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nr. 63 068 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 22 maart 2011 heeft

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

21 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 advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat F. COEL verschijnt voor de

verzoekende partij, 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, een Armeens staatsburger van Armeense afkomst en afkomstig van Echmiatsin, verklaarde uw

land van herkomst verlaten te hebben omdat u problemen kreeg met onbekende personen die na

de verdwijning van uw vader in maart 2008 u lastig vielen en een voorwerp zochten. U gaf aan dat uw

vader een dag na zijn deelname aan de betoging van 1 maart 2008 thuis vertrok en niet meer terug

kwam. Uw vader had u op de hoogte gebracht dat er problemen waren ontstaan de dag voordien maar

hij gaf u geen duidelijkheid over welke problemen het ging. U bent samen met uw moeder zijn

verdwijning gaan melden bij de politie. Twee, drie dagen later ging u bij de politie horen naar de

vorderingen in het onderzoek naar uw vader maar de politie reageerde geïrriteerd. Een paar dagen

hierna kwamen twee onbekende personen naar uw woning op zoek naar uw vader en vroegen naar een

voorwerp dat uw vader hen had moeten bezorgen. Ze maakten echter niet duidelijk over welk voorwerp
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het ging. Een paar dagen later kwamen deze onbekende personen opnieuw langs en eisten opnieuw

het voorwerp zonder duidelijk te maken over wat het concreet ging. Deze onbekenden doorzochten de

woning en namen documenten in beslag. De volgende dag ging u deze huiszoeking en inbeslagname

van de documenten aangeven bij de politie. De politie reageerde onbeleefd en raadde u aan het

voorwerp te overhandigen. Dezelfde avond werd u meegenomen in een auto door onbekende personen.

U werd naar een onbekende plaats gebracht en gedurende twee dagen vastgehouden. Tijdens uw

vasthouding werd u ondervraagd over het voorwerp. U werd geslagen. U vernam dat de onbekende

personen op zoek waren naar een cassette waarop belangrijke informatie stond. U werd met de dood

bedreigd indien u deze cassette niet zou overhandigen. U werd na twee dagen vrijgelaten om deze

cassette te zoeken. Bij uw thuiskomst vroeg u uw moeder achter deze cassette, maar ook zij wist niets

over een cassette. Jullie besloten dezelfde avond jullie woning te verlaten en jullie trokken naar

Vardenis, naar familie waar u twee jaar verbleef. Tijdens uw verblijf in Vardenis vernam u van uw oom

dat hij nog naar jullie buren was gegaan om te informeren en dat de buren vermeldden dat er mensen

bij jullie thuis kwamen op zoek naar jullie. Omwille van de situatie die u had meegemaakt en uw vrees

ging uw gezondheidstoestand de twee jaar dat u verbleef in Vardenis steeds meer achteruit. Uw oom

merkte uw slechte gezondheidstoestand op en besloot dat u naar het buitenland moest vertrekken. Hij

regelde de financiën en de reis. U verliet Vardenis op 2 juli 2010 en u reisde via Georgië door naar

België. U kwam in België toe op 9 juli 2010 waar u dezelfde dag asiel aanvroeg bij de Belgische

autoriteiten. Ter staving van uw asielrelaas legde u uw geboorteakte voor.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst ontvluchtte omdat u werd lastig gevallen

door onbekende personen die op zoek waren naar een cassette die uw vader hen had moeten bezorgen

in maart 2008 (CGVS p. 7).

Er moet echter worden opgemerkt dat u uw asielrelaas om onderstaande redenen niet aannemelijk

heeft weten te maken.

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat u aangaf dat u uw land van herkomst bent ontvlucht

omdat u vreesde voor uw leven. Vastgesteld moet worden dat u ondanks de vrees voor uw leven u

niettemin nog twee jaar in Armenië hebt verbleven (CGVS p. 9). Gezien de ernst van de door u

verklaarde feiten is het niet aannemelijk dat u nog twee jaar in Armenië bleef. Dit te meer gezien u niet

weet wie uw vervolgers zijn, noch wat hun beweegredenen zijn, bijgevolg kan u niet inschatten welke

mogelijkheden deze onbekenden bezaten om het schuiloord waar u gedurende twee jaar heeft

verbleven, eventueel te ontdekken.

