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nr. 63 067 van 14 juni 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: 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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 28 maart 2011 heeft

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

25 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 26 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Y. KARACA loco advocaat J.

BOULBOULLE-KACZOROWSKA 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 luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde zich een Armeens staatsburger van Armeense origine en bent afkomstig uit

Jerevan (Armenië). Sinds 2003 verbleef u bijna jaarlijks gedurende een aantal maanden in Griekenland.

Omdat uw grootmoeder van Griekse origine is, kon u in Griekenland een procedure volgen die u

verblijfsrecht gaf. In mei 2010 was u voor het laatst in Griekenland.

In de zomer van 2010 werd u door uw schoonbroer H.(…) K.(…), de echtgenoot van uw zus A.(…), in

dienst gekomen. Uw schoonbroer was een belangrijke zakenman en had verschillende

bedrijven, waaronder een taxibedrijf, een bouwbedrijf, een handel in gedroogd fruit, een metaalbedrijf en

een molen. In 2008 steunde hij de politieke oppositiepartij ‘Hay Azgain Congres’ naar aanleiding van

de verkiezingen. Om die reden kreeg hij vanaf de zomer van 2009 problemen met de

nationale veiligheidsdienst en met de belastingsdienst, waarbij hij beschuldigd werd van
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belastingsontduiking. Van oktober 2009 tot december 2009 werd hij illegaal vastgehouden door de

nationale veiligheidsdienst. Na zijn vrijlating werden zijn bedrijven geconfisqueerd en openbaar

verkocht. Eind oktober, begin november 2010 verliet uw schoonbroer Armenië met zijn gezin. U werd

telefonisch verwittigd door een onbekende, die u meldde dat uw schoonbroer en zijn gezinsleden veilig

in het buitenland waren. U had daarna zelf geen contact meer met uw schoonbroer of uw zus.

Na hun vertrek werd u in november 2010 drie keer van thuis uit meegenomen door de

nationale veiligheidsdienst. U werd naar hun kantoor in de Kentron-wijk van Yerevan gebracht, waar u

telkens gedurende 6 à 10 uur vastgehouden werd. U werd ondervraagd over uw schoonbroer. Ze

vroegen naar zijn verblijfplaats, maar ook naar de administratie van zijn bedrijven. Bij de derde

vasthouding werd u geslagen. Ook de ouders van uw schoonbroer en uw moeder werden door de

nationale veiligheidsdienst ondervraagd over de verblijfplaats van uw schoonbroer.

Eind november, begin december 2010 werd u aan de ingang van uw woning door drie

mannen meegenomen en naar een kelder gebracht. Daar werd u gedurende drie dagen vastgehouden.

Zij werkten voor de bekende zakenman en politicus G.(…) T.(…), die lid is van de Bargavatch Hayastan-

partij. U werd in die kelder opnieuw gevraagd naar de verblijfplaats van uw schoonbroer. U werd ook

geslagen. Op de tweede dag sprak u met een zekere H.(…), een assistent van T.(…). Omdat T.(…) veel

geld had verloren door toedoen van uw schoonbroer en zijn vele bedrijven, wilde hij dat uw schoonbroer

geld aan hem betaalde. Omdat uw schoonbroer er niet was, moest u in zijn plaats betalen. U werd op de

derde dag vrijgelaten, omdat u beloofde dit geld bijeen te brengen en aan T.(…) te betalen. Twee dagen

na uw vrijlating werd u opnieuw aangesproken door de mannen van T.(…), die wilden weten hoe ver het

stond met uw belofte. Via hun telefoon sprak u met H.(…), die u nog 20 dagen gaf om alles te regelen.

Zo niet, zouden ze u en uw moeder doden.

U besloot daarop het land te verlaten. Met de hulp van een smokkelaar bekwam u via de

ambassade een Grieks visum. Op 24 december 2010 vloog u van Jerevan naar Griekenland, waar u

overstapte op een vliegtuig naar België. U vloog met uw eigen paspoort en een Grieks visum, maar dit

document werd gestolen of geraakte verloren, vermoedelijk op de luchthaven in België. Omdat u ziek

was toen u in België aankwam, kon u niet direct asiel vragen. Een Tsjetsjeens gezin bood u onderdak

tot u genezen was, waarop zij u naar het Commissariaat-generaal brachten. U diende op 29 december

2010 een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten en toonde daarbij uw militair boekje.

