
RvV X - Pagina 1

nr. 60 073 van 20 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

28 februari 2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 1 februari 2011.

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 24 maart 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van eerste verzoekende partij en haar advocaat R. VAN DE SIJPE en van

attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

Gehoord de opmerkingen van advocaat R. VAN DE SIJPE, die verschijnt voor tweede verzoekende

partij, en van attaché G. DESNYDER, 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 verzoekende partij, de heer Y.G., als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Armeens staatsburger, geboren in Yerevan en daar ook woonachtig. U bent getrouwd met V.(…)

H.(…) (O.V. X), met wie u een minderjarige zoon H.(…) Y.(…) en twee minderjarige dochters R.(…)

Y.(…) (O.V. X) en S.(…) Y.(…) (O.V. X) heeft.

Vanaf 2002 werkt u bij de overheidsdienst Belastingen in Yerevan als hulp van de voorzitter. Hoewel

u geen politieke sympathieën heeft, neemt u op 1 maart 2008 in de nasleep van de
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presidentsverkiezingen deel aan de protestbetogingen in Yerevan. Daar wordt u door de ordediensten

geslagen en komt u met uw gezicht ten val op de grond. U wordt overrompeld door de menigte en u valt

flauw. U komt weer bij bewustzijn in het ziekenhuis. Uw schoonvader slaagt er in de ziekenwagen te

volgen en brengt uw gezin op de hoogte van wat u overkomen is. Uw vrouw gaat naar het ziekenhuis en

overhaalt een dokter om foto’s van u te nemen. Aangezien u een infectie in uw hoofd heeft, moet u

tweemaal geopereerd worden. U zal een maand in het ziekenhuis blijven onder politietoezicht. U wordt

er ondervraagd en aangezien u onder invloed van medicijnen bent, ondertekent u zonder het te

beseffen een document. Omwille van de gebeurtenissen van 1 maart 2008 wordt u ook ontslagen op uw

werk.

Op 28 maart 2008 vlucht u uit het ziekenhuis en gaat u onderduiken in het dorp Byurakan tot de

zomer van 2009. Uw vrouw blijft in die periode thuis met uw kinderen, maar regelmatig

komen vertegenwoordigers van de zesde afdeling van de politie, van de nationale veiligheid en van

de belastingsdienst langs op zoek naar u. Ze eisen geld en nemen de inboedel van uw huis in beslag.

Uw schoonvader betaalt hen door uw wagen te verkopen. Als u in de zomer van 2009 van uw

buurvrouw te horen krijgt dat de situatie gekalmeerd is, keert u terug naar uw huis in Yerevan. Die

buurvrouw zal u in die periode aan een nieuw paspoort helpen. Toch blijven de autoriteiten ook na uw

thuiskomst nog steeds naar uw huis komen en u lastigvallen tot uw vertrek uit Armenië. Zo slaan ze u in

de winter van 2010 in elkaar en schieten ze u in het been.

Uiteindelijk verlaat u Armenië samen met uw gezin op 25 oktober 2010. U vliegt eerst naar Minsk

en reist dan verder met de wagen naar België waar u op 29 oktober 2010 aankomt en diezelfde dag

asiel aanvraagt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de Belgische

asielinstanties: een kopie van uw rijbewijs en uw huwelijksakte, uw origineel diploma, origineel militair

boekje en 1 originele geboorteakte, een kopie van twee foto’s van uzelf, twee originele medische

attesten, een originele visumweigering van de Italiaanse ambassade in Yerevan en een originele brief

van de hoofdaanklager van de Republiek Armenië.

B. Motivering .

Bij een eventuele terugkeer naar Armenië vreest u dat u opgesloten en vervolgd zal worden door

het parket en Binnenlandse Zaken wegens uw betrokkenheid bij de betogingen van 1 maart 2008

(CGVS p. 4).

