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nr. 63 322 van 17 juni 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 verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 2 mei 2011

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

staatlozen van 30 maart 2011.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 mei 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 juni 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. VANCUTSEM, die loco advocaat M. FRERE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.De bestreden beslissing inzake verzoeker luidt als volgt:

“(…)

U verklaart een Armeens staatsburger van Armeense afkomst te zijn, geboren op 31 januari 1983

te Vedi. U woonde samen met uw echtgenote P.L. (…) (O.V.6.744.206) en uw minderjarige zoon Arshak

in Taperakan.

Uit uw verklaringen blijkt dat u Armenië hebt verlaten omwille van volgende redenen. Sinds 27

augustus 2008 werkte u met een arbeidscontract bij het Russische leger op de militaire basis te Lusarat.

Uw problemen begonnen op 15 juni 2010, toen ’s avonds om 10 uur hoofdluitenant Tkachenko

Jevgeni Sergeivich, uw chef, een ongeval kreeg toen hij met uw dienstwagen reed. De militaire politie en

KGB kwamen ter plaatse en vonden drugs in de wagen. Uw chef verklaarde dat deze van u waren.

De militaire politie en KGB geloofden uw chef en zeiden u dat u gestraft moest worden voor de feiten.

U diende op te draaien voor de kosten van de wagen. U werd in een kamer van de
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leidinggevenden geslagen door Tkachenko Jevgeni Sergeivich, Shuetsov Sergei Alexandrovich en

kapitein Karatiev. De volgende ochtend bent u naar huis gegaan en hebt u samen met uw ouders klacht

ingediend bij de politie. De agenten zeiden dat ze voor u niets konden doen. Op 24 juni 2010 werd u

door mensen van de criminele wereld meegenomen naar een garage vlakbij uw bataljon. Ze bedreigden

u en uw gezin als u de bevelen van uw chef niet opvolgde om de verantwoordelijkheid rond de

drugszaak op u te nemen. Op 30 juni 2010 was er een belastingscontrole in de winkel van uw

schoonouders. U werd beschuldigd van het opmaken van valse facturen. U vermoedt dat de KGB

hiertoe de opdracht heeft gegeven. Uw schoonouders dienden diezelfde dag klacht in tegen deze

controle. Op 8 oktober 2010 kreeg u een deurwaardersbeslissing, waarin stond dat u door de

administratieve rechtbank een boete werd opgelegd van 15.000 dollar. U kreeg eveneens die dag een

arrest waarbij beslag werd gelegd op uw inboedel en financiële middelen. Op 9 oktober 2010 werd u

onderweg naar uw werk in elkaar geslagen door de criminelen, met wie u problemen kende. U diende

opgenomen te worden in de polikliniek van Artashat. Uw ouders dienden naar aanleiding van dit incident

op 18 oktober 2010 klacht in bij de politie. Op 25 oktober 2010 werd u van uw werk ontslagen, zodat er

tegen u een rechtszaak kon opgestart worden. Op 1 november 2010 werd uw vrouw bedreigd door de

criminelen. Op 6 november 2010 kwamen agenten langs voor een huiszoeking in uw woning en de

winkel van uw schoonouders. Hierbij werd een zakje met wit poeder in beslag genomen. Er werd

eveneens een oproepingsbrief voor u achtergelaten dat u zich op 7 november 2010 diende aan te

melden bij de politie. Hierop besloten u en uw vrouw te vluchten naar familie in Hrazdan. U, uw vrouw

en uw minderjarige zoon Arshak verlieten Armenië uiteindelijk op 23 november 2010 met het vliegtuig

vanuit de luchthaven Zvartnots in Jerevan. Jullie reisden met jullie eigen paspoorten via Warschau naar

Düsseldorf, Duitsland. Via een kennis van de smokkelaar werd u naar België gebracht. U verbleef een

viertal weken in een woning van deze kennis in Antwerpen. Op 21 december 2010 dienden u en uw

echtgenote P.L. (...) (O.V.6.744.206) een asielaanvraag in bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u de Belgische asielinstanties uw geboorteakte, uw rijbewijs,

uw militair boekje, een medisch arbeidsverslag, uw sociale kaart, uw huwelijksakte, 2 diploma’s

van middelbaar onderwijs, een medisch arbeidsverslag, een deurwaardersbeslissing d.d. 8 oktober

2010, een document van inbeslagname d.d. 8 oktober 2010, een attest van opname in het ziekenhuis

d.d. 16 oktober 2010, een oproepingsbrief d.d. 6 november 2010, de geboorteakte van uw zoon Arshak

en de sociale kaart van uw zoon Arshak voor.

