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nr. 61 835 van 19 mei 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 25 maart 2011

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 2 maart 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 26 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de

verzoekende partijen, en van attaché R. LARNO, 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 verzoekende partij, de heer M.G., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U bent sinds 2002

lid van de oppositiepartij HJK (Volkspartij van Armenië). Op 19 februari 2008 ging u samen met uw

vrouw, M.(…) A.(…) (O.V. X) en uw ouders gaan stemmen voor de presidentsverkiezingen. Voor

het kiesbureau stonden mannen die geld aanboden in ruil voor het afgeven van een valse stembrief. U

hebt 4 valse kiesbrieven aangenomen en u kreeg daarvoor 20 000 dram. Toen u het kiesbureau

binnen stapte hebt u die valse stembrieven onmiddellijk overhandigd aan B.(…) H.(…),

de vertrouwenspersoon van oppositiekandidaat Levon Ter-Petrosyan. Deze diende onmiddellijk klacht in

bij de voorzitter van de kiescommissie. Er ontstond ruzie met S.(…) B.(…), de vertrouwenspersoon
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van presidentskandidaat Serge Sargsyan. U werd door de politie meegenomen en u werd op

het politiebureau geslagen. Op 20 februari 2008 werd u vrijgelaten. Toen u thuis kwam, vernam u van

uw vrouw dat personen van H.(…) B.(…), de broer van S.(…) en tevens de Procureur-Generaal

van Jerevan, die dag bij u thuis waren geweest en uw vrouw hebben bedreigd. U vertrok diezelfde dag

nog naar Jerevan. Naar aanleiding van het incident op de kiesdag was er een strafzaak tegen u gestart.

Op 24 februari 2008 was er een huiszoeking bij u thuis en er werd er een convocatie bij u thuis

afgeleverd. Op 1 maart 2008 hebt u deelgenomen aan protestacties in Yerevan en bent u gewond

geraakt. Van 3 tot 13 maart bent u in een ziekenhuis opgenomen omwille van de verwondingen die u

toen hebt opgelopen. Toen u in het ziekenhuis was, heeft een vriend van de echtgenoot van uw zus een

politieagent 2000 dollar gegeven om de zaak tegen u te doen stoppen. Op 13 maart 2008 keerde u

terug naar huis omdat uw vader was overleden. Na de begrafenis van uw vader, keerde u op 15 maart

2008 terug naar Jerevan, waar u verbleef bij familie. U bent tot uw vertrek uit Armenië op 30 juni 2009

niet meer thuis geweest. U vernam van uw vrouw dat personen van B.(…) bij u thuis langs kwamen en

naar u vroegen. Op 25 juni 2009 werd u opgeroepen door de politie omwille van een

amnestiedecreet, waardoor de gebeurtenissen op 1 maart 2008 ter sprake kwamen. U bent samen met

de echtgenoot van uw zus naar het politiebureau gegaan. Opnieuw werd er geld aangeboden aan de

politieagent, maar het geld werd niet aangenomen. Op 30 juni 2009 hebt u samen met uw vrouw

Armenië verlaten en op 2 juli 2009 kwam u aan in Pjatigorsk, Rusland. Uw moeder bleef in uw huis in

Armenië wonen. Op 5 juli 2009 ontving zij een convocatie voor u, waarin stond vermeld dat er sinds 12

mei 2008 een strafonderzoek tegen u was voor wapenbezit. Toen u in Rusland verbleef, is er nog een

huiszoeking bij u thuis geweest. Op 3 december 2009 vertrok u uit Pjatigorsk en op 10 december 2009

bent u samen met uw vrouw in België aangekomen. De volgende dag vroeg u asiel aan. Via contacten

met uw moeder weet u dat ze nog steeds naar u informeren. Uw moeder heeft ondertussen uw huis

verlaten en woont nu bij familie.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw geboorteakte,

huwelijksakte, partijkaart, rijbewijs, militair boekje, een convocatie dd. 5 juli 2009 en een Armeens en

