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nr. 61 901 van 20 mei 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die beiden verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

11 maart 2011 hebben ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 8 februari 2011 genomen in hoofde van verzoeker en de tegen de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen van 8 februari 2011

genomen in hoofde van verzoekster.

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 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en de advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat K.

DASSEN en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.De bestreden beslissing in hoofde van verzoeker luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart het staatsburgerschap van Armenië te bezitten en van Armeense origine te zijn.

U kende problemen in Armenië omwille van uw politieke activiteiten. U was geen lid van een partij,

maar tijdens de verkiezingen werkte u wel voor LTP (Levon Ter Petrosyan) van de HHsH-partij. Bij

de presidentsverkiezingen van 2008 hoorden jullie dat LTP kandidaat zou zijn. U besloot om te werken

voor de belangen van LTP. U maakte kennis met H.H. (...) (van de HHsH in Artashat) en u begon DVD’s

uit te delen. Op 29 januari 2008 werd u door 2 politieagenten meegenomen naar het politiebureau. U

werd in elkaar geslagen en u werd bedreigd omdat u werkte voor LTP. U werd op 30 januari 2008 ’s
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morgens vrijgelaten. U had geen uiterlijke verwondingen. Op 6 februari 2008 werd u samen met andere

activisten tijdens een betoging in Artashat meegenomen. U werd dezelfde avond nog vrijgelaten. U werd

niet geslagen. U was officieel vertrouwenspersoon voor Levon Ter Petrosyan voor

de presidentsverkiezingen van 19 februari 2008. U was waarnemer bij die verkiezingen in bureau 17/2

in Artashat. Om 15.00 uur waren er vervalsingen. De voorzitter van het kiesbureau weigerde dat in

het logboek te noteren. Hij haalde de politie erbij en u had de valse stembrieven vast. De politie wou

die afnemen. U weigerde en u nam die stemmen mee om die af te geven in het hoofdkwartier van de

HHsH in Artashat. H.H. (...) heeft die aangenomen. U stelde dat de voorzitter van het kiesbureau

geweigerd had dit te registreren. U keerde terug naar het kiesbureau. Onderweg hebben mannen van

parlementsvoorzitter H.A. (...)(van de regeringspartij Hanrapetakan) u uit uw wagen gehaald, en ze

stopten u in hun wagen. Ze namen u mee buiten Artashat. Ze vroegen u de stembrieven terug te halen.

Ze hebben u zwaar geslagen. Ze lieten u achter. U ging terug naar het hoofdkwartier waar u alles

vertelde aan H.H. (...). U had blauwe plekken op uw rug en uw benen. U had geen sporen van

verwondingen op uw gezicht. Uw partner reageerde geschrokken toen ze nadien hoorde over uw

verwondingen. De mannen van Abrahamyan bleven u bedreigen. Op 2 maart 2008 was u op een

betoging in Jerevan toen er bij u thuis een huiszoeking werd uitgevoerd. Er werd niets meegenomen. Ze

zegden tegen uw partner dat u wapens zou hebben uitgedeeld aan de mensen tijdens de betoging van

1 maart 2008. Ze lieten een convocatie achter om u te melden op 3 maart 2008. Uw vader had een

kennis bij de politie, en daardoor lieten ze uiteindelijk de beschuldiging tegen u vallen. U keerde terug

naar huis op 20 maart 2008. U werd daarna nog bedreigd door de mannen van Abrahamyan. Op 31 mei

2009 waren er burgemeesterverkiezingen in Jerevan. U was waarnemer in de wijk Shingavit. Er was

een vechtpartij waarbij u uw accreditatie verloor. U werd geslagen door maffiaman Kadillac Serog en

zijn mannen. Uw voet deed pijn. Uw vrouw was zwaar geschrokken. U ging opnieuw naar H.H. (...), en u

had opnieuw bewijzen van de vervalsingen bij zich. U kreeg een schriftelijke convocatie van de politie

om u te melden op 3 juni 2009 bij de rechercheafdeling van Artashat. U ging daarheen, en twee

personen van Abrahamyan waren aanwezig. Ze begonnen u te slaan. De mannen van Abrahamyan

eisten dat de politie een zaak zou openen tegen u. De politie zou een zaak tegen u aanspannen omdat

u de werking van de kiescommissie gestoord had. U werd enkel door de mannen van Abrahamyan

geslagen. U liep hierbij geen verwondingen op. U moest van de politie tekenen dat u het land niet zou

verlaten. U werd vrijgelaten. Een kennis die bij de politie werkt, zei dat u zeker een straf zou krijgen, en

dat de enige uitweg vluchten uit Armenië was.

