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nr. 61 904 van 20 mei 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: 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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 10 maart 2011 heeft

ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

17 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 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 advocaat V. MOUBAX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Armeens staatsburger van Armeense origine te zijn. Uw laatst

geregistreerde verblijfplaats in Armenië was de Wijk X, gebouw X appartement n° X te Hrazdan. Zowat

tien jaar geleden startte uw echtgenoot een groente- en fruitwinkel in Hrazdan. Bij de uitbating van de

winkel werd uw echtgenoot geholpen door 3 vrienden. Uzelf, uw echtgenoot en uw dochter kenden

geen problemen tot de lente van 2009. Toen kreeg uw echtgenoot geregeld bezoek van 3

onbekende mannen, die uw echtgenoot onder druk zetten om zijn winkel aan hen te verkopen. Uw

echtgenoot weigerde elk aanbod. Op 10 april 2010 werd uw echtgenoot door een onbekende telefonisch

verwittigd van het feit dat zijn winkel in brand stond. Uw echtgenoot haastte zich naar de brand en uzelf

bleef met uw dochter in huis achter. 2 dagen voordien waren de 3 onbekende mannen bij u thuis
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geweest in een nieuwe poging uw echtgenoot te overhalen zijn winkel van de hand te doen; ook op dat

ogenblik weigerde uw echtgenoot. De pogingen die uw echtgenoot bij politie en lokaal bestuur

ondernam om bescherming te zoeken, kenden geen resultaat. Ook na de brand werd uw echtgenoot

nog bedreigd en daarom vond hij het veiliger dat het gezin zo veel mogelijk in huis bleef. In mei 2010

logeerde u samen met uw echtgenoot en uw dochter bij uw zus in Armavir, maar ook daar werd uw

dochter beledigd. Uw echtgenoot oordeelde dat de situatie niet langer houdbaar was voor uzelf en uw

dochter en hij begon uw vlucht uit Armenië te organiseren. Per vliegtuig reisde u op 17 september 2010,

samen met uw dochter, vanuit Armenië naar Oekraïne. Daar bleef u één dag om vervolgens per

toeristenbus door te reizen naar België. Op 19 of 20 september 2010 kwam u in België aan en samen

met uw dochter, H.K. (...)(O.V. 6.690.781) vroeg u op 20 september 2010 asiel aan.

In het kader van uw asielaanvraag legt u een geboorte- en doopselattest van uzelf en uw

echtgenoot voor, een huwelijksakte en een bewijs van inschrijving in het register van de sociale

zekerheid.

B. Motivering

Uit uw verklaringen (CGVS, gehoorverslag dd.02.02.2011, p.8) blijkt dat u dezelfde asielmotieven

inroept als uw dochter H.K. (...)(O.V. 6.690.781) en u vermeldt geen andere asielmotieven.

Aangezien u uw asielmotieven verbindt aan deze van uw dochter H.K. (...)(O.V. 6.690.781) en

aangezien in haar hoofde een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling werd

genomen, alsook een beslissing tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, kan in uw hoofde

evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie, noch op het bestaan van een risico op het lijden van ernstige schade,

volgens de definitie van subsidiaire bescherming. Voor een uitgebreide weergave van de elementen op

basis waarvan de beslissing ten aanzien van uw dochter H.K. (...)(O.V. 6.690.781) werd genomen,

wordt verwezen naar de beslissing van deze laatste:

"Voor uw asielaanvraag beroept u zich op problemen die u en uw vader in Hrazdan kenden met

3 onbekende mannen, die het op de winkel van uw vader gemunt hadden.

Er moet worden opgemerkt dat u er niet in bent geslaagd uw verklaarde problemen aannemelijk

te maken, zodat in uw hoofde niet kan besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een ernstig risico op het lijden van ernstige

schade volgens de definitie van subsidiaire bescherming. Uw verklaringen zijn op meerdere

essentiële punten onaannemelijk vaag en bovendien werden aanzienlijke tegenstrijdigheden

vastgesteld tussen uw verklaringen en deze van uw moeder, A.I. (...).

Een eerste belangrijke tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen en deze van uw moeder A.I. (...) (O.V.