Belgisch medisch document.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u problemen in Armenië kende omdat u op de verkiezingsdag in

2008 stembusfraude hebt vastgesteld en dit overigens hebt gemeld aan de vertrouwenspersoon van

de oppositiekandidaat, die op zijn beurt klacht neerlegde bij de voorzitter van de kiescommissie. U

werd hierom geviseerd door procureur-generaal van Yerevan, H.(…) B.(…), die u sedert jaar en dag in

de gaten hield omdat hij wist van uw lidmaatschap van de oppositiepartij HJK. Om reden van het

incident op het kiesbureau werd er een strafonderzoek tegen u geinitieerd. Deze strafzaak leidde niet tot

een veroordeling. Daarom werd er in mei 2008 een strafzaak tegen u gefabriceerd voor illegaal

wapenbezit. Sedertdien werd er regelmatig naar u gevraagd bij uw familie.

U slaagt er niet in deze door u verklaarde vervolgingsproblematiek aannemelijk te maken, en wel

om volgende redenen.

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 (cf. detentie na de verkiezingen,

geweldpleging na protestacties, twee strafdossiers, huiszoekingen in februari 2008 en na uw vertrek uit

Armenië in juni 2009, meerdere convocaties, aanhoudende bedreigingen en bevragingen door

medestanders van de familie B.(…) in de nasleep van uw betrokkenheid bij de politieke gebeurtenissen

van 2008 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
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van de moeilijkheden die u zichzelf toeschrijft. U gaf aan dat het document van het parket dd. 5 juli 2009

het enige bewijs is dat u wordt opgeroepen (CGVS gehoor 2 p. 12). Het verwijst naar de tegen

u gefabriceerde strafzaak voor illegaal wapenbezit, dat u was aangedaan omdat u op de

verkiezingdag van 19 februari 2008 fraude hebt vastgesteld en dit overigens hebt gemeld aan de

vertrouwenspersoon van de oppositiekandidaat Levon Ter-Petrosyan. Er is echter ernstige reden tot

twijfel aan de geloofwaardigheid van dit document. Zo dient het onaannemelijk te worden genoemd dat

dit document hoewel het de titel ‘Convocatie’ draagt, verder niet de benodigde details draagt die

onvermijdelijk bij een convocatie horen. Het document geeft niet expliciet aan waar u zich dient te

melden, noch bij wie, noch op welke datum noch op welk uur. De informatie die het document wel biedt,

is dat u nooit eerder een veroordeling heeft gehad en dat er op 12 mei 2008 een strafonderzoek inzake

illegaal bezit van wapens en munitie tegen u werd geinitieerd. Deze vaststellingen alleen al roepen

ernstige vragen op bij de authenticiteit van dit document. Daarenboven blijkt dat de juridische verwijzing

die in deze convocatie wordt gebruikt, niet correct is. Het document stelt dat er tegen u een

strafonderzoek inzake illegaal bezit van wapens en munitie is gestart conform Art. 146, deel 2, punt 1

van de Strafwet van de Republiek Armenië. Na onderzoek blijkt echter dat voornoemd artikel, deel 2

geen betrekking heeft op wapenbezit, maar op de schending van het briefgeheim en aanverwante

schendingen door een publiek ambtsdrager. Deze vaststelling doet de geloofwaardigheid van dit

document dan ook teniet.

Deze en voorgaande vaststellingen leiden er dan ook toe geen geloof te hechten aan de door

u verklaarde asielmotieven. Verdere bevestiging van deze inschatting wordt gevonden in de

vaststelling dat er evenmin geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen omtrent uw gebruikte

reisdocumenten. Zo verklaarde u dat u per auto via Polen naar België bent gereisd met een vals

paspoort, maar u bent niet in staat aan te geven onder welke valse identiteit u bent gereisd (CGVS

gehoor 1 p. 9; CGVS gehoor 2 p. 6). U verklaarde eveneens dat er in Polen controle van de

