellingen te weerleggen. De

5 Armeense medische attesten (documenten 1-3, 6 en 8) tonen aan dat u ernstig ziek bent en

daarvoor verschillende onderzoeken heeft voor ondergaan. Zij kunnen evenwel niet aantonen dat u door

het militair commissariaat werd verplicht in dienst te treden noch dat deze attesten als vals zouden

zijn bestempeld door het militair commissariaat. Het feit dat u uit het ziekenhuis ontslagen bent

toont evenmin aan dat men u een behandeling zou weigeren, daar u enkel doorverwezen wordt naar

een andere gespecialiseerde instelling (CGVS B.(…) p.6). De 3 onderzoeksresultaten van uw

bloed tonen verder aan dat u verschillende onderzoeken heeft ondergaan, maar kunnen wederom op

geen enkele manier uw vervolgingsvrees ten aanzien van het leger staven. De medische foto is een

verdere indicatie dat u grondig werd onderzocht in Yerevan. De 4 Belgische medische attesten tonen

aan dat u ernstig ziek bent en hiervoor in België wordt behandeld. Uw geboorteakte bevat enkel

persoonlijke gegevens maar bevat geen enkele informatie over uw asielmotieven. Uw militair boekje

bevat eveneens gegevens betreffende uw identiteit die niet door mij betwist worden en toont verder aan

dat u uw verplichte legerdienst doorliep. Het toont echter niet aan dat u opnieuw zou zijn opgeroepen

door het militair commissariaat om u als beroepsmilitair op te geven."

Uw geboorteakte vermag niet bovenstaande vaststellingen te wijzigen daar het document

enkel persoonlijke gegevens bevat. Het geeft echter geen informatie over uw asielmotieven of deze van

uw zoon. De overige documenten verder in de beslissing van uw zoon 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. In een eerste en enig middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en

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

vestiging en verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Verzoekers ontwikkelen

desbetreffend een aantal grieven.

2.2.1. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat er in zijnen hoofde

vrees voor vervolging voorhanden is omwille van één van de in artikel 1, A (2), van het Internationaal

Verdrag betreffende status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd

bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), vermelde gronden, te weten zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. De door verzoeker

aangegeven reden om zijn land te verlaten, met name het feit dat hem medische zorgen werden

geweigerd en hij doorverwezen werd naar een militair hospitaal terwijl hij geenszins van zin was om zijn

dienstplicht te vervullen en dus verstoken zou blijven van enige medische gezondheidszorgen, vallen als

dusdanig buiten het toepassingsgebied van voornoemd verdrag. Uit het administratief dossier blijkt

echter nergens dat eerste verzoeker om één van de vervolgingsgronden vervat in het

Vluchtelingenverdrag geen of onvoldoende toegang had tot de medische voorzieningen in zijn land van

herkomst.

Uit het administratief dossier van verzoeker (stuk 4) blijkt tevens dat hij ook als asielmotief aangaf dat de

militaire commissaris geen rekening hield met zijn slechte gezondheid en hij verplicht was Armenië uit

angst en omdat hij zich onbeschermd voelde te ontvluchten. Verzoeker stelde tevens dat ze hem bij

terugkeer zullen slaan en ter verantwoording roepen en dat de militaire rechtbank hem naar de grens zal

sturen met gevaarlijke posities, waar men elke dag de dood voor ogen ziet. Voor zover verzoekers
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voorgehouden vrees aldus ingegeven is door desertie of dienstweigering dient te worden opgemerkt dat

desertie of dienstweigering in se geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 uitmaakt. Een dienstweigeraar of deserteur is vluchteling als

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

1979, nrs. 167-174):

- vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, zijn lidmaatschap van een bepaalde sociale groep of politieke

overtuiging, gegronde vrees heeft voor een onevenredige of discriminatoire bestraffing of

tenuitvoerlegging van de straf wegens dienstweigering of desertie;

- tot zijn weigering komt doordat hij ernstige, onoverkomelijke gewetensbezwaren heeft op grond van

zijn godsdienstige of andere diepgewortelde overtuiging die zijn dienstweigering of desertie

voorschrijven, en er in zijn staat van herkomst geen mogelijkheid is om ter vervanging van militaire

dienst een niet-militaire dienstplicht te vervullen;

- is gekomen tot dienstweigering of desertie omdat hij niet betrokken wenst te worden bij een militaire

actie die is veroordeeld door de internationale gemeenschap als strijdig met de grondbeginselen van

humaan gedrag of die in strijd is met de fundamentele normen die gelden tijdens een gewapend conflict.