U verliet Jerevan op 30 juni 2009 en u reisde met het vliegtuig naar Moskou (Russische Federatie).

U verbleef in Moskou van 30 juni 2009 tot en met 09 december 2009. In Moskou werden valse

paspoorten gemaakt voor jullie. Op 09 december 2009 reisden jullie met een auto verder via Belarus,

Polen en Duitsland richting België. Jullie hadden geen persoonlijke paspoortcontrole tussen Belarus en

Polen. U kwam België binnen op 14 december 2009, en u diende een asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties op 14 december 2009 in het gezelschap van uw partner Balyan Nelly

(O.V.6.545.779) en in het gezelschap van jullie twee minderjarige kinderen Manaseryan Tigran en

Manaseryan Marina.

B. Motivering

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 (een arrestatie op 29 januari 2008, een

arrestatie op 6 februari 2008, hard geslagen op 19 februari 2008, blijvende dreigementen van Hovik

Abrahamyan, een huiszoeking op 2 maart 2008, een vechtpartij op 31 mei 2009, een convocatie op 3

juni 2009 bij de rechercheafdeling van Artashat waarbij u geslagen werd) in de nasleep van uw

vermeende betrokkenheid bij de politieke gebeurtenissen van 2008 niet aannemelijk.
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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.

In het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde document (document 3 in groene

map) staat dat u vertrouwenspersoon zou zijn geweest voor Levon Ter Petrosyan in het kader van

de presidentsverkiezingen van 2008. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt,

en waarvan een kopie aan het administratief dossier is toegevoegd, blijkt echter dat u volgens de

officiële exhaustieve lijst van de Centrale kiescommissie niet gefigureerd hebt als vertrouwenspersoon

voor Levon Ter Petrosyan in het kader van de presidentsverkiezingen van 2008. Er dient dan ook

vastgesteld te worden dat er ernstig getwijfeld kan worden aan de authenticiteit van het door u

voorgelegde bewijs van uw aanstelling tot vertrouwenspersoon van Levon Ter Petrosyan in het kader

van deze laatste presidentsverkiezingen. Concluderend kan ook hier gesteld worden dat u niet

aannemelijk kan maken dat u vertrouwenspersoon zou zijn geweest bij de meest recente

presidentsverkiezingen, en dat u hierdoor problemen zou hebben gekend in Armenië.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde convocatie van de politie bevat de

informatie dat u werd opgeroepen om te getuigen in verband met een onderzoek naar illegaal

wapenbezit (CGVS, p. 4). In dit document staat aangegeven dat u wordt opgeroepen in de

hoedanigheid van getuige, doch er wordt nergens aangegeven dat u van iets beschuldigd zou worden

(CGVS, p. 4). Het is bovendien opvallend dat in deze oproepingsbrief niet staat waar u zich op 3 maart

(het jaar is niet vermeld) zou hebben moeten melden, noch bij wie, en dat op deze convocatie geen

stempel werd aangebracht. Hierdoor kan ook aan de authenticiteit van deze convocatie getwijfeld

worden.

U gaf tijdens uw interview voor het Commissariaat-generaal bovendien aan dat u geen bewijzen hebt

dat er effectief een zaak tegen u zou zijn aangespannen en dat er een onderzoek tegen u zou lopen

(CGVS, p. 13).