B. Motivering

U verklaarde in Armenië problemen te hebben gekend met uw oversten bij het Russische leger,

de politie in Armenië en mensen uit de criminele wereld naar aanleiding van een ongeval, veroorzaakt

door uw chef, op 15 juni 2010 met uw dienstwagen waarbij drugs werden gevonden. Hierna werd u in

elkaar geslagen door uw oversten en door criminelen. U werd door een administratieve rechtbank

veroordeeld tot het betalen van 15.000 dollar. U werd ontslagen. Bovendien werd u door de Armeense

autoriteiten beschuldigd van drugsbezit.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent de problemen die u in Armenië

zou gekend hebben aannemelijk te maken. Zo leverde u de Belgische asielinstanties geen enkel begin

van bewijs van het ongeval van uw commandant op 15 juni 2010 waarbij uw dienstwagen werd

beschadigd en waarvan verschillende getuigen waren. Nochtans ligt deze gebeurtenis aan de basis van

uw problemen (CGVS p.16; CGVS, p.15). De 9 foto’s van u in legeruniform bevatten geen enkele

informatie over de door u verklaarde problemen die u zou gekend hebben in Armenië (Zie document 18

in groene map). U verklaarde verder dat u, uw ouders en schoonouders klacht indienden op 16 juni

2010, 30 juni 2010 en 18 oktober 2010 (CGVS p.8, p.9, p.16, p;17, p.19), maar legde

hiervan merkwaardig genoeg geen enkel document voor hoewel u aangaf dat de politie jullie

verklaringen genoteerd had (CGVS p.19). Het door u voorgelegde medische attest van opname in het

ziekenhuis stelt weliswaar dat u bepaalde verwondingen had opgelopen, maar vormt geen sluitend

bewijs van de precieze omstandigheden waarin u deze verwondingen hebt opgelopen. In dit attest staat

dat "volgens patiënt werd tegen hem fysiek geweld gebruikt". Afgezien van het feit dat in dit attest niet

staat in welke omstandigheden dit gebeurd zou zijn, gaat het hier om een weergave van uw eigen

verklaringen, die bezwaarlijk als objectieve informatie kunnen worden beschouwd (zie document 7 in

groene map). Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang.

U legde ter staving van uw asielrelaas uw origineel militair boekje voor. U verklaarde hierbij dat u op

25 oktober 2010 werd ontslagen zodat er een rechtszaak tegen u kon worden opgestart (CGVS p.9,

p.20, p.23). Op pagina 8 van uw militair boekje wordt melding gemaakt van uw ontslag op 25 oktober

2010 op basis van artikel 51, punt 6 (Zie document 3 in groene map). Uit informatie waarover
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het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier zit, blijkt echter

dat artikel 51, punt 6 van de Russische Federale wet inzake militaire dienst en militaire dienstplicht stelt

dat beroepsmilitairen, die hun dienst doen met een contract, met het besluit van de

attestatiecommissie vroegtijdig kunnen ontslagen worden, op eigen verzoek, indien de betrokkene

hiertoe grondige redenen heeft. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder

ondermijnd.

Betreffende de deurwaardersbeslissing en het arrest over inbeslagname van uw inboedel en

financiële middelen, die u eveneens voorlegde ter staving van uw asielrelaas, beide d.d. 8 oktober

2010, verklaarde u dat u bij beslissing van 14 augustus 2010 werd veroordeeld tot de betaling van

15.000 dollar en dat er beslag gelegd werd op uw inboedel en financiële middelen. Deze documenten

bevatten echter geen officiële hoofding van de betreffende instantie (zie document 4 en 19 in groene

map), waardoor vragen rijzen over de echtheid van deze documenten. U verklaarde voorts dat deze

boete u werd opgelegd na de belastingcontrole in de winkel van uw schoonouders (CGVS p.7-8). Het is

hierbij echter opmerkelijk dat zowel u als uw vrouw verklaarden dat inzake deze handelszaak niets op

uw naam noch op de naam van uw echtgenote stond (CGVS p.4, p.6, p.8; CGVS P.L. (...), p.5). Het

is eveneens opvallend dat u geen enkel document kunt voorleggen inzake de belastingcontrole zelf

noch omtrent de beslissing die genomen werd op 14 augustus 2010 waarbij u werd veroordeeld (CGVS

p.8 ; CGVS P.L. (...), p.7).

Voorts legde u ter staving van uw asielaanvraag een convocatie d.d. 6 november 2010 voor.