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, blijkt dat Armenië een meerpartijenstelsel heeft waarin

politieke partijen activiteiten (bv. leden werven, fondsen verzamelen, hun gedachtegoed uitdragen,

oppositie voeren in het parlement) kunnen ontwikkelen. Tijdens kiesperiodes is er sprake geweest van

een verhoogde spanning, die gepaard kon gaan met intimidaties en kortstondige arrestaties. Na

de kiesperiodes normaliseerde de situatie weer, zo ook na de presidentsverkiezingen van begin 2008

die turbulenter dan gewoonlijk zijn verlopen en uitzonderlijk een langere nasleep kenden. Sinds

voornoemde politieke gebeurtenissen van 2008 zijn de Armeense autoriteiten restrictiever bij het

toelaten van manifestaties. Hoewel vele manifestaties zonder incidenten verlopen, kunnen deze soms

op schermutselingen uitlopen en zo tot kortstondige arrestaties leiden. Betrouwbare en

gezaghebbende bronnen zijn echter van mening dat er actueel in Armenië geen situatie van vervolging

omwille van politieke redenen is, tenzij eventueel in bijzondere, zeer uitzonderlijke gevallen, waarvan

kan gesteld worden dat er over bericht wordt en dat deze bijgevolg gedocumenteerd kunnen worden.

Gelet op wat voorafgaat, in het licht van alle elementen waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, zijn de door u beschreven ernstige moeilijkheden (namelijk het feit dat de autoriteiten vanaf

maart 2008 tot uw vertrek in oktober 2010 regelmatig naar uw huis kwamen omdat ze nog steeds naar u

op zoek zijn in de nasleep van uw betrokkenheid bij de politieke gebeurtenissen van 2008 en het

daarmee gepaard gaande schietincident in de winter van 2010) niet aannemelijk. Bovendien brengt u

zelf geen overtuigende, concrete bewijsstukken aan die de door u beschreven ingrijpende problemen

bevestigen, terwijl dit van u verwacht kan worden, gezien dergelijke gegevens volgens de

informatiebronnen van het Commissariaat-generaal, waarvan bijlage in het administratief dossier werd

gevoegd, hoe dan ook voorhanden zouden moeten zijn, gelet op de ernst van de moeilijkheden die u

zichzelf toeschrijft. Dienaangaande is het dan ook vreemd dat de hoofdaanklager van de Republiek

Armenië u in november 2010 nog zou aangeklaagd hebben (zie document ter ondersteuning van uw

asielaanvraag, CGVS p. 5), aangezien politieke opposanten met uw profiel (namelijk low profile

betogers zonder politieke sympathieën) volgens wat voorafgaat en de toegevoegde informatie op dit

moment geen vervolging meer te vrezen hebben, omwille van hun deelname aan de protestbetoging op

1 maart 2008.

Er moet dan ook worden besloten dat u niet aannemelijk maakt dat u zich kan beroepen op

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Aangezien u

behoudens voornoemde politieke motieven geen andere redenen inroept ter ondersteuning van uw
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asielrelaas, toont u tot slot al evenmin concreet aan dat u een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot de subsidiaire bescherming zou lopen in uw

land van herkomst.

Uw geboorteakte, uw diploma, uw huwelijksakte, uw rijbewijs, uw militair boekje en de kopie van

de eerste bladzijde van uw paspoort bevestigen uw identiteit en uw opleiding maar bevatten geen

informatie met de door u aangehaalde problemen. De twee medische attesten en de twee foto’s van

uzelf bevestigen de verwondingen aan uw hoofd en de operaties die u onderging, maar tonen de

oorzaak van deze verwondingen niet aan. Het document van de Italiaanse ambassade in Yerevan

bevestigt het feit dat u een visum voor de Europese Unie geweigerd werd omdat u geen

reisdocumenten kon voorleggen, maar bewijst de door u aangehaalde problemen niet. Derhalve

wijzigen deze documenten niets aan bovenstaande 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.”

De bestreden beslissing luidt in hoofde van tweede verzoekende partij, mevrouw H.V., als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent Armeens staatsburger, geboren in Yerevan en daar ook woonachtig. U bent getrouwd met

G.(…) Y.(…) (O.V. 6.715.130), met wie u een minderjarige zoon H.(…) Y.(…) en twee minderjarige

dochters R.(…) Y.(…) (O.V. 6.715.130) en S.(…) Y.(…)(O.V. 6.715.130) heeft.