documenten was, maar dat u niets werd gevraagd en dat de smokkelaar uw documenten gedurende de

hele reisweg bij zich had (CGVS gehoor 1 p. 9). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan

een kopie wordt toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er bij binnenkomst van Europa

strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden

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

het risico op ernstige sancties voor de smokkelaars bij het ontdekken van clandestiene passagiers, is

het onwaarschijnlijk dat hij zijn klant absoluut niet op de hoogte heeft gebracht van het soort

valse documenten dat wordt gebruikt om te tonen in geval van controle. Deze vaststellingen leiden er

dan ook toe geen geloof te hechten aan de door u gedane verklaringen aangaande de uw inreis met

valse documenten in de Europese Unie. In het bijzonder zijn deze vaststellingen zwaarwichtig omdat zij

het vermoeden scheppen dat u een internationaal paspoort verborgen houdt voor de

Belgische asielinstanties.

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

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.

De andere door u neergelegde documenten, met name uw geboorteakte, uw huwelijksakte,

rijbewijs, partijkaart en uw militair boekje wijzigen voorgaande vaststellingen niet, gezien deze

documenten enkel gegevens bevatten omtrent uw identiteit en uw militaire dienst. De partijkaart bewijst

dat u lid bent van oppositiepartij HJK maar niet dat u in het kader van de verkiezingen van februari 2008

de door u verklaarde vervolgingsproblemen zou hebben gekregen. Het door u neergelegde Armeense

medisch attest dd.17.03.2008 vermeldt dat u van 3 tot 13 maart 2008 werd gehospitaliseerd. Het attest

geeft echter geen informatie aangaande de omstandigheden waarin de behandelde letsels werden

opgelopen. In voornoemd attest wordt ook melding gemaakt van een geheugentrauma. Dit gegeven

wordt echter niet verder verduidelijkt. Welnu, gezien het gebrek aan geloofwaardigheid van de door u

verklaarde asielmotieven in hoofdzaak werd gebaseerd op objectieve informatie en op de vaststelling

van aspecten van ongeloofwaardigheid betreffende het enige door u neergelegde bewijsstuk aangaande

de verklaarde vervolgingen, kan niet worden gesteld dat dit attest vermag op te wegen tegen de

hierboven gedane vaststellingen van ongeloofwaardigheid in uw hoofde. Het Belgisch medisch attest

dd. 02.03.2010 vermeldt zonder verdere medische duiding dat u lijdt aan een posttraumatische

stressstoornis. Het document geeft niet aan in welke omstandigheden voormelde stoornis werd

veroorzaakt. Bijgevolg vermag ook dit document niet op te wegen tegen de hierboven gedane

vaststellingen van ongeloofwaardigheid.
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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 verzoekende partij, mevrouw M.A., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U verliet

Armenië omdat uw man, M.(…) G.(…) (O.V. 6.545.224) problemen kende daar hij op 19 februari

2008 melding had gemaakt van kiesfraude. Op 20 februari 2008 kwamen personen van H.(…) of S.(…)

B.(…) bij u thuis langs en bedreigden u. Uw man vertrok diezelfde dag naar Jerevan en u bleef samen

met uw schoonouders thuis. Sinds die dag had uw man problemen met de politie en personen van

H.(…) of S.(…) B.(…). Op 30 juni 2009 hebt u samen met uw man Armenië verlaten en op 2 juli 2009

kwam u aan in Petigorsk, Rusland. Uw schoonmoeder bleef in uw huis in Armenië wonen. Op

3 december 2009 vertrok u uit Petigorsk en op 10 december 2009 bent u samen met uw man in

België aangekomen. De volgende dag vroeg u asiel aan.

Ter staving van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw geboorteakte en uw diploma.