Verder dient te worden opgemerkt dat, hoewel u aangeeft dat u zowel bij de presidentsverkiezingen

van 19 februari 2008 als bij de burgemeesterverkiezingen van 31 mei 2009 waarnemer was voor

kandidaat Levon Ter Petrosyan (CGVS, p. 7 en 11), u niet aannemelijk kan maken dat u daadwerkelijk

betrokken was bij deze verkiezingen. U slaagt er namelijk niet in op enkele elementaire vragen in

verband met deze verkiezingen een antwoord te bieden. Zo geeft u aan niet te weten of er andere

waarnemers aanwezig waren op 19 februari 2008 (CGVS, p. 7), hoeveel kandidaten er waren bij

deze presidentsverkiezingen (CGVS, p. 8), of er bij de burgemeesterverkiezingen van 31 mei 2009

een kiesdrempel was (CGVS, p. 12), of er een stempel in het paspoort van de kiezer werd gezet na

het uitbrengen van de stem (CGVS, p. 12), hoeveel procent van de stemmen Levon Ter Petrosyan (de

man waarvoor u waarnemer was) behaalde (CGVS, p. 12), volgens welk systeem de burgemeester

van Jerevan verkozen wordt (CGVS, p. 12) en hoeveel zetels er zijn in de gemeenteraad van

Jerevan (CGVS, p. 12). Mocht u werkelijk als waarnemer betrokken zijn geweest bij deze verkiezingen,

kan redelijkerwijze worden verwacht dat u een antwoord zou kunnen bieden op deze cruciale vragen.

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.

Er moet ten slotte worden opgemerkt dat het opvallend is dat u uw belangrijkste

identiteitsdocument, zijnde uw Armeens paspoort, niet voorlegde aan de Belgische asielinstanties. U

verklaarde zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als tijdens uw interview voor het Commissariaat-

generaal dat u uw Armeense paspoort in de Russische Federatie had achtergelaten bij de mensen die

uw uitreis vanuit Moskou geregeld hadden (verklaring DVZ vraag 21, CGVS, p. 4), wat echter weinig

aannemelijk is. Aangaande uw reisroute verklaarde u verder dat u vanuit Belarus via Polen richting

België bent gereisd, en u geeft aan dat u zelf geen persoonlijke paspoortcontrole hebt gehad aan de

grenzen tussen Belarus en de Schengenlanden (CGVS, p. 5 en 6). Hierover dient te worden opgemerkt

dat uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan eveneens een kopie

aan het administratief dossier is toegevoegd, blijkt dat er quasi zonder uitzondering strenge en

persoonlijke paspoortcontroles zijn aan de buitengrenzen van de Schengen-zone. Er kan dan ook

weinig geloof worden gehecht aan uw verklaringen als zou u zonder persoonlijke paspoortcontrole de

Schengen-zone zijn binnengekomen. Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u bewust uw Armeens

paspoort achterhoudt om zo de hierin vervatte informatie over een eventueel verkregen visum voor uw

reis naar België, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent verborgen te houden.
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De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteakte van uzelf en de

geboorteakte van uw partner bevatten informatie met betrekking tot uw identiteit en de identiteit van uw

partner, doch niet met betrekking tot de door u in het kader van uw asielaanvraag 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.”

1.2.De bestreden beslissing genomen in hoofde van verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart het staatsburgerschap van Armenië te bezitten en van Armeense origine te zijn.

U kende problemen in Armenië omwille van de politieke activiteiten van uw partner M.M. (...)(O.V.

6.545.779).

Uw partner was sympathisant van de partij HHsH van Levon Ter Petrosyan, en hij

was vertrouwenspersoon bij de laatste presidentsverkiezingen. Eind januari 2008 werd uw partner een

dag vastgehouden en goed in elkaar geslagen. De volgende dag werd hij vrijgelaten. Uw partner werd

op 19 februari 2008 nog eens in elkaar geslagen, en hij had daardoor blauwe plekken op zijn zij. Op 2

maart 2008 is de politie bij jullie thuis geweest voor een huiszoeking. Ze zochten een wapen. Ze lieten

een document achter dat uw partner zich moest melden op 2 maart 2008. Uw partner bleef in Jerevan

tot eind maart 2008. Uw schoonvader had een kennis bij de politie die jullie hielp. Na een betoging

in Artashat werd uw partner opnieuw meegenomen door de politie, en dezelfde avond vrijgelaten. Op

31 mei 2009 kwam uw partner in een gevecht terecht bij de ontdekking van fraude bij

de burgemeesterverkiezingen in Jerevan. Uw partner kreeg een convocatie om zich op 3 juni 2009

te melden bij de politie. Hij is naar de politie geweest, en hij werd er in elkaar geslagen door

privépersonen. Hij had blauwe plekken op de benen en op zijn volledige lichaam. Uw schoonvader

kwam via kennissen te weten dat uw partner zou gearresteerd worden.