Deze convocatie die overigens veel weg heeft van een met balpen ingevulde kopie bevat echter geen

officiële stempel van de betreffende instantie (zie document 6 in groene map), waardoor ook twijfels

rijzen over de authenticiteit van dit document. Hierbij kan worden opgemerkt dat u verklaarde dat u

als beschuldigde werd opgeroepen (CGVS p.9). Uw vrouw was hiervan niet zeker, maar vermoedde ook

dat u als beschuldigde werd opgeroepen (CGVS P.L. (...), p.9). In deze convocatie staat echter dat

u werd opgeroepen als getuige (zie document 6 in groene map). Toen jullie hiermee

geconfronteerd werden, verklaarden zowel u als uw vrouw deze convocatie niet gelezen te hebben,

waaraan u toevoegde dat u enkel gelezen had wanneer u zich diende aan te melden (CGVS p.10;

CGVS P.L. (...), p.9). Het feit dat u deze oproepingsbrief niet aan een nader onderzoek zou hebben

onderworpen, tast de geloofwaardigheid van de door u verklaarde vrees ten aanzien van uw autoriteiten

verder aan. Bijkomend kan er op gewezen worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is gevoegd blijkt dat het in

Armenië mogelijk is om tegen betaling valse documenten te laten uitreiken bij de bevoegde instanties.

Er werden daarenboven een aantal tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw verklaringen en

de verklaringen van uw echtgenote, waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder in

het gedrang komt. Zo verklaarde uw vrouw dat de huiszoeking op 6 november 2010 plaatsvond rond

de middag (CGVS P.L. (...), p.9). U verklaarde echter meermaals dat deze huiszoeking plaatsvond om

10 uur ’s avonds (CGVS p.21, p.26). Toen u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd werd verklaarde

u in eerste instantie dat uw vrouw het tijdstip niet gezegd had, waarna u even later in hetzelfde gehoor

verklaarde dat uw vrouw u vertelde dat de huiszoeking om 10 uur ’s avonds plaatsvond (CGVS p.27).

Uw vrouw verklaarde eveneens na confrontatie in eerste instantie dat ze u geen uur had gezegd,

waarna ook zij verklaarde dat ze u vertelde dat de huiszoeking rond de middag plaatsvond. Zij kon geen

verklaring geven waarom u een ander tijdstip opgaf (CGVS P.L. (...), p.22 en 23). Hierdoor wordt deze

tegenstrijdigheid dan ook niet opgeheven. Voorts verklaarde uw vrouw dat jullie enkele dagen voor jullie

vertrek naar de ambassade zijn gegaan (CGVS p.10-11). U verklaarde echter dat u niet naar de

ambassade bent gegaan (CGVS p.12). Uw vrouw bleef na confrontatie met deze tegenstrijdigheid bij

haar verklaring dat zij naar de ambassade is gegaan (CGVS P.L. (...), p.21). Ter verklaring van deze

tegenstrijdigheid stelde u dat de geestelijke toestand van uw vrouw verstoord is (CGVS p.25). Met

betrekking tot deze geestelijke problemen van uw vrouw moet worden opgemerkt dat u deze problemen

niet kan staven met enig medisch attest (CGVS p.25). Bijgevolg kan u niet aannemelijk maken dat de

vastgestelde tegenstrijdigheden te wijten zouden zijn aan de geestelijke toestand van uw echtgenote.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder aangetast.

Het is voorts opvallend dat u er niet in slaagt concrete informatie weer te geven omtrent de

criminelen met wie u problemen kende (CGVS p.16). U kon slechts aangeven dat hun bijnamen

‘Vrijdag’, ‘Rosse’ en ‘Gevorg’ waren, maar u noch uw vrouw konden verdere informatie geven omtrent

hun ware identiteit (CGVS p.20; CGVS P.L. (...), p.18, p.19). Hierbij verklaarde u dat u niet geprobeerd

hebt hun echte namen te achterhalen omdat deze u niet interesseerden (CGVS p.20). Uw geringe
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kennis over elementen die de kern van uw asielrelaas uitmaken en uw gebrek aan interesse in dit

verband tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder aan.

Uit uw verklaringen blijkt verder dat u Armenië op 23 november 2010 met het vliegtuig op een

legale manier hebt verlaten, waarbij zowel u als uw vrouw aangaven geen enkel probleem gekend te

hebben op de luchthaven van Zvartnots (CGVS p.14; CGVS P.L. (...), p.13). Indien u op dat

moment werkelijk gezocht werd door de Armeense autoriteiten, zoals u en uw echtgenote verklaarden

(CGVS p.23; CGVS P.L. (...), p.20), zou men toch mogen verwachten dat u problemen zou

hebben gekend bij uw legale uitreis vanop de luchthaven van Jerevan. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

gevoegd, blijkt immers dat er op de luchthaven van Zvartnots strenge identiteitscontroles plaatsvinden.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en de ernst van de door u verklaarde vrees

nog verder ondermijnd.