B. Motivering

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

uw echtgenoot, M.(…) G.(…) (O.V. 6.545.224). In het kader van een door hem

ingediende asielaanvraag heb ik een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen omwille van het bedrieglijk en kennelijk ongegrond

karakter van zijn asielmotieven. Bijgevolg kan ook wat u betreft niet op grond van uw verwijzing naar

de asielproblemen van uw man besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin van

de Conventie van Genève of van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten, met name uw geboorteakte en uw diploma wijzigen

voorgaande conclusie niet, aangezien zij gegevens omvatten die niet in twijfel worden getrokken. Deze

documenten bevatten immers louter persoonlijke identiteitsgegevens.

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. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Verzoekers stellen dat de motivering zich in wezen

beperkt tot de opmerking dat men geen geloof kan hechten aan welk vluchtverhaal dan ook omdat

Armenië een meerpartijenstelsel en democratie zou zijn, quod non. Nalezing van de bestreden

beslissing leert dat in een stereotiepe motivering alle vluchtverhalen die terugkoppelen naar de

excessen gepleegd in navolging van de presidentsverkiezingen van 19 februari 2008 moeten worden

verworpen middels eenzelfde stereotiepe motivering. De beweringen waarop de verwerende partij zich

steunt zijn echter rechtstreeks afkomstig van bronnen in de schoot van de Armeense overheid. De

redenering dat het land een democratie zou zijn omdat politieke partijen gedoogd worden, activiteiten

mogen ontplooien en oppositie voeren in het parlement wat niet kan worden gelijkgeschakeld met

deelname aan de uitoefening van de macht, is opmerkelijk. Een nauwkeurige lezing van de alinea leert

dat Armenië min of meer een schijndemocratie is, waarbij iedere verkiezing verloopt in een sfeer van

geweld met schermutselingen en willekeurige arrestaties. Het is dan ook opmerkelijk dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit niet afleidt dat er mogelijks wel

kandidaat-vluchtelingen zouden komen uit Armenië, doch integendeel besluit dat Armenië een

meerpartijenstelsel is met democratische inslag waar geen vluchtelingen zijn. Het is onaanvaardbaar de

beoordeling van een individuele asielaanvraag terug te plooien naar het officiële standpunt van de

overheid waartegen de asielzoeker bescherming vraagt. De Armeense overheid wil naar de Europese

Unie toe de indruk wekken een democratie te zijn en geeft hiervoor zelfs aan dat personen betrokken bij

de evenementen van 1 en 2 maart 2008 in nasleep van de presidentsverkiezingen van 19 februari 2008

amnestie zouden gekregen hebben zodat er van enige vervolging op basis van politieke overwegingen

geen sprake zou zijn. Deze bewering wordt al te gemakkelijk overgenomen door de Belgische

asielinstanties. Verzoekers menen echter dat heden, in weerwil van de zogenaamde amnestiemaatregel
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nog steeds, zij het thans minder openlijk, opposanten blootstaan aan vervolging en brutaliteiten

gepleegd door agenten van de overheid, al dan niet geüniformeerd, en leden van de

meerderheidspartijen die zich straffeloosheid gegarandeerd weten. In dezelfde zin staan politieke

opposanten bloot aan vervolging op grond van verzonnen gemeenrechtelijke misdrijven hetgeen de

indruk wekt dat er in Armenië geen sprake is van vervolging op grond van feiten die zouden aanleiding

kunnen geven tot bescherming geboden door de Conventie van Genève. Verzoekers wijzen erop dat de

verklaringen van verzoekster niet aangetast zijn door inconsequenties of tegenstrijdigheden, maar dat

het steeds gaat over feiten die zij zelf niet heeft meegemaakt doch heeft moeten vernemen van eerste

verzoekende partij. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen schaart zich ten

onrechte achter de officiële standpunten van de Armeense autoriteit dewelke blijkbaar gewillig worden

overgenomen en die in schril contrast staan met de talrijke vluchtverhalen van Armeense vluchtelingen

die ter beoordeling aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden

voorgelegd. Verzoekers menen dat de verklaringen van de Armeense vluchtelingen consistent zijn,

gelijklopend en repetitief, steeds refererend aan identieke schendingen van het Vluchtelingenverdrag

wat achteloos door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen opzij wordt

geschoven.