Vanaf 2002 werkt uw man bij de overheidsdienst Belastingen in Yerevan als hulp van de

voorzitter. Hoewel hij geen politieke sympathieën heeft, neemt hij op 1 maart 2008 in de nasleep van

de presidentsverkiezingen deel aan de protestbetogingen in Yerevan. Daar wordt hij door de

ordediensten geslagen en komt met zijn gezicht ten val op de grond. Hij valt flauw en komt weer bij

bewustzijn in het ziekenhuis. Uw vader slaagt erin de ziekenwagen te volgen en brengt u op de hoogte

van wat uw man overkomen is. U gaat naar het ziekenhuis en overhaalt een dokter om foto’s van uw

man te nemen. Uw man moet tweemaal geopereerd worden. Hij zal een maand in het ziekenhuis blijven

onder politietoezicht. Hij wordt er ondervraagd door de politie. Omwille van de gebeurtenissen met uw

man op 1 maart 2008 wordt u ontslagen op het staatsconservatorium in Yerevan waar u als

boekhoudster werkt.

Op 28 maart 2008 vlucht uw man uit het ziekenhuis en gaat onderduiken in het dorp Byurakan tot

de zomer van 2009. U blijft in die periode thuis met uw kinderen, maar regelmatig

komen vertegenwoordigers van de zesde afdeling van de politie, van de nationale veiligheid en van

de belastingsdienst langs op zoek naar uw man. Ze eisen geld en nemen de inboedel van uw huis

in beslag. Uw vader betaalt hen door uw wagen te verkopen. Als uw man in de zomer van 2009 van

uw buurvrouw te horen krijgt dat de situatie gekalmeerd is, keert hij terug naar huis in Yerevan.

Die buurvrouw zal uw man in die periode aan een nieuw paspoort helpen. Toch blijven de autoriteiten

ook na zijn thuiskomst nog steeds naar uw huis komen en uw man lastigvallen tot uw vertrek uit

Armenië. Zo slaan ze hem in de winter van 2010 in elkaar en schieten ze hem in het been.

Uiteindelijk verlaat u Armenië samen met uw gezin op 25 oktober 2010. U vliegt eerst naar Minsk

en reist dan verder met de wagen naar België waar u op 29 oktober 2010 aankomt en diezelfde dag

asiel aanvraagt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de Belgische

asielinstanties: een kopie van uw geboorteakte en die van uw drie kinderen, uw originele diploma en

een kopie van de eerste bladzijde van uw paspoort.

B. Motivering

Bij een eventuele terugkeer naar Armenië vreest u dat uw man opgesloten en uw gezin uit elkaar

zal gehaald worden (CGVS p. 3).

U verklaart tijdens het interview op het Commissariaat-generaal dat u uw land verlaten heeft

enkel omwille van de problemen van uw man G.(…) Y.(…) (O.V. 6.715.130) en dat u geen

problemen meegemaakt heeft die niets te maken hebben met zijn problemen ( CGVS p.6). Aangezien in

het kader van de asielaanvraag van uw man door het Commissariaat-generaal beslist werd dat hem de

status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend, kan in uw

hoofde evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zoals

voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide weergave van de elementen

op basis waarvan de beslissing over uw man is genomen, dient verwezen te worden naar de beslissing

van deze laatste.
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Aangaande uw reisroute verklaart u onderweg nergens een identiteits- of andere controle gehad

te hebben, ook niet bij het binnenrijden van Europa (CGVS p. 5). Deze verklaringen zijn echter

niet aannemelijk. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd

aan het administratieve dossier, blijkt immers dat er bij binnenkomst in de Schengenzone

strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden

ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Het is

dan ook onwaarschijnlijk dat u onderweg nergens identiteitscontrole kreeg. Bijgevolg zijn uw

verklaringen hieromtrent niet geloofwaardig. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw paspoort bewust

achterhoudt voor de Belgische asielinstanties, om zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een

eventueel door u verkregen visum voor uw reis naar België, het moment en de wijze van uw vertrek,

verborgen te houden.

Uw geboorteakte en die van uw kinderen en de kopie van de eerste bladzijde van uw

paspoort bevestigen uw identiteit en die van uw kinderen maar bevatten geen informatie over de door u

of door uw man aangehaalde problemen in het kader van uw of zijn asielaanvraag. Uw diploma

bevestigt uw opleiding maar heeft geen betrekking op de door u of door uw man aangehaalde

problemen. Derhalve wijzigen deze documenten niets aan bovenstaande 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