Bevestiging van bovenstaande vaststelling wordt gevonden in het gegeven dat u, zowel in maart

2008, bij het ontstaan van uw beweerde problemen, als tijdens uw onderduikperiode te Vardenis,

nauwelijks initiatieven hebt ondernomen om uw problemen te melden, noch hebt u pogingen

ondernomen om verdere informatie te bekomen aangaande de problemen die u had. U beweerde

weliswaar dat u de verdwijning van uw vader, de huiszoeking en inbeslagname van de documenten bent

gaan melden bij de politie maar dat de politie in Echmiatsin onbeleefd reageerde (CGVS p. 6, 8). Echter

u gaf aan dat u betreffende de verdwijning van uw vader geen verdere pogingen had ondernomen om

de politie te contacteren en uit te zoeken wat de evolutie was in hun onderzoek en u verduidelijkte dat

dit geen zin had omdat ze al zo uitgevlogen waren tegen jullie (CGVS p. 10, 12). Deze uitleg overtuigt

niet. Het is niet aannemelijk dat een onbeleefde reactie van de politie u ertoe zou leiden geen verdere

navraag of aangifte te doen aangaande de onrustwekkende verdwijning van uw vader en bijgevolg de

bijbehorende reden tot bezorgdheid over zijn veiligheid, of aangaande uw persoonlijke problemen van

intimidatie, ontvoering, mishandeling en doodsbedreiging. Uit uw verklaringen blijkt ook dat u evengoed

heeft nagelaten andere instanties, een advocaat of een NGO te consulteren (CGVS p. 12). Ook voor

dit nalaten biedt u geen aannemelijke uitleg. Een advocaat zou u niet gecontacteerd hebben om

financiële redenen. Van andere instanties of een NGO verwacht u geen hulp omdat u ze zonder verdere

uitleg gelijkstelt met de politie. Ook tijdens uw ondergedokenheid liet u verregaand na om meer

duidelijkheid te krijgen inzake uw problemen. Uw oom meldde u dat hij nog enkele keren naar uw

thuisadres, meer bepaald naar de buren was gegaan, en dat hij vernomen had dat er nog steeds naar u

wordt gevraagd. Uit uw verklaringen blijkt dat u niet eens bij benadering weet wanneer of hoe vaak uw

oom echter in Echmiadzin navraag was gaan doen (CGVS p. 13-14). Verder antwoordde u toen u

gevraagd werd of uw oom navraag bij de politie had gedaan betreffende uw vader, dat u het hem niet

had gevraagd omdat u maar aan één ding dacht, namelijk dat uw vader was verdwenen en dat u voor

uw leven vreesde (CGVS p. 14). Gezien juist deze bezorgdheid voor u vader kon verwacht worden dat u

uitdrukkelijk aan uw oom zou gevraagd hebben bij de politie langs te gaan voor mogelijke informatie

omtrent uw vader.

Verdere afbreuk aan de aannemelijkheid van de verklaarde ernstige vervolgingsvrees volgt uit

de vaststelling dat de directe aanleiding om uw land van herkomst te verlaten na twee

jaar ondergedokenheid, niet een ernstige, verdere ontwikkeling in uw vervolgingsproblematiek was maar
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wel verslechterde gezondheidstoestand. Zo verklaarde u dat u gaandeweg meer en meer stress kreeg,

wat ook leidde tot een huidziekte. Uw familie besloot daarop dat u moest weggaan uit Armenië (CGVS

p. 13).