6.690.784) werd vastgesteld met betrekking tot het moment van de dag - op 10 april 2010 - waarop uw

vader telefonisch werd verwittigd dat een brand in zijn winkel woedde. Zo verklaarde uzelf (CGVS,

gehoorverslag dd.02.02.2011, p.12 & 19) dat uw vader ’s avonds werd verwittigd en dat u en uw ouders

nog niet sliepen. Uw moeder echter, van haar kant, verklaarde (CGVS, gehoorverslag A.I. (...),

dd.02.02.2011, p.7) dat uw vader ’s nachts werd gebeld en dat jullie op dat ogenblik al een poosje

sliepen. Uw moeder werd daarop geconfronteerd met deze tegenstrijdige verklaringen, maar haar uitleg,

in casu dat jullie gezondheid in die periode niet goed was (CGVS, A.I. (...), p.7), is niet afdoende.

Immers, uit jullie beider verklaringen blijkt dat jullie 10 april 2010 als een cruciaal moment in jullie

asielrelaas markeren. Bijgevolg mocht van u en uw moeder verwacht worden dat jullie gelijklopende

verklaringen over dit moment zouden afleggen, hetgeen niet het geval is. De vaststelling dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over een cruciaal moment in het asielrelaas, ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw verklaarde vervolgingsfeiten in het bijzonder.

Een tweede tegenstrijdigheid werd vastgesteld met betrekking tot de uitspraken van uw vader

volgend op het alarmerende telefoontje dat hij kreeg, net voor hij vertrok om zich persoonlijk van de

situatie te gaan vergewissen. Uzelf verklaarde (CGVS, p.16) dat uw vader enkel zei dat hij straks zou

terugkeren maar dat hij verder geen informatie gaf aan u en uw moeder. Uw moeder echter

(gehoorverslag A.I. (...), p.7) verklaarde dat uw vader meteen zei dat er iets was met de winkel. Uw

moeder werd geconfronteerd met de vastgestelde tegenstrijdigheid, maar haar verklaring (A.I. (...), p.7),

als zou u beiden in de war geweest zijn, is wederom niet afdoende. Van de momenten volgend op een

late telefonisch oproep, met bovendien ingrijpende gevolgen, mocht verwacht worden dat u en uw

moeder minstens gelijklopende verklaringen zouden afleggen, hetgeen niet het geval is. Bijgevolg wordt

uw geloofwaardigheid verder ondermijnd.

Met betrekking tot hetzelfde incident werd u gevraagd hoe lang uw vader wegbleef nadat hij

zich persoonlijk was gaan vergewissen van de situatie in de (brandende) winkel. Uzelf verklaart (CGVS,

p.16) dat uw vader een half uur weg was, maar uw moeder spreekt in dat verband over 2 à 3 uur (A.I.

(...), p.7). Uw moeder werd geconfronteerd met jullie aanzienlijk uiteenlopende verklaringen inzake de

verstreken tijd, waarop zij verklaart (A.I. (...), p.7) dat zij de tijd niet precies heeft bijgehouden op dat
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ogenblik. Weliswaar is een tijdsaanduiding zonder objectief verifieerbare tijdsstippen een subjectieve

beleving en kan de perceptie enigszins verschillen, maar in dit geval is er sprake van een aanzienlijk

verschil, dat niet louter aan persoonlijke perceptie kan toegeschreven worden. Uw geloofwaardigheid

wordt dan ook verder ondermijnd.

Een volgende tegenstrijdigheid werd vastgesteld met betrekking tot uw verklaringen en deze van

uw moeder inzake de poging die uw vader heeft ondernomen om bij de autoriteiten bescherming te

zoeken omwille van uw verklaarde problemen. Zo verklaart u (CGVS, p.13) dat uw vader minstens één

keer klacht heeft ingediend bij het parket, daar waar uw moeder negatief antwoordde op de vraag of

uw vader ooit klacht heeft ingediend bij het parket (A.I. (...), p.6), hoewel de vraag tot 2 keer toe expliciet

aan uw moeder werd gesteld. Daarop werd uw moeder met uw uitspraken terzake geconfronteerd, maar

wederom was uw moeder haar uitleg - ”ik was het even vergeten”- niet afdoende. Van een belangrijke

poging om bescherming te zoeken bij de autoriteiten mocht verwacht worden dat u en uw moeder

identieke verklaringen zouden afleggen.