2.1.2. In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 62

van de vreemdelingenwet alsmede het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel. Verzoekers voeren

aan dat de motivering in de bestreden beslissing zich in feite beperkt tot de mededeling dat verzoeker

weliswaar correct aangeeft dat hij het slachtoffer is geweest van een aantal feiten en gebeurtenissen

waarvan het Commissariaat-generaal het bestaan erkent, maar dat alles van tafel dient te worden

geveegd omdat er geen geloof kan worden gehecht aan hun vluchtverhaal omdat dit niet strookt met de

officiële versie van de Armeense staat dat zij een democratie zou zijn. De motivering kan dan ook strikt

genomen worden beperkt tot één enkele lijn die op geen enkele wijze rekening houdt met de uitgebreide

uiteenzetting van verzoekers. De motivering van de bestreden beslissing is bovendien niet correct. De

administratie is perfect op de hoogte van de toestand in Armenië zoals deze heden ten dage bestaat.

Verzoekers betogen dat hun verklaringen uitgebreid, consequent en niet aangetast zijn door

fundamentele tegenstrijdigheden. Het is onredelijk tientallen identieke vluchtverhalen uit Armenië die

allen terugplooien op dezelfde feiten en gebeurtenissen in de nasleep van de verkiezingen van februari

2008 en verwijzen naar dezelfde mensenrechtenschendingen vanwege de overheid onder de vorm van

repressie en schijnprocessen, die gepleegd zijn door leden van de (para)militairen en/of aanhangers van

politieke partijen met beleidsverantwoordelijkheid die hun straffeloosheid gegarandeerd weten door hun

doorvlochten relaties met een corrupt regime. Het is ook onredelijk deze tientallen zo niet honderden

identieke vluchtverhalen te negeren en zich te beperken binnen het kader van de zogenaamde

informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zou beschikken

tot de officiële versie van de Armeense overheid. Tot slot menen verzoekers dat het dwingend is hen de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen zoals voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoekers verduidelijken dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in de

bestreden beslissing aangeeft dat de gebeurtenissen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en er in die

periode wel ernstige feiten hebben voorgedaan die vervolging kunnen uitmaken, waarbij personen met

het profiel van verzoeker wel degelijk druk konden ervaren vanwege de autoriteiten.

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 verzoekende partijen 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 verzoeker geen vervolging dienen te vrezen. Deze bevinding is gestoeld

op de bij het administratief dossier toegevoegde informatie (Cedoca subject related briefing van 14
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oktober 2010: “Armenië, Beoordeling van de actuele vrees van politieke opposanten sinds de

gebeurtenissen ivm de presidentsverkiezingen van februari 2008”, stuk 22/3 van het administratief

dossier) waaruit blijkt dat de meeste personen die in het kader van de verkiezingen van 19 februari 2008

en de nasleep ervan werden veroordeeld door een belangrijke amnestieregeling in juni 2009 werden

vrijgelaten. 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. betrokken 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 zij geen enkel risico meer liepen.

De voorzitter van de 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.

Voormelde informatie van het Commissariaat-generaal geeft eveneens duidelijk aan dat politieke

opposanten in verkiezingstijd aan intimidatie kunnen worden blootgesteld. Dit was het geval tijdens de

gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 2009 en tijdens de tussentijdse verkiezing van 10 januari 2010.

Maar zodra de verkiezingen en de spanningen die ze met zich meebrengen voorbij zijn, wordt de

situatie kalmer en worden opposanten niet politiek vervolgd. De enige situaties die een risico kunnen

inhouden betreffen personen die actief deelnemen aan politieke acties. Deze geïsoleerde gevallen zijn

zonder uitzondering bekend en worden breeduit aan het licht gebracht. Verzoekende partijen brengen

echter geen elementen bij die aantonen dat zij als een dergelijke uitzondering worden beschouwd.