Bovendien moet opgemerkt worden dat u aangaande de evolutie van uw vervolgingsprobleem tot

op heden onvoldoende pogingen hebt ondernomen om zich verder te informeren. U verklaarde

weliswaar dat u na uw komst naar België aan uw moeder vragen had gesteld of mensen nog waren

langs geweest, maar dat u telkens van haar te horen kreeg dat u niets moest vragen (CGVS p. 12).

Toen u gevraagd werd of u aan uw moeder het belang van deze informatie duidelijk had gemaakt

antwoordde u negatief. U vermeldde dat als uw moeder het zo besliste, u niet veel kon zeggen. (CGVS

p. 13). Uw uitleg overtuigt niet. Van een asielzoeker kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij geregeld

pogingen onderneemt om zich te informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. Uw

nalatige handelingen wijzen op een gebrek aan interesse en doen ernstige twijfels rijzen over de ernst

van uw vrees voor vervolging. Meer nog, u gaf tevens aan dat uw moeder na uw vertrek soms verblijft

op jullie woonplaats (CGVS p. 12). Haar terugkeer naar jullie woning ondermijnt jullie beweerde vrees. U

gaf weliswaar aan dat zowel uw moeder als uw oom u hadden gezegd dat de vervolgers een vrouw

niets zouden aandoen (CGVS p. 13). Echter deze uitleg kan niet weerhouden worden gezien u niet de

minste informatie heeft over wie jullie viseerden, noch welk profiel deze personen hadden, noch wat

hun motieven waren. Gezien de ernst van uw beweerde vervolging (verdwijning van uw

vader, geweldpleging, ontvoering, huiszoeking, doodsbedreiging door onbekenden) is het niet

aannemelijk dat u of uw familie het risico zou nemen en er op zou vertrouwen dat uw moeder, in

tegenstelling tot u, geen of beduidend minder gevaar zou lopen dan u.

Aldus kan in hoofde van u niet besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging zoals omschreven in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de defintie van subsidiaire bescherming.

Betreffende de door u ingeroepen gezondheidsproblemen als reden voor uw vertrek uit uw land

van herkomst moet opgemerkt worden dat deze geen verband houden met de criteria bepaald in artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in

artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming. U dient voor de beoordeling van medische elementen

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15 december 1980.

Het door u voorgelegde document is niet van die aard dat ze afbreuk kan doen aan

bovenstaande argumentatie. Uw geboorteakte bevat enkel gegevens met betrekking tot uw identiteit.

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 voert verzoeker 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). De motivering van de bestreden beslissing beperkt

zich in wezen tot de opmerking dat verzoeker te weinig pogingen zou gedaan hebben teneinde

informatie te krijgen over de onrustwekkende verdwijning van zijn vader en twee jaar ondergedoken in

Armenië leefde waardoor de geloofwaardigheid van het vluchtrelaas zou worden ondermijnd. Verzoeker

heeft wel degelijk aangegeven herhaaldelijk pogingen te hebben ondernomen de politie te contacteren

en uit te zoeken wat de evolutie was in het onderzoek naar de onrustwekkende verdwijning van zijn

vader waarop hij herhaaldelijk botste op totale apathie of zelfs agressie, mishandelingen en

doodsbedreigingen waardoor verzoeker begreep dat hoe meer hij aandrong om wat dan ook te mogen

vernemen over zijn vader hoe meer hij zelf het slachtoffer werd van schendingen van zijn eigen rechten.

Verzoeker verwijst ter zake naar zijn op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen afgelegde verklaringen en de bestreden beslissing. Verzoeker heeft eveneens aangegeven

dat hij wel degelijk ten gevolge van het feit dat hij twee jaar ondergedoken diende te leven in Armenië

gaandeweg meer en meer stress kreeg wat uiteindelijk ook leidde tot een huidziekte, psoriasis.