B. Motivering

Op basis van een grondige analyse van de verklaringen die u aflegde in het kader van uw

asielaanvraag in België, dient te worden geoordeeld dat u er niet in slaagt een gegronde vrees voor

vervolging, zoals vastgelegd in de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op ernstige schade, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

In de eerste plaats verwees u naar uw vrees voor vervolging door de Armeense

nationale veiligheidsdienst. U werd in november 2010 drie keer meegenomen door deze dienst, omdat

men op zoek was naar uw schoonbroer H.(…) K.(…), die zelf eind oktober, begin november 2010

uit Armenië was vertrokken. De nationale veiligheidsdienst wilde van u te weten komen waar

uw schoonbroer was en informatie verkrijgen over de administratie van zijn bedrijven. Uw

schoonbroer kende zelf als sinds de zomer van 2009 problemen met de nationale veiligheidsdienst,

vanwege de financiële steun die hij in 2008 had gegeven aan een oppositiepartij. Hij werd beschuldigd

van belastingontduiking en van oktober 2009 tot december 2009 illegaal vastgehouden door de

nationale veiligheidsdienst (CGVS p. 8-9). Na zijn vrijlating werden zijn bedrijven geconfisqueerd en

openbaar verkocht. Desondanks eiste de nationale veiligheidsdienst nog steeds geld van hem (CGVS p.

11).

Het is echter niet aannemelijk dat u en uw schoonbroer omwille van politieke redenen vervolgd

zouden worden.

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

beschikt, zelfs indien uw schoonbroer H.(…) K.(…) daadwerkelijk de problemen die u inroept

(cf. beschuldiging van belastingsontduiking, illegale vasthouding door de nationale

veiligheidsdienst, confiscatie van zijn bedrijven) heeft meegemaakt, zijn er goede redenen voorhanden

om te stellen dat hij actueel, ingeval van terugkeer naar Armenië, niet het onderwerp zal uitmaken van

vervolging zoals bedoeld in de Conventie van Genève. Bovendien reikt u geen overtuigende, concrete

bewijsstukken aan waaruit kan blijken dat uw schoonbroer niet naar zijn land van herkomst zou kunnen

terugkeren. Aangezien het niet aannemelijk is dat uw schoonbroer actueel vervolgd zou worden door de

Armeense autoriteiten, is het dan ook niet aannemelijk dat de Armeense autoriteiten u, als zijnde zijn

schoonbroer, zouden vervolgen om informatie over hem te bekomen.

In de tweede plaats vermeldde u in het kader van uw asielaanvraag uw problemen met G.(…) T.(…),

een belangrijke zakenman en politicus in Armenië. U verklaarde dat u eind november of begin december

2010 gedurende drie dagen werd vastgehouden in opdracht van deze T.(…). Opnieuw wilde men van u

weten waar uw schoonbroer was, omdat T.(…) geld van hem wilde. Indien uw schoonbroer dit niet kon

betalen, moest u dat doen. Als u niet zou betalen binnen de afgesproken termijn, zouden u en uw

moeder vermoord worden.

Vooreerst is het toch wel opmerkelijk te noemen dat deze T.(…) pas na het vertrek van uw schoonbroer,

waar hij schijnbaar van op de hoogte was, enige moeite deed om aan het geld van uw schoonbroer te

geraken; ook al waren de meeste bedrijven van uw schoonbroer toen al lang geconfisqueerd en

openbaar verkocht. U wist overigens niet of uw schoonbroer en T.(…) eerder al problemen hadden

gekend (CGVS p. 13-14). U wist evenmin of T.(…) ook bij de ouders van uw schoonbroer om dat geld

was komen vragen. U gaf aan dat zij al oude mensen waren en daarom wellicht met rust gelaten

werden, maar was hierover niet zeker (CGVS p. 15-16). Gezien u uw vrees voor T.(…) duidde als

tweede oorzaak waarom u Armenië verliet, is het niet aannemelijk dat u zich hierover niet verder heeft

geïnformeerd. U wist evenmin zeker of er nog mensen van T.(…) naar uw huis zijn gekomen, sinds u

vertrokken bent (CGVS p. 16). Uw verklaringen met betrekking tot uw problemen met G.(…) T.(…)

blijken dan ook vaag te zijn.