U verliet Jerevan op 30 juni 2009 en u reisde met het vliegtuig naar Moskou (Russische Federatie).

U verbleef in Moskou van 30 juni 2009 tot en met 09 december 2009. In Moskou werden valse

paspoorten gemaakt voor jullie. Op 09 december 2009 reisden jullie met een auto verder via Belarus,

Polen en Duitsland richting België. Jullie hadden geen persoonlijke paspoortcontrole tussen Belarus en

Polen. U kwam België binnen op 14 december 2009, en u diende een asielaanvraag in bij de

Belgische asielinstanties op 14 december 2009 in het gezelschap van uw partner M.M. (…)

(O.V. 6.545.779) en in het gezelschap van jullie twee minderjarige kinderen M.T. (…) en M.M. (…)

B. Motivering

U verklaart tijdens het interview voor het Commissariaat-generaal dat alle problemen die u kende

in Armenië verbonden waren met de problemen van uw partner M.M. (...)(O.V. 6.545.779), en u stelt

uitdrukkelijk dat u zelf geen persoonlijke problemen kende (CGVS, p.04). Aangezien in het kader van de

asielaanvraag van uw partner M.M. (...)(O.V. 6.545.779) door het Commissariaat-generaal werd

besloten tot een weigering van de hoedanigheid van Vluchteling en tot een weigering van de Subsidiaire

Beschermingsstatus, 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 van uw partner M.M. (...)(O.V. 6.545.779)

is genomen, verwijs ik graag naar zijn beslissing.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteakte van uzelf en de

geboorteakte van uw partner bevatten informatie met betrekking tot uw identiteit en de identiteit van uw

partner, doch niet met betrekking tot de door u in het kader van uw asielaanvraag 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
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2.1. In een eerste middel brengen verzoekers kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de

schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt

onderzocht. Verzoekers roepen ook het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel in.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op

een zorgvuldige wijze voor te bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekers op 29 september 2010 op het

Commissariaat-generaal werden gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kregen om hun asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor

waren zij in het gezelschap van een tolk die het Armeens machtig is. De bestreden beslissing is

grotendeels gesteund op het verslag van dit gehoor. Aldus kan niet worden vastgesteld dat de

commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad wijst er op dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich niet volstaat om te

kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze vrees dient immers ook steeds getoetst te worden aan

objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de vrees concreet aannemelijk te maken. De

commissaris-neemt zijn beslissing op grond van de feitelijke elementen die hem werden aangereikt door

de asielzoeker. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker.

Met betrekking tot de algemene situatie van politieke opposanten in Armenië stelt de bestreden

beslissing onder meer: “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.”

Verzoeker stelt dat hij wel degelijk vertrouwenspersoon (proxy) was tijdens de Presidentsverkiezingen

van 2008 ten voordele van Levon Ter Petrosyan. Het betreft een cruciaal element van zijn asielrelaas.

De rechten van de verdediging zijn geschonden daar de volledige lijst van de centrale commissie op

basis waarvan gesteld wordt dat verzoeker geen vertrouwenspersoon was, zich niet bevindt in het

administratief dossier. In het antwoorddocument wordt gesteld dat er vier personen op de lijst staan met

de voornaam Misha maar deze zouden niet de verzoeker betreffen. Het redelijkheidsbeginsel is hierbij

geschonden.

Verweerder antwoordt: “Verweerder beaamt dat de informatie waarnaar verwezen wordt in het

administratieve dossier, namelijk de Subject Related Briefing “Presidentsverkiezingen van februari 2008:

Lijsten van vertrouwenspersonen (“proxy”) van de kandidaten en accreditaties bij de CEC” niet aan het

administratieve dossier werd toegevoegd. Dit belet echter niet dat verzoekers wel degelijk kennis

konden nemen van het feit dat verzoekers naam niet op de officiële lijst van de centrale kiescommissie

die de namen van vertrouwenspersonen bevat, figureert. Uit het antwoorddocument ‘ARM2010-147’, dat

in het administratieve dossier steekt, blijkt immers dat CEDOCA is nagegaan of de naam van verzoeker

vermeld staat op de lijst van vertrouwenspersonen van Levon Ter Petrosyan in het kader van de