Uit verzoekers relaas blijkt geenszins dat één van de voormelde motieven aan de grondslag van zijn

voorgehouden “dienstweigering” ligt. Voorgaande vaststellingen volstaan om verzoekers in het licht van

het devolutief karakter van het beroep de vluchtelingenstatus te weigeren.

2.2.2. Met betrekking tot verzoekers problemen aangaande het militair commissariaat in het licht van de

subsidiaire bescherming dient er op te worden gewezen dat verzoeker conform artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet dient aan te tonen dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen

dat wanneer hij naar zijn land van herkomst, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals de

doodstraf of executie; of foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing; of

tengevolge van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Verzoeker blijft desbetreffend in

gebreke. Uit het administratief dossier blijkt immers dat ondanks de bewijswaarde van de medische

attesten aangaande verzoekers ziekte deze nooit op een officiële manier bij het militair commissariaat

werden neergelegd, en dit terwijl verzoeker er eerder medisch geschikt zou zijn verklaard voor de dienst

(stuk 4, gehoorverslag CGVS B.G., p. 4, 9). Deze attesten konden aantonen dat verzoeker medisch

ongeschikt was om zijn legerdienst te vervullen. Verzoekers medische geschiktheid was volgens

verzoekster immers op een zeer oppervlakkig en summier onderzoek gebaseerd (stuk 4, gehoorverslag

CGVS B.G., p. 4). Verzoeksters verklaringen ter ondersteuning van het niet voorleggen van deze

medische attesten op het militair commissariaat zijn bovendien vaag en ongeloofwaardig. Verzoekster

verklaarde dat ze deze niet had neergelegd aangezien de medische attestatie als vals zou worden

bestempeld. Een kennis van verzoeksters echtgenoot had dit immers op een officieuze manier gezegd.

Verder werd dit ook door afgevaardigden van het militair commissariaat telefonisch aan verzoekster

medegedeeld daar dit een veelvuldige praktijk is om de dienstplicht in Armenië te ontlopen (stuk 4,

gehoorverslag CGVS B.G., p. 5, 8-9). Naast het feit dat dit onvoldoende is ter verklaring van een

dergelijk manifest gebrek aan initiatief om zijn medische attesten aan het militair commissariaat te

bezorgen en op die manier een dermate ingrijpende beslissing van het militair commissariaat aan te

vechten, tast het de geloofwaardigheid van het relaas aan. Verzoekster bleek immers niet in staat om de

functie van de kennis op het militair commissariaat te geven. Daarbij uitte ze enkel het vermoeden dat

hij mogelijk op de hoogte was van de procedure bij het militair commissariaat (stuk 4, gehoorverslag

CGVS B.G., p. 9). Bovendien is het gelet op de omstandigheden waarin verzoeker zich bevond, niet

aannemelijk dat het advies van één enkele persoon verzoekers, ervan zou weerhouden om verder geen

stappen meer te ondernemen. Daarenboven kan het wantrouwen vanwege de medewerkers van het

militair commissariaat die telefonisch met verzoekster spraken bezwaarlijk als definitief worden

beschouwd indien deze documenten (nog) niet officieel in originele vorm voorgelegd werden. Bovendien

blijkt uit verzoeksters verklaringen uitdrukkelijk dat zij geen enkele poging ondernomen hebben om de

medische geschiktheid of de verplichting om verzoeker in het leger in te schrijven aan te vechten.

Ondanks het feit dat men volgens verzoekster klacht kan indienen tegen beslissingen van het militair

commissariaat stapten verzoeker noch zijn ouders naar de ombudsman, een advocaat of een rechtbank

(stuk 4, gehoorverslag CGVS B.G., p. 4, 8-9). Uit het administratief dossier blijken er aldus geen

elementen die er op wijzen dat verzoeker, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel

risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Voorgaande

vaststellingen volstaan om verzoekers in het licht van het devolutief karakter van het beroep de

subsidiaire beschermingsstatus te weigeren.
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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 elf april tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