Daarnaast moet er toch ook zwaar getild worden aan de vaststelling dat u geen enkel begin van

bewijs voorlegt met betrekking tot deze problemen. U legt immers niets voor dat ook maar enigszins

verwijst naar uw schoonbroer of zijn talrijke bedrijven. U legt evenmin documenten voor, die betrekking

hebben op de door u vermelde confiscatie en openbare verkoop van deze bedrijven; noch van uw

tewerkstelling of betrokkenheid bij de bedrijven van uw schoonbroer.

Toen u werd gewezen op het algemene gebrek aan bewijzen, niet alleen met betrekking tot

uw asielrelaas maar evenzeer tot uw identiteit, verklaarde u dat u niet voorbereid was op uw vertrek

(CGVS p. 4). Dit is echter niet aannemelijk, gezien u nog wel een visum – hetzij via een smokkelaar -

regelde opdat u met dat visum Armenië zou kunnen verlaten. U bereidde zich dus wel degelijk voor op

een vertrek uit Armenië. Daarnaast bleek uit uw verklaringen ook dat u vanuit België niets heeft

ondernomen om alsnog documenten te bekomen. U verklaarde daarover dat u niet wist hoe u dat had

moeten doen (CGVS p. 6). U heeft echter niets ondernomen om zich hieromtrent te informeren, noch

deed u enige moeite om bewijzen te verzamelen. Gezien het belang van documenten, niet alleen om uw

identiteit, maar ook om de door u aangehaalde asielproblemen te ondersteunen, is het dan ook

bijzonder zwaarwichtig dat u hoegenaamd niets voorlegt.

Gezien deze vaststellingen moet er dan ook worden geoordeeld dat er in uw hoofde geen

gegronde vrees voor vervolging, zoals omschreven in de Vluchtelingenconventie, kan worden

vastgesteld, noch een reëel risico op het lopen van ernstige schade, zoals vastgelegd in de definitie van

subsidiaire bescherming.

Uw militair boekje, evenals de bijlagen daarbij, bevatten enkel persoonlijke

identiteitsgegevens. Aangezien deze gegevens hier niet worden betwist, kan dit document

bovenstaande conclusies niet beïnvloeden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich voordoet als een enig middel voert verzoeker de schending 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) aan alsmede van artikel 1, A, 2 van

de Conventie van Genève. Verzoeker meent dat hij aan de voorwaarden zoals opgenomen in

voormelde artikelen voldoet om in aanmerking te komen voor de vluchtelingenstatus en de subsidiaire
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beschermingsstatus. Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging door de Armeense nationale

veiligheidsdienst. Voorts had verzoeker ook problemen met een belangrijke zakenman en politicus in

Armenië. Net zoals de nationale veiligheidsdienst wilde deze persoon weten waar verzoekers

schoonbroer zich bevond. Verzoeker herhaalt desbetreffend zijn asielmotieven. Verzoeker vreest ook

dat hij een onmenselijk behandeling en een ernstige en individuele bedreiging voor zijn leven riskeert

indien hij zou teruggaan naar Armenië en stelt aldus minstens aanspraak te kunnen maken op het

subsidiaire beschermingsstatuut. Hij werd immers verschillende malen vastgehouden door zowel de

nationale veiligheidsdienst als door de handlangers van voormelde zakenman. Volgens verzoeker

wordt, wanneer hij zou worden teruggestuurd naar Armenië, een zeer ernstige inbreuk gepleegd op

artikel 3 EVRM.