Een laatste belangrijke tegenstrijdigheid ten slotte werd vastgesteld in uw verklaringen en deze van

uw moeder met betrekking tot een (ondergedoken) verblijf bij uw tante, de zus van uw moeder in

Armavir. Uzelf verklaarde (CGVS, p.17) dat u en uw ouders een drietal weken bij uw tante verbleven,

daar waar uw moeder het had over hooguit 2 à 3 dagen (A.I. (...), p.7). Uw moeder werd

geconfronteerd met de vastgestelde tegenstrijdigheid (A.I. (...), p.7) en verklaart deze door uw beter

geheugen, hetgeen wederom niet afdoende is. Van het verplicht onderduiken bij een familielid omwille

van ernstige vervolgingsvrees, mag verwacht worden dat 2 direct betrokkenen gelijke verklaringen

afleggen. Dit is wederom niet het geval. Op basis van deze en alle voorgaande vastgestelde

tegenstrijdigheden, wordt uw geloofwaardigheid dan ook onherstelbaar ondermijnd.

Bovendien vertonen uw verklaringen op nog andere belangrijke punten aanzienlijke lacunes,

waardoor uw geloofwaardigheid niet hersteld wordt. Zo moet worden opgemerkt dat u onaannemelijk

weinig weet over de achtergrond noch het uiterlijk van de 3 personen die een centrale plaats in uw

asielrelaas innemen. U weet enkel dat het gaat om 3 Armeniërs (CGVS, p.9), maar verder weet u geen

enkele informatie te verschaffen over uw vervolgers (die tegelijk de vervolgers van uw vader waren). U

hebt de 3 onbekenden 2 à 3 keer van dichtbij gezien (CGVS, p.10) en bij één van die gelegenheden

werd u met een mes bedreigd, maar niettemin kunt u qua uiterlijk geen enkele informatie over de 3

onbekende mannen geven (CGVS, p.13). Er werd u gevraagd of één van de 3 bijvoorbeeld een bril

droeg, waarop u antwoordt (CGVS, p.13) dat u zich dat niet herinnert. Er werd u ook gevraagd of één

van hen een baard droeg en daarop repliceert u (CGVS, p.13) dat u eigenlijk niet op de mannen hebt

gelet en dat het u bovendien niet interesseerde hoe ze eruit zagen (CGVS, p.13). Welnu, niet alleen

kunt u geen enkele informatie geven over de achtergrond en het uiterlijk van 3 mannen, die u

bestempelt als uw enige vervolgers in uw herkomstland, maar daarnaast blijkt uit uw verklaringen ook

een zekere desinteresse in uw vervolgers. Uw verklaringen met betrekking tot uw vervolgers zijn aldus

niet alleen weinig aannemelijk, maar bovendien ondermijnt uw desinteresse jegens uw vervolgers de

geloofwaardigheid van de ernst van uw verklaarde vrees.

U slaagt er niet in om een centrale gebeurtenis - in casu de brand in de winkel van uw vader op 10

april 2010 - in uw asielrelaas aannemelijk te maken, niet door een begin van bewijs, en evenmin door

uw verklaringen. Uit uw verklaringen blijkt dat uw vader de eigenaar was van het winkelpand dat hij

uitbaatte en het pand was officieel geregistreerd; de daartoe bestemde documenten zijn, blijkens uw

verklaringen, in de brand gebleven (CGVS, p.10). Eveneens was het pand van uw vader verzekerd,

maar een schadevergoeding heeft hij niet gekregen; u weet niet waarom (CGVS, p.13). Er werd u

gevraagd of er door enige instantie vaststellingen werden gedaan na de brand; u antwoordt negatief

(CGVS, p.13). De politie zou geweigerd hebben om vaststellingen te doen (CGVS, p.14). Daarop werd u

gevraagd of uw vader zelf op enigerlei wijze heeft getracht om bewijzen te verzamelen, waarop u

verklaart (CGVS, p.14) dit niet te weten. U brengt geen enkel begin van bewijs aan dat uw verklaarde

vervolgingsfeit staaft en uw ondermijnde geloofwaardigheid herstelt.