presidentsverkiezingen van februari 2008. CEDOCA is immers tot de vaststelling gekomen, zo blijkt
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duidelijk uit het antwoorddocument, dat geen enkele persoon die op de lijst vermeld staat de

familienaam MA(…) of MI(…) draagt en dat vier personen de voornaam Misha dragen waarbij hun

geboortedatum echter niet overeenstemt met de geboortedatum van verzoeker. Op basis van deze

vaststellingen kon de Commissaris-generaal bijgevolg terecht stellen dat verzoeker niet aannemelijk

heeft gemaakt dat hij vertrouwenspersoon zou zijn geweest bij de meest recente

presidentsverkiezingen. Bijgevolg kan er evenmin enige bewijswaarde gehecht worden aan het door

verzoeker neergelegde document aangaande zijn aanstelling als vertrouwenspersoon. Verweerder stelt

vast dat verzoekers deze vaststellingen niet in concreto weerleggen of ontkrachten maar enkel stellen

dat zij zich op dit punt niet konden verdedigen, terwijl zij wel degelijk inzage konden krijgen in het

CEDOCA-antwoorddocument ‘ARM2010-147’ van 29 september 2010 dat in het administratieve dossier

steekt en waaruit blijkt dat verzoekers naam niet op de officiële lijst van de kiescommissie fungeert.

Volledigheidshalve wordt de SRB naar dewelke in het CEDOCA-antwoorddocument wordt verwezen

aan deze nota toegevoegd.”

De vaststelling dat een stuk geen nieuw gegeven is in de zin van artikel 39/76, § 1 van de

vreemdelingenwet belet niet dat dit stuk mede in het beraad wordt betrokken in het raam van de rechten

van de verdediging indien dit stuk wordt aangebracht, hetzij door de verzoekende partij ter adstructie

van haar kritiek op de bestreden beslissing zoals die is verwoord in het verzoekschrift, hetzij door de

partijen als antwoord op de argumenten in feite en in rechte die voor de eerste keer in de laatste

proceduregeschriften voor de terechtzitting zouden zijn aangevoerd. Dit is in casu het geval. Het

bovenvermeld stuk wordt om die reden in het beraad betrokken.

De Raad stelt vast dat CEDOCA-document 2010-147 stelt dat er op de Central Electoral Commission

(CEC)-lijst geen persoon met de naam van verzoeker of met de naam van verzoeker maar geschreven

met een i in plaats van een a als tweede letter in de lijst voorkomt en dat er weliswaar vier personen

voorkomen met dezelfde voornaam als verzoeker maar dat de geboortedatum niet overeenstemt met

die van verzoeker.

Door op basis van bovenvermeld document vast te stellen dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij

een vertrouwenspersoon was zoals hij stelt heeft de commissaris-generaal niet onzorgvuldig of

onredelijk gehandeld.

Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat

tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301,; RvS 18 april

1997, nr. 65.919). De schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien

de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd.

Wat de opwerping van de schending van de rechten van verdediging betreft merkt de Raad op dat de

procedure voor de commissaris-generaal geen jurisdictionele maar een administratieve procedure is. Op

het administratiefrechtelijk vlak zijn de rechten van verdediging enkel van toepassing op tuchtzaken. Ze

zijn derhalve niet van toepassing op de beslissingen die door de commissaris-generaal worden

genomen in het kader van de Vreemdelingenwet.

Uit bovenvermeld CEDOCA document blijkt dat de CEC op exhaustieve lijst de vertrouwenspersonen

van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen bevat, met vermelding van onder meer hun naam,

voornaam, geboortedatum en paspoortnummer.

Uit CEDOCA-document 2010-147 blijkt op voldoende wijze dat verzoeker niet op de CEC-lijst voorkomt.

De voorlegging van de volledige lijst is hiervoor niet noodzakelijk. Verzoeker stelt in zijn verzoekschrift

dat hij zich niet kon verdedigen in dit verband, maar weerlegt of betwist de informatie niet in concreto.

Daarenboven stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat verzoeker zijn

paspoort niet voorlegt, zodat de lijst op dat punt niet kon onderzocht worden door CEDOCA. De

bestreden beslissing wijst er op dat de uitleg van verzoeker om zijn paspoort niet voor te leggen niet

overtuigt. Ter zitting stelt verzoeker dat zijn paspoort ergens anders is en hij het daarom niet voorlegt.