2.2.1. Verzoeker dient aan te tonen dat er in zijn hoofde feiten en omstandigheden bestaan waardoor hij

een gegronde reden heeft te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat

zijn 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 verzoeker moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij hem

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

oktober 2010: “Armenië, Beoordeling van de actuele vrees van politieke opposanten sinds de

gebeurtenissen ivm de presidentsverkiezingen van februari 2008”, stuk 14 van het administratief

dossier). Diverse goedgeplaatste bronnen, zoals de voorzitters van verschillende Armeense

mensenrechtenorganisaties, van oppositiepartijen en hooggeplaatste overheidspersonen en

buitenlandse diplomaten bevestigen unaniem dat personen die geen uitgesproken profiel hebben als

oppositieleider en die betrokken waren bij de verkiezingen van 19 februari 2008 en de evenementen van

1 maart 2008, alsook hun familieleden, niets meer te vrezen hebben sedert maart 2009 omwille van

deze betrokkenheid en geen aanhouding of gerechtelijke vervolging meer riskeerden, gezien de

personen die in deze context gearresteerd moesten worden al eerder werden gearresteerd. Ook konden

personen met bovenstaand profiel probleemloos naar Armenië terugkeren, daar ze geen enkel risico

meer liepen. De voorzitter van 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.

De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot het herhalen van zijn asielmotieven. Dit volstaat

geenszins om de juistheid van de informatie van de commissaris-generaal te weerleggen. Verzoeker

dient immers met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de informatie waarop het

Commissariaat-generaal steunt niet correct is, wat in casu niet het geval is. De vaststelling dat

verzoekers vluchtelingenrechtelijke vrees elk actueel karakter ontbeert, volstaat om te besluiten dat in

hoofde van verzoeker geen vluchtelingenrechtelijke vrees ten aanzien van de Armeense autoriteiten in

aanmerking kan worden genomen.

2.2.2. De bestreden beslissing is mede gesteund op de bevinding dat verzoeker voor wat betreft de door

verzoeker aangehaalde vrees voor G.T., zijnde een belangrijke zakenman en politicus, die geld van hem

wilde, bijzonder vage verklaringen aflegde. Zo werd vastgesteld dat het toch wel opmerkelijk te noemen

is dat deze G.T. pas na het vertrek van verzoekers schoonbroer, waar hij schijnbaar van op de hoogte

was, enige moeite deed om aan het geld van zijn schoonbroer te geraken; ook al waren de meeste

bedrijven van zijn schoonbroer toen al lang geconfisqueerd en openbaar verkocht. Verzoeker wist

overigens niet of zijn schoonbroer en G.T. eerder al problemen hadden gekend (stuk 5, gehoorverslag

CGVS 7/02/2011, p. 13-14), of G.T. ook bij de ouders van zijn schoonbroer om dat geld was komen

vragen (stuk 5, gehoorverslag CGVS 7/02/2011, p. 15). Ook werd vastgesteld dat verzoeker zich met

betrekking tot zijn problemen met G.T. niet verder heeft geïnformeerd. Verzoeker wist evenmin zeker of

er nog mensen van G.T. naar zijn huis waren gekomen, sinds zijn vertrek (stuk 5, gehoorverslag CGVS

7/02/2011, p. 16). Daarnaast werd vastgesteld dat verzoeker geen enkel begin van bewijs voorlegt met
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betrekking tot deze problemen. Verzoeker weerlegt de concrete vaststellingen van de bestreden

beslissing die allen steun vinden in het administratieve dossier, niet. Deze vaststellingen zijn pertinent

en worden door de Raad overgenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker zich opnieuw beperkt tot het

herhalen van zijn asielmotieven, hetgeen echter evenmin van aard is om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten en zijn problemen als aannemelijk te doen voorkomen.

2.2.3. Het ontbreken van een actuele vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en de hieraan

gerelateerde ongeloofwaardigheid van dit relaas alsmede de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid

van verzoekers verdere asielrelaas volstaan in het licht van het devolutief karakter van het beroep om

verzoeker de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te weigeren.

2.2.4. Verzoeker steunt zijn vraag voor subsidiaire bescherming volledig op zijn asielrelaas. Uit wat

voorafgaat, blijkt dat dit relaas in zijn geheel ongeloofwaardig is. Bijgevolg maakt hij ook niet

aannemelijk dat hij om al de redenen die hij in zijn asielaanvraag aanhaalt een reëel risico loopt op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoekers stelling dat er een zeer ernstige inbreuk wordt gepleegd op artikel 3 EVRM wanneer

hij zou worden teruggestuurd naar Armenië is een loutere bewering, welke niet in het minst wordt

gestaafd of aannemelijk gemaakt.

2.3. Verzoeker kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien juni tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