Er moet worden opgemerkt dat u over weinig informatie beschikt om uw actuele vrees bij een

eventuele terugkeer in te schatten. Zo werd u gevraagd of u sinds uw verblijf in België nog aan uw vader

hebt gevraagd of hij nog werd bedreigd of aangevallen (CGVS, p.15), waarop u verklaart dat uw vader u

niets verteld heeft en dat hij u zelfs niets zou zeggen als dat het geval was (CGVS, p.15). U weet

evenmin of uw vader uw moeder wél zou inlichten over mogelijke problemen (CGVS, p.15). Eveneens

werd u gevraagd of uw vader nog pogingen heeft gedaan om meer informatie te vinden over de 3

onbekende vervolgers, waarop u verklaart (CGVS, p.15) dit niet te weten. Er moet op basis van

dergelijke verklaringen worden vastgesteld dat u over weinig informatie beschikt aangaande uw actuele

vrees. Van een asielzoeker die verklaart dat hij vreest in zijn herkomstland vervolgd te worden, mag

verwacht worden dat hij minstens inspanningen doet om zich te informeren over aspecten die betrekking

hebben op zijn actuele vrees.
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Er moet worden opgemerkt dat u geen Armeens paspoort voorlegt en bovendien zijn uw

verklaringen daaromtrent weinig geloofwaardig, zeker in het licht van de reeds gedane vaststellingen. U

verklaart (CGVS, p.4) dat u een Armeens paspoort verkreeg toen u 18 jaar werd en nadien geen ander

paspoort meer hebt afgehaald. U weet niet of er een uitreisstempel in uw paspoort stond (CGVS, p.5).

Verder verklaart u (CGVS, p.4) dat u niet weet waar uw Armeens paspoort zich momenteel bevindt; u

vermoedt dat het is achtergebleven bij de persoon die u op uw vlucht begeleidde. Er werd u gevraagd of

u het aan die persoon hebt teruggevraagd, maar u antwoordt daarop negatief en u verklaart dat u zich

met dat soort dingen niet hebt bezig gehouden , hoewel u weet dat een paspoort een zeer belangrijk

document is (CGVS, p.4). Welnu, uw verklaringen omtrent het niet kunnen voorleggen van uw Armeens

paspoort zijn niet geloofwaardig en bovendien hebt u geen enkele noemenswaardige inspanning

gedaan om uw paspoort in uw bezit te houden of het terug te krijgen. Op basis van uw eerder

ondermijnde geloofwaardigheid ontstaat aldus het vermoeden dat u uw belangrijkste

identiteitsdocument, in casu uw Armeens paspoort, bewust achterhoudt voor de Belgische

asielinstanties.

Dit vermoeden wordt bevestigd door de vaststelling dat er geen geloof kan gehecht worden aan

uw verklaringen over de gevolgde reisroute tussen Oekraïne naar België en eventuele

paspoortcontroles op dat traject. U verklaarde samen met uw moeder in een toeristenbus te hebben

gereisd van Oekraïne naar België. U weet niet via welke landen u vanuit Oekraïne naar België reisde,

omdat u meestal sliep (CGVS, p. 6). U kunt totaal niets zeggen over de landen die u onderweg bent

gepasseerd (CGVS, p. 7). Ook uw moeder wist niet te vertellen door welke landen u bent gereisd (A.I.

(...), p. 5). U verklaart (CGVS, p.7) dat u tussen Oekraïne en België weliswaar een grote grenspost

voorbij bent gereden, maar u weet niet aan welke landsgrens de betreffende post gelegen was. Uw

moeder verklaarde dat ze onderweg veel geslapen heeft en dat ze enkel weet dat de bus onderweg één

keer gestopt is. Of er toen een identiteitscontrole werd uitgevoerd, weet zij niet (A.I. (...), p. 5). U

zelf verklaart verder (CGVS, p.7) onderweg tussen Oekraïne en België op geen enkel moment

gecontroleerd te zijn geweest. Op de bus waarin u reisde zou er geen paspoortcontrole gebeurd zijn en

onderweg zou u op geen enkel moment iets gevraagd zijn over uw reisdoel of –bestemming (CGVS,

p.7). Welnu, uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat niet EU-burgers bij binnenkomst van het

Schengengebied onderworpen worden aan strenge individuele identiteitscontroles. Voor binnenkomst in

de Schengenruimte dient u als niet EU-burger hetzij in het bezit te zijn van een geldig reisdocument

en/of geldig Schengenvisum, hetzij een asielaanvraag in een zogenaamd grensland zoals Polen,

Tsjechië of Slowakije in te dienen. Op 15 januari 2003 werd in uitvoering van het Dublin II-akkoord de