2.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel alsmede van de materiële motiveringsplicht. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen houdt verkeerdelijk voor dat er actueel geen situatie van vervolging meer

is omwille van de politieke gebeurtenissen in 2008 en dat het ingeroepen gebrek in de motivering van

verzoekers geenszins bewezen is en minstens onvoldoende is om het gehele relaas als

ongeloofwaardig af te wijzen. Verzoekers kunnen thans documenten neerleggen waaruit duidelijk blijkt

dat verzoeker nog steeds wordt gezocht naar aanleiding van zijn deelname aan de gebeurtenissen van

1 maart 2008. Hij wordt met name beschuldigd voor het uitdelen en het gebruiken van ijzeren en houten

staven, het provoceren van de menigte en het negeren van de gegeven instructies en richtlijnen van de

politie. Verzoeker voegt hiertoe een fotokopie van het Parket-generaal van Armenië samen met een

beëdigde vertaling ervan bij zijn verzoekschrift. Aangezien verzoeker thans nog steeds wordt gezocht, is

het duidelijk dat verzoekers het feit dat de autoriteiten verzoeker vanaf maart 2008 tot aan hun vertrek in

oktober 2010 regelmatig thuis zochten in de nasleep van de gebeurtenissen van 2008. Verzoeker kan

daarnaast ook de verwondingen naar aanleiding van de betogingen van 1 maart 2008 afdoende

aantonen. Verzoekers leggen hiertoe medische attesten neer waaruit blijkt dat verzoeker verzorging

nodig had naar aanleiding van de gebeurtenissen op 1 maart 2008. Tijdens de betoging heeft hij immers

slagen gekregen en diende hij met spoed naar het ziekenhuis te worden overgebracht (zie attest

medisch centrum Arabkir). Ook de dokter van het ziekenhuis heeft op 15 februari 2011 nogmaals de

medische toestand van verzoeker beschreven toen deze werd opgenomen op 1 maart 2008 (attest

medische unie). Wat betreft de door verzoekers voorgehouden reisroute stellen zij formeel dat zij geen

controle hebben gekregen. Ten onrechte wordt door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen voorgehouden dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen beschikt afgeleid kan worden dat verzoekers hun Armeens paspoort

achterhouden om zo de daarin vervatte informatie over een eventueel verkregen visum voor hun reis

naar België, het moment en de wijze waarop zij uit hun land vertrokken zijn, verborgen te houden. Zulks

vormt een loutere veronderstelling; het Commissariaat-generaal kan immers niet met absolute zekerheid

voorhouden dat iedereen aan een dergelijke grondige controle onderworpen wordt en deze dus sluitend

zou zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat de informatie in het administratief dossier enkel

betrekking heeft op de binnenkomst met behulp van een vliegtuig aangezien alle geraadpleegde

bronnen “grenscontroleurs” betreffen van een luchthaven (en niet over land). Uit niets blijkt dan ook dat

alle inzittenden van voertuigen die de grens (met de Schengenzone) overschrijden persoonlijk aan een

paspoortcontrole worden onderworpen. Verzoekers zijn van mening dat het Commissariaat-generaal de

bestreden beslissingen dan ook niet met de nodige zorgvuldigheid heeft genomen. In geen geval mag

op grond hiervan besloten worden dat de (overige) verklaringen van verzoekers dienvolgens

ongeloofwaardig zijn.

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Aangezien het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet het statuut van

subsidiaire bescherming toekent, terwijl zij gevlucht zijn omwille van een reëel risico op ernstige schade
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en derhalve bescherming dienen te krijgen zoals voorzien in artikel 48/5 van de vreemdelingenwet gelet

op onmenselijke behandeling in hun land van herkomst. Volgens verzoekers blijkt uit de feiten die zij

hebben aangehaald duidelijk dat er ernstige en redelijke gronden aanwezig zijn op basis waarvan kan

worden besloten dat het risico op levensbedreigende mishandelingen zich in hoofde van verzoekers met

een grote mate van waarschijnlijkheid voordoen.