Psoriasis is een stressgevoelige ziekte dewelke kan ontstaan naar aanleiding van een situatie zoals

geschetst door verzoeker. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is perfect op

de hoogte van het feit dat er verhoogde spanningen waren in Armenië dewelke gepaard gingen met

intimidaties en kortstondige arrestaties, zo ook bij de presidentsverkiezingen van 2008 dewelke

turbulenter dan gewoonlijk zijn verlopen en uitzonderlijk een langere nasleep kenden. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft kennis van daden van arrestatie, intimidatie en

geweldplegingen dewelke wel degelijk werden gedocumenteerd en die zich hebben voorgedaan in

Armenië zoals beschreven door verzoeker. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
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staatlozen zal niet nuttig betwisten dat zich in deze periode wel degelijk ernstige feiten, die een

vervolging kunnen uitmaken in de zin van de Conventie van Genève en aanleiding geven tot erkenning

als vluchteling, hebben voorgedaan. Verzoekers verklaringen zijn niet aangetast door inconsequenties

of tegenstrijdigheden. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wordt

geconfronteerd met Armeense vluchtelingen wier vluchtelingenverhaal consistent is, gelijklopend en

repetitief, steeds refererend aan identieke schendingen van de Conventie van Genève wat evenwel

achteloos door de verwerende partij wordt opzij geschoven als zijnde weinig geloofwaardig of niet

onderbouwd aan de hand van stukken. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

is gebonden aan de vertrouwensleer en dient geloof te hechten aan de verklaringen van de asielzoekers

indien deze coherent zijn en niet aangetast door tegenstrijdigheden zoals in casu het geval is.

2.1.2. In een tweede middel voert verzoeker 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. Verzoeker voert 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 van terreur uitgevoerd door (agenten) van zijn eigen overheid

maar hic et nunc niet kan aantonen dat hij persoonlijk niet meer zou worden vervolgd in zijn vaderland.

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 verzoeker, wat ten volle mag blijken uit het

administratief dossier. De motivering is bovendien niet correct. De administratie is perfect op de hoogte

van de toestand in Armenië zoals deze heden te dage bestaat. Verzoeker betoogt dat zijn verklaringen

uitgebreid, consequent en niet aangetast zijn door enige tegenstrijdigheid. 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 gewelddaden, intimidatie, repressie en schijnprocessen, die

gepleegd zijn door leden van de (para)militaire organisaties en/of aanhangers van politieke partijen met

beleidsverantwoordelijkheid die hun straffeloosheid gegarandeerd weten door hun doorvlochten relaties

met een corrupt regime te negeren. Het is ook onredelijk 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. Verzoeker is de mening toegedaan

dat de behandeling van zijn asielverzoek niet geschiedde op faire en objectieve wijze, doch dat

integendeel op lapidaire wijze een officieel standpunt van de Armeense regering wordt overgenomen,

wat zonder meer dient te worden aangemerkt als zijnde onzorgvuldig minstens dermate onredelijk dat

het de objectieve toeschouwer als schokkend overkomt.

2.1.3. Tot slot meent verzoeker dat het dwingend is hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te

kennen zoals voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Verzoeker verduidelijkt 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. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

2.2.2. De motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, moet

verzoeker toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

motiveringsplicht in casu is bereikt.

2.2.3.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoekers

asielaanvraag op individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet

waarop hij zijn beslissing steunt. De bestreden beslissing is gesteund op de bevinding dat er geen

geloof kan worden gehecht aan verzoekers asielrelaas. Zo kon onder meer worden vastgesteld dat

verzoeker ondanks zijn beweerde vrees voor zijn leven nog twee jaar in Armenië is verbleven, dat

verzoeker sinds het begin van zijn problemen vanaf maart 2008 tot heden nauwelijks initiatieven

ondernomen heeft om zijn problemen te melden, noch verdere informatie te bekomen aangaande de

problemen die verzoeker reeds had (verzoeker heeft nagelaten te informeren bij de politie naar de stand

van zaken omtrent het onderzoek naar de verdwijning van zijn vader en heeft eveneens nagelaten een

andere instantie, advocaat of NGO te raadplegen), dat verzoeker tevens na zijn komst in België
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onaannemelijk weinig pogingen ondernomen heeft om zich te informeren over de evolutie van zijn

persoonlijke problemen. Ook ondermijnt het feit dat zijn moeder sinds zijn vertrek regelmatig is

teruggekeerd naar hun woning, zijn beweerde vrees. Verzoeker weet bovendien evenmin wie zijn

vervolgers zijn, noch wat hun beweegredenen zijn.