Europese gegevensbank, EURODAC, waarin de vingerafdrukken van iedere asielzoeker die de EU

binnenkomt ingevoerd worden, in gebruik genomen. Via dit systeem kan en wordt onmiddellijk

nagegaan of een persoon al dan niet al eerder asiel heeft aangevraagd in een van de EU-landen. Dit

impliceert dat personen die – zoals u – niet herkend werden door het EURODAC-systeem niet eerder in

een ander land van de EU asiel hebben aangevraagd en aldus in het bezit moeten zijn van een

geldig reisdocument en/of internationaal paspoort met een geldig visum om de Eurozone te kunnen

betreden. Dat u, reizend in een toeristenbus, de Europese Unie zou zijn binnengereisd zonder

enige identiteitscontrole dient ongeloofwaardig te worden genoemd. Dat u dermate onwetend bent over

de gevolgde reisroute en de onderweg ondergane paspoort- en/of identiteitscontroles, ondermijnt verder

uw geloofwaardigheid.

Op basis van alle voorgaande elementen kan in uw hoofde niet 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.

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat om de gedane vaststellingen in positieve zin

te wijzigen. Zo legt u een kopie voor van uw geboorteakte, de originelen van uw schoolattesten en

een kaart die bewijst dat u geregistreerd was bij de sociale zekerheid. Deze documenten bevatten

gegevens over uw identiteit en uw opleiding dewelke in het kader van deze asielaanvraag niet betwist

worden; echter, ze staven op geen enkele manier uw verklaarde problemen en dus zijn ze niet in staat

om alle gedane vaststellingen in positieve zin te wijzigen."

De door uzelf voorgelegde documenten zijn geenszins in staat om de gedane vaststellingen in

positieve zin te wijzigen; een geboorteattest van uzelf en uw echtgenoot, bewijst jullie identiteit, die hier

niet betwist wordt. Uw huwelijksakte bewijst de formele band tussen uzelf en uw echtgenoot, hetgeen

hier evenmin betwist wordt. En tenslotte legt u een bewijs voor dat u was ingeschreven in het register

voor de sociale zekerheid. Het document bevat enkel identiteitsgegevens, maar wijzigt de

eerdere vaststellingen evenmin.

C. Conclusie
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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. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als vluchteling

of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar dochter K.H.

(…) en dezelfde motieven inroept.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 61 902 van 20 mei 2011 de aanvraag

om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

van K.H. (…) verworpen.

In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“(…)

2.1. Verzoekster brengt 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.

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.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag verworpen omdat zij en haar

moeder A. I. (…) onderling tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd over (1) het moment van de dag

(10 april 2010) waarop verzoeksters vader verwittigd werd dat er een brand in zijn winkel woedde; (2)

over de uitspraken van haar vader volgend op het alarmerend telefoontje dat hij gekregen had; (3) over

hoe lang haar vader wegbleef toen hij zich persoonlijk ging vergewissen van de situatie; (4) over de

pogingen die haar vader ondernomen zou hebben om bescherming te verkrijgen; en (5) over het

ondergedoken verblijf bij verzoeksters tante in Armavir. Bovendien vertoonden ook verzoeksters

verklaringen enkele zeer belangrijke lancunes, waardoor de geloofwaardigheid van haar relaas nog

verder ondergraven werd. Verzoekster slaagde er voorts niet in om een centrale gebeurtenis, i.e. de

brand in de winkel van haar vader, aan te tonen met coherente verklaringen, noch met de nodige

stukken die haar beweringen zouden ondersteunen. Daarenboven plaatst het Commissariaat-generaal

ernstige vraagtekens bij verzoeksters beweerde manier van reizen, en bestaat het vermoeden dat

verzoekster bewust haar Armeense paspoort achterhoudt voor de Belgische asielinstanties. Gelet op

deze overwegingen heeft de Commissaris-generaal besloten dat er geen geloof kan worden gehecht

aan de door verzoekster aangehaalde asielmotieven.