2.2.1. Verzoekers dienen aan te tonen dat er in hun hoofde feiten en omstandigheden bestaan waardoor

zij een gegronde reden hebben te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in

dat hun vrees actueel is hetgeen betekent dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zijn oordeel

moet steunen op de feitelijke situatie, zoals deze zich voordoet in het land van oorsprong op het

ogenblik van zijn beslissing (artikel 48/5, §3, tweede lid van de vreemdelingenwet; zie ook: RvS 26

september 2008, nr. 186.532; J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 74-75). Deze stelling vloeit voort uit de definitie van vluchteling zoals geformuleerd in

artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, waarin het criterium “gegronde vrees voor

vervolging” het wezenlijke is. Determinerend bij het onderzoek van dit criterium is of de asielzoeker

thans een toevluchtsoord nodig heeft voor een te verwachten risico van vervolging in zijn land van

oorsprong. De vrees van verzoekers moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen

subjectief bij hen aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003,

nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer,

2000, 354). Te dezen moet worden vastgesteld dat de huidige situatie in Armenië van dien aard is dat

personen met het voorgehouden profiel van verzoekers geen vervolging dienen te vrezen. Deze

bevinding is gestoeld op de bij het administratief dossier toegevoegde informatie (stuk 20,

Landeninformatie, Cedoca subject related briefing van 14 oktober 2010: “Armenië, Beoordeling van de

actuele vrees van politieke opposanten sinds de gebeurtenissen ivm de presidentsverkiezingen van

februari 2008”). Diverse goedgeplaatste bronnen, zoals de voorzitters van verschillende Armeense

mensenrechtenorganisaties, van oppositiepartijen en hooggeplaatste overheidspersonen en

buitenlandse diplomaten bevestigen unaniem dat personen met het door eerste verzoekende partij

voorgehouden profiel, i.e. vertrouwenspersoon bij de oppositie bij de verkiezingen van 19 februari 2008

en de evenementen van maart 2008, alsook hun familieleden, niets meer te vrezen hebben sedert maart

2009 omwille van deze betrokkenheid en geen aanhouding of gerechtelijke vervolging meer riskeerden,

gezien de personen die in deze context gearresteerd moesten worden al eerder werden gearresteerd.

Ook konden personen met bovenstaand profiel probleemloos naar Armenië terugkeren, daar ze geen

enkel risico meer liepen. De voorzitter van een gezaghebbende mensenrechtenorganisatie, zijnde het

Helsinki Committee of Armenia (HCA), bevestigde zelfs dat er behalve twee welbepaalde

oppositiemilitanten geen enkele militant/activist of eenvoudige sympathisant van de oppositie door de

autoriteiten werd gezocht in verband met de gebeurtenissen volgend op de presidentsverkiezingen van

2008. Verzoeker brengt echter geen elementen bij die aantonen dat hij één van deze twee welbepaalde

militanten is. Niettegenstaande verzoeker aangeeft een origineel document van het Parket-generaal in

Armenië te hebben neergelegd ter staving van zijn asielrelaas, stelt de Raad vast dat het louter om een

fotokopie gaat. Aan een gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopie kan geen

bewijswaarde worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135). Hetzelfde geldt voor de door verzoeker

neergelegde medische attesten. Overigens blijkt uit de vertaling van het document van het Parket-

generaal dat dit document dateert van 10 februari 2011 en dat verzoeker sinds november 2010 wordt

gezocht ten gevolge van zijn deelname aan de gebeurtenissen van 1 maart 2008. Het is in het licht van

voormelde informatie echter niet geloofwaardig dat er eind 2010 pas een gerechtelijke procedure wordt

opgestart. In weerwil wat verzoeker voorhoudt, toont dit document ook niet aan dat de autoriteiten

verzoeker vanaf maart 2008 tot aan hun vertrek in oktober 2010 regelmatig thuis zochten. Zo

authenticiteit wordt verleend aan de medische attesten die verzoeker neerlegt, kan bovendien niet

afgeleid worden dat verzoeker actueel, in geval van terugkeer naar Armenië, het onderwerp zal

uitmaken van vluchtelingenrechtelijke vervolging. Verzoeker dient met concrete en objectieve gegevens

aan te tonen dat de informatie waarop het Commissariaat-generaal steunt niet correct is en hij faalt

hierin. De vaststelling dat de vermeende vluchtelingenrechtelijke vrees van verzoekers elk actueel

karakter ontbeert, volstaat in het licht van de devolutieve kracht van het beroep om te besluiten dat in

hoofde van verzoekers geen vluchtelingenrechtelijke vrees in aanmerking kan worden genomen.

2.2.2. Ook inzake de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus rust de bewijslast op

verzoekers. In het licht van de hiervoor beschreven actuele situatie in Armenië en de hieraan

gerelateerde ongeloofwaardigheid van dat relaas tonen verzoekers niet aan waarom zij een reëel risico

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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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 twintig april tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