2.2.3.2. Niettegenstaande verzoeker stelt dat hij wel degelijk herhaaldelijk pogingen heeft ondernomen

de politie te contacteren en uit te zoeken wat de evolutie was in het onderzoek over de onrustwekkende

verdwijning van zijn vader, doch herhaaldelijk botste op totale apathie of zelfs agressie, mishandeling en

doodsbedreigingen, blijkt uit zijn verklaringen dat hoewel hij de verdwijning van zijn vader, de

huiszoeking en inbeslagname van de documenten is gaan melden bij de plaatselijke politie van

Echmiatsin, hij echter, in tegenstelling tot bovenstaande verklaringen, geen verdere pogingen heeft

gedaan om de politie van Echmiatsin of een andere politieafdeling, onder meer de politie van Vardenis

waar hij gedurende twee jaar verbleven heeft, te contacteren en navraag te doen aangaande de evolutie

van het onderzoek naar de verdwijning van zijn vader (stuk 5, gehoorverslag CGVS 19/8/2010, p. 12). In

de bestreden beslissing is terecht geoordeeld dat de onbeleefde reactie van de politie, geenszins een

afdoende verklaring is voor een dergelijke nalatige houding. Bovendien heeft verzoeker evenmin andere

instanties, een advocaat of een NGO, geconsulteerd en zijn zijn verklaringen, namelijk dat hij een

advocaat uit financiële redenen niet heeft gecontacteerd en van een andere instantie of NGO geen hulp

verwacht omdat deze gelijk zouden zijn aan de politie, niet overtuigend (stuk 5, gehoorverslag CGVS

19/8/2010, p. 12). Uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen blijkt dat zijn oom is gaan informeren bij zijn buren in Echmiatsin inzake zijn problemen, maar

verzoeker bleek zijn oom zelfs niet gevraagd te hebben of hij navraag heeft gedaan bij de politie naar

het onderzoek van zijn vader (stuk 5, gehoorverslag CGVS 19/8/2010, p. 14). Van een asielzoeker kan

redelijkerwijs worden verwacht dat hij de gepaste inspanningen doet en minstens geregeld pogingen

onderneemt om zich te informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. De nalatige

handelingen van verzoeker wijzen wel degelijk op een gebrek aan interesse bij verzoeker en doen

ernstige twijfels rijzen over de ernst van zijn vrees voor vervolging. Bovendien werd door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht opgemerkt dat uit zijn verklaringen

blijkt dat hij na zijn komst naar België evenmin voldoende pogingen heeft ondernomen om zich verder te

informeren betreffende de evolutie van zijn vervolgingsprobleem. Verzoeker zou weliswaar aan zijn

moeder nog gevraagd hebben of er mensen zijn langs geweest, maar nadat hij te horen kreeg dat hij

niets moest vragen, hier niet verder op ingegaan zijn en evenmin het belang van deze informatie

duidelijk hebben gemaakt aan zijn moeder. Een dergelijke verklaring kan geenszins overtuigen.

Verzoeker beweerde namelijk zelf dat zijn moeder, die op de hoogte is van zijn problemen, na zijn

vertrek soms terug verblijft in hun woning in Echmiatsin (stuk 5, gehoorverslag CGVS 19/8/2010, p. 12).

Redelijkerwijs kan verondersteld worden dat een asielzoeker er alles aan zou doen om informatie over

zijn recente situatie te bekomen. Daarenboven is actuele informatie van primordiaal belang om de door

hem geschetste vrees in te schatten. Gelet op bovenstaande vaststellingen kon terecht worden besloten

dat verzoeker geen overtuigend initiatief heeft genomen om zich afdoende te informeren of bewijzen te

leveren voor de feiten die hij inroept, terwijl van een asielzoeker redelijkerwijs mag worden verwacht dat

hij hiertoe de nodige stappen zet.