Dit overtuigt niet. De Raad schaart zich achter dat deel van de bestreden beslissing.

Uit de nota in bijlage van de nota (SRB Armenië) blijkt dat er bij de presidentsverkiezingen van 2008

talrijke valse blanco accreditaties als vertrouwenspersoon in omloop waren. Ter zitting verwijst

verzoeker naar de reeds neergelegde documenten als vertrouwenspersoon. Daar verzoeker niet op

bovenvermelde lijst voorkomt heeft het door verzoeker voorgelegde document als vertrouwenspersoon
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geen bewijswaarde. Hij toont niet aan dat hij vertrouwenspersoon was voor Levon Ter Petrosyan bij de

presidentsverkiezingen van 2008. Het betreft een kernelement van zijn asielrelaas.

Het door de bestreden beslissing vermelde motief met betrekking tot de kennis van verzoeker inzake de

verkiezingen van 31 mei 2009 is een overtollig motief.

De argumentatie van verzoekers met betrekking tot hun reisweg die geregeld werd door een smokkelaar

overtuigt niet. De Raad schaart zich achter het desbetreffende motief uit de bestreden beslissing.

Verzoekers stellen dat verzoeker nog steeds gezocht wordt in Armenië. Van zijn ouders vernam

verzoeker dat in november/december 2010 personen bij hem thuis kwamen die naar hem op zoek

waren. Zij spraken met zijn vader en er werden bedreigingen geuit. Verzoekster krijgt hier bovendien in

België psychologische hulp omwille van de problemen die zij hadden in hun land van herkomst.

Verweerder stelt: “dat de Commissaris-generaal op basis van pertinente motieven op genoegzame wijze

heeft aangetoond dat verzoeker de door hem aangehaalde problemen in de nasleep van zijn

vermeende betrokkenheid bij de politieke gebeurtenissen van 2008 en 2009 niet aannemelijk heeft

gemaakt. Bijgevolg is het evenmin geloofwaardig dat verzoeker (nog steeds) zou gezocht worden in zijn

geboorteland.

Aangaande de bewering van verzoekster dat zij in België psychologische hulp krijgt omwille van de

problemen die zij hadden in hun land van herkomst, merkt verweerder op dat verzoekster niet eerder

melding heeft gemaakt van psychologische problemen en evenmin hieromtrent een medisch attest

aanbrengt.”

Ter zitting bevestigt verzoeker zonder meer dat zijn echtgenote in België psychologische hulp krijgt.

De Raad schaart zich achter bovenvermeld verweer.

Waar verzoekers tenslotte stellen dat hun verklaringen gelijklopend zijn en er geen enkele

tegenstrijdigheid werd vastgesteld stelt de Raad dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet

alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Daarenboven is een kernelement van het relaas van verzoeker zijn hoedanigheid van

vertrouwenspersoon bij de verkiezingen niet aannemelijk.

Het eerste middel is niet gegrond. Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet worden erkend.

3.2. In een tweede middel stellen verzoekers dat de Commissaris-generaal geenszins onderzocht heeft

of zij in aanmerking komen voor de subsidiaire beschermingsstatus en evenmin motiveert in de

bestreden beslissing waarom hen dit statuut geweigerd wordt. Verzoekers menen bij terugkeer naar hun

land van herkomst een risico te lopen op ernstige schade in de zin van foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing.

Verweerder stelt: “dat verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing niet vermelden welke de

redenen zijn waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, feitelijke grondslag mist. Uit

de bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in

de bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van

de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn (RvV, nr. 20.745 van 18 december 2008; RvV,

nr. 33.601 van 30 oktober 2009).”

De Raad schaart zich achter dit verweer. Verzoekers hebben hun asielrelaas niet aannemelijk kunnen

maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof worden gehecht aan de door verzoekers aangehaalde vrees

voor vervolging overeenkomstig de criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook

niet langer kunnen steunen op de elementen aan de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te

maken dat zij in geval van een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige

schade zouden lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekers

brengen geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in hun land van herkomst sprake is van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de
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vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het administratief dossier die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat,

daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, §1 van

voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met

artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de Vreemdelingenwet.

Het tweede middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken;

mevr. S. QUINTENS toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. QUINTENS G. de MOFFARTS