Verzoekster meent dat er geen rekening is gehouden met de toestand waarop zij zich bevond op het

moment van de feiten, noch met het gegeven dat zij nu nog problemen heeft met haar gezondheid

waardoor haar relaas en de subjectieve beleving tot een heel ander relaas kunnen leiden.
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Verweerder stelt: “dat verzoekster in haar verzoekschrift geenszins ontkent dat haar verklaringen op

diverse essentiële punten afwijken van deze van haar moeder, waardoor deze onverminderd

gehandhaafd blijven. Deze tegenstrijdigheden kunnen allerminst verklaard worden door een louter

verwijzing naar verzoeksters medische toestand. Immers, verzoekster had uitdrukkelijk verklaard tijdens

haar gehoor bij het CGVS op 2 februari 2011 dat zij door de arts van het opvangcentrum onderzocht

was geweest en dat zij gepaste medicatie had gekregen omdat zij aan stress leed (zie gehoorverslag

CGVS, p. 5). Echter, het feit dat verzoekster stress zou ondervinden is geen afdoende verschoning voor

de vaststellingen in de bestreden beslissing. Bovendien zijn er in casu geen gegevens voorhanden dat

stress verzoekster zou verhinderd hebben om correcte verklaringen af te leggen.”

De Raad stelt vast dat de aangehaalde tegenstrijdigheden steun vinden in het administratief dossier en

dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat « haar psychologische (problemen), wat stress zeg maar,

maar niets bijzonders » (gehoor, p. 5) het haar niet mogelijk maakte een coherent asielrelaas te

vertellen. Dit blijkt ook niet uit het gehoorverslag.

2.2. Verzoekster stelt dat haar vader niet alles vertelde aan de kinderen en dat dit kan verklaren waarom

hij onmiddellijk iets aan verzoeksters moeder zei, en dit niet aan verzoekster vertelde om haar niet nog

meer stress te veroorzaken.

Verweerder stelt: “dat dit argument geen steek houdt, aangezien zowel verzoekster als haar moeder

aanwezig waren toen haar vader het bewuste telefoontje over de winkelbrand kreeg en hierna

onmiddellijk vertrok (zie gehoorverslag CGVS, p. 16).”

De Raad schaart zich achter dit verweer.

2.3. Verzoekster stelt dat het feit dat ze door een mes bedreigd werd een reden kan zijn waarom ze

geen exacte beschrijving kan geven van de daders, aangezien zij vooral schrik had en geterroriseerd

was en aldus geen objectieve kijk heeft kunnen nemen.

In zoverre bovenvermelde traumatische gebeurtenis plaats gehad zou hebben zou dit een invloed

kunnen hebben op perifere details van het relaas van verzoekster en zou dit eventueel kunnen verklaren

waarom zij moeilijkheden ondervindt om haar belagers te beschrijven.

Het betreft echter een overtollig motief.

2.4. Met betrekking tot het paspoort en de reis stelt verweerder: “In de mate dat verzoekster nog de

motivering van de bestreden beslissing omtrent haar paspoort en de door haar afgelegde reisroute

betwist, stelt verweerder vast dat zij in se niet verder komt dan het herhalen van eerder afgelegde

verklaringen en de opmerking dat haar versie van de feiten niet kan worden uitgesloten. Dergelijk

verweer is echter niet afdoende om de pertinente vaststellingen van de bestreden beslissing in dit

verband te verklaren of te weerleggen. Gelet op de in de bestreden beslissing opgenomen motieven

oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht dat verzoeksters

verklaringen met betrekking tot haar reisroute en de door haar gebruikte reisdocumenten niet

geloofwaardig zijn en dat het vermoeden ontstaat dat verzoekster bewust haar Armeens paspoort

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

verkregen visum, het moment en de wijze van vertrek, verborgen te houden.”

De Raad schaart zich achter dit verweer en de betreffende motieven uit de bestreden beslissing.

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

vreemdelingenwet worden erkend.

2.5. Verzoekster stelt dat haar problemen aanleiding kunnen geven tot toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus.

Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend
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conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de 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.

(…)”

Verzoekster kan zich logischerwijze niet beroepen op dezelfde feiten als haar dochter K.H. (…)

2.3. Verzoekster stelt dat haar geheugen niet zo goed meer is en haar verklaringen dan ook niet als niet

geloofwaardig geïnterpreteerd mogen worden doch eerder eerlijk.

De Raad stelt vast dat verzoekster niet aannemelijk maakt of bewijst dat zij geheugenproblemen heeft.

Dit is geen voldoende verklaring voor de door de bestreden beslissing vermelde tegenstrijdigheden.

2.4. In fine van het verzoekschrift betoogt verzoekster dat haar problemen aanleiding geven tot

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou moeten

blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend

conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt verzoekster geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt verzoekster 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