2.2.3.3. De Raad ziet niet in op welke wijze verzoekers huidziekte psoriasis, waarvan verzoeker beweert

dat deze door stress over zijn geschetste situatie veroorzaakt zou zijn, bij machte zou kunnen zijn om

een vluchtelingenrechtelijke vrees aan te tonen of een reëel risico op ernstige schade in de zin van

subsidiaire bescherming. Verzoeker heeft geenszins aangetoond dat er een causaal verband zou zijn

tussen de door hem aangehaalde asielmotieven en de door hem beweerde huidaandoening. Ook

verzoekers verwijzing naar het feit dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen perfect op de hoogte is van de situatie in Armenië gedurende de presidentsverkiezingen van

2008 volstaat niet teneinde de concrete vaststellingen zoals uiteengezet in de bestreden beslissing te

weerleggen. Hoewel verzoeker het onredelijk vindt om 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 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, kan de Raad hiertoe geen grondslag vinden in de bestreden beslissing noch in het

administratief dossier. Zoals hoger reeds werd gesteld, wordt de geloofwaardigheid van verzoekers

relaas ondermijnd door verzoekers laattijdig vertrek uit zijn land, door verzoekers vage en

ongeloofwaardige beweringen en door verzoekers gebrek aan interesse. De vrees voor vervolging of

reëel risico op ernstige schade dient echter in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft

hieromtrent in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).
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2.2.3.4. Bovendien kan worden opgemerkt dat verzoekers betoog als zou de motivering van de

bestreden beslissing strikt genomen beperkt kunnen worden tot één enkele lijn, nu deze naar zijn

mening beperkt is tot de mededeling dat verzoeker weliswaar correct aangeeft dat hij het slachtoffer is

van terreur uitgevoerd door (agenten) van zijn eigen overheid maar hic et nunc niet kan aantonen dat hij

persoonlijk niet meer zou worden vervolgd in zijn vaderland, elke grondslag mist. Immers, in de

bestreden beslissing wordt nergens gesteld dat verzoeker correct zou aangeven dat hij het slachtoffer is

van terreur, maar niet zou kunnen aantonen dat hij persoonlijk niet meer wordt vervolgd in zijn vaderland

en het kan er evenmin uit worden afgeleid. Daarnaast kan de uitgebreide motivering van de bestreden

beslissing die hierboven kort wordt weergegeven, geenszins herleid worden tot één enkele lijn of één

enkel motief. De Raad wenst in dit verband ook op te merken dat verzoeker nalaat in concreto aan te

tonen dat op geen enkele wijze rekening zou zijn gehouden met zijn uitgebreide uiteenzetting.

Verzoeker geeft immers niet aan met welke van zijn verklaringen of opmerkingen op generlei wijze

rekening zou zijn gehouden en verduidelijkt niet op welke wijze dit uit het administratief dossier zou

blijken.

2.2.3.5. Verzoeker dient voor de toekenning van subsidiaire bescherming aan te tonen dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij terugkeer naar zijn land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas en de elementen in het

administratief dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.

2.2.3.6. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hebben doen besluiten tot de ongeloofwaardigheid van

het asielrelaas en bijgevolg tot de weigering van zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op het voorgaande wordt er door verzoeker geen afbreuk gedaan aan de

concrete vaststellingen van de bestreden beslissing. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke

juridische en feitelijke overwegingen. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing op grond van onjuiste feitelijke gegevens

of op kennelijk onredelijke of onzorgvuldige wijze heeft genomen.

De aangevoerde middelen zijn ongegrond.

2.3. Zowel in het opschrift van het verzoekschrift als in fine vraagt verzoeker de bestreden beslissing 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. Verzoeker geeft verder niet aan welke

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, §1, 2°

van de vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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

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

in aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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