Voor zover verzoekers menen dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich

door het gebruik van voormelde informatie beperkt tot de officiële versie van de Armeense overheid,

kunnen zij niet worden bijgetreden. Zoals reeds gesteld, is voormelde informatie immers afkomstig van

diverse goedgeplaatste bronnen, zoals de voorzitters van verschillende Armeense

mensenrechtenorganisaties, van oppositiepartijen en hooggeplaatste overheidspersonen en

buitenlandse diplomaten, waardoor de desbetreffende informatie geenszins als een afspiegeling van de

officiële versie van de Armeense overheid kan worden aangemerkt. Met de algemene beweringen dat

thans, zij het minder openlijk, opposanten alsnog blootstaan aan vervolging en brutaliteiten gepleegd

door agenten van de overheid, al dan niet geüniformeerd, en leden van de meerderheidspartijen die zich

straffeloosheid gegarandeerd weten en dat politieke opposanten blootstaan aan vervolging op grond

van verzonnen gemeenrechtelijke misdrijven hetgeen de indruk wekt dat er in Armenië geen sprake is

van vervolging op grond van feiten die zouden aanleiding kunnen geven tot bescherming geboden door

de Conventie van Genève, weerleggen verzoekende partijen voormelde informatie, die door hen gekend

is en waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich gesteund heeft niet.

Zij brengen geen indicatie bij waaruit zou blijken dat deze informatie niet correct zou zijn. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelde overigens vast dat het document

dat verzoeker ter staving van zijn bewering dat een verzonnen strafzaak voor illegaal wapenbezit, in zijn

hoofde werd aangespannen omdat hij op de verkiezingdag van 19 februari 2008 fraude had vastgesteld

en dit had gemeld aan de vertrouwenspersoon van de oppositiekandidaat Levon Ter-Petrosyan, geen

waarborg biedt inzake authenticiteit. Zo werd vastgesteld dat dit document hoewel het de titel

‘Convocatie’ draagt, verder niet de benodigde details draagt die onvermijdelijk bij een convocatie horen.

Het document geeft niet expliciet aan waar verzoeker zich dient te melden, noch bij wie, noch op welke

datum noch op welk uur. De informatie die het document wel biedt, is dat verzoeker nooit eerder

een veroordeling heeft gehad en dat er op 12 mei 2008 een strafonderzoek inzake illegaal bezit van

wapens en munitie tegen hem werd gestart. Daarenboven blijkt uit de informatie die door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan het administratief dossier werd

toegevoegd (stuk 22/1 van het administratief dossier) dat de juridische verwijzing die in deze

convocatie wordt gebruikt, niet correct is. Het document stelt dat er tegen verzoeker een strafonderzoek

inzake illegaal bezit van wapens en munitie is gestart conform artikel 146, deel 2, punt 1 van de Strafwet

van de Republiek Armenië. Artikel 146, deel 2 heeft echter geen betrekking op wapenbezit, maar op de

schending van het briefgeheim en aanverwante schendingen door een publiek ambtsdrager. Deze

vaststellingen doen de authenticiteit van dit document dan ook volledig teniet. In het kader van de

devolutieve kracht van het onderhavig beroep volstaat het voorgaande om te besluiten dat in hoofde van

verzoekende partijen geen vluchtelingenrechtelijke vrees in aanmerking kan worden genomen.

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

verzoekende partijen. In het licht van de hierboven beschreven actuele situatie in Armenië en de hieraan
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gerelateerde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas tonen verzoekende partijen niet aan waarom zij

een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.3. Verzoekende partijen kunnen niet als vluchtelingen 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.

2.4. Zowel in het opschrift van het verzoekschrift als in fine vragen verzoekende partijen de bestreden

beslissingen te vernietigen. Uit wat voorafgaat, blijkt echter dat er geen essentiële elementen ontbreken

waardoor de Raad niet over de grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekende partijen geven

verder niet aan welke substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissingen zouden kleven in de

zin van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden

beslissingen te vernietigen en de zaken terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen.

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 negentien mei tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