Het is in ditzelfde verband niet aannemelijk dat u, hoewel u verklaarde uw Armeens paspoort

gedurende de volledige reis naar Duitsland zelf in handen te hebben gehad (CGVS p.11-12, p.14;

CGVS P.L. (...), p.22), niet wist door welk land u een visum werd uitgereikt voor uw reis naar België

(CGVS p.11), zeker gezien uw vrouw verklaarde dat u met een Grieks visum bent gekomen (CGVS P.L.

(...), p.10). Ten slotte moet worden opgemerkt dat u uw Armeens paspoort, uw identiteitsdocument bij

uitstek, niet voorlegde aan de Belgische asielinstanties (CGVS p.9, p.12; CGVS P.L. (...), p.9, p.21).

Uw uitleg dat u uw paspoort bij aankomst in Duitsland diende af te geven, kan niet overtuigen.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw Armeens paspoort probeert achter te houden om zo

gegevens over het door u verkregen visum, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken

bent, verborgen te houden. Het is trouwens opmerkelijk dat u verklaarde dat uw paspoort door de

smokkelaar werd verkregen en dat u dit in Armenië niet persoonlijk diende af te halen (CGVS p.11). Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan eveneens een kopie aan het

administratief dossier werd gevoegd blijkt echter dat iedere Armeense staatsburger het paspoort in

persoon dient aan te vragen en het vervolgens zelf ter plaatse dient te ondertekenen.

Gezien er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen dient besloten te worden dat u er niet

in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

De overige door u voorgelegde documenten ter staving van uw asielaanvraag kunnen deze

conclusie niet wijzigen. Uw geboorteakte, uw rijbewijs, de sociale kaarten van u en uw zoon Arshak, de

2 diploma’s van middelbaar onderwijs en de geboorteakte van uw zoon Arshak, bevatten

louter persoonsgegevens en gegevens over de door u genoten opleiding, die in deze beslissing niet

betwist worden.

Volledigheidshalve dient hieraan toegevoegd te worden dat ik ook voor uw echtgenote P.L.

(...) (O.V.6.744.206), een weigeringsbeslissing nam voor wat betreft het vluchtelingenstatuut en

de subsidiaire beschermingsstatus.

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 inzake verzoekster luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Armeens staatsburger van Armeense afkomst te zijn, geboren op 11 juni 1987 te

Vedi. U woonde samen met uw echtgenoot M.a. (…)(O.V.6.744.206) en uw minderjarige zoon Arshak in

Taperakan.

Uit uw verklaringen blijkt dat u Armenië hebt verlaten omwille van volgende redenen. Uw man

werkte sinds 2008 als chauffeur op een militaire basis van het Russische leger. Op 15 juni 2010 is

de commandant van uw man met de dienstwagen van uw man overkop gegaan. In de wagen werden

drugs gevonden. De commandant verklaarde dat deze drugs van uw man waren. Hierop werd uw man

onder druk gezet en gedwongen om de schuld voor de aangetroffen drugs op zich te nemen. Uw man
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heeft hierop klacht ingediend bij de gerechtelijke instanties. Op 9 oktober 2010 werd uw man op weg

naar zijn werk in elkaar geslagen door criminelen, waarna hij in het ziekenhuis belandde. Op 25 oktober

2010 werd uw man ontslagen uit het Russische leger. Op 1 november 2010 werd u op straat bedreigd

door de criminelen met wie uw man problemen kende. U diende uw man te zeggen dat hij de schuld op

zich moest nemen. Op 6 november 2010 kwam de politie van de provincie Ararat voor een

huiszoeking. Tijdens deze huiszoeking werd een zakje met wit poeder gevonden. U kreeg een

oproepingsbrief voor uw man, waarin stond dat hij zich op 7 november 2010 diende te melden bij de

politie. U, uw man en uw minderjarige zoon Arshak verlieten Armenië uiteindelijk op 23 november 2010

met het vliegtuig vanuit de luchthaven Zvartnots in Jerevan. Jullie reisden met jullie eigen paspoorten,

via Warschau naar Düsseldorf, Duitsland. Via een kennis van de smokkelaar werd u naar België

gebracht. U verbleef een viertal weken in een woning van deze kennis in Antwerpen, alvorens op 21

december 2010 samen met uw echtgenoot Mehrabyan Arsen (O.V.6.744.206) een asielaanvraag in te

dienen bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u uw geboorteakte, uw huwelijksakte, uw militair boekje,

uw sociale kaart, 2 diploma’s van de middelbare school, een diploma van tafelschikking en een

document van cytogenetisch onderzoek d.d. 19 november 2010 voor.

B. Motivering

Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw asielaanvraag baseert op

dezelfde vluchtmotieven als diegene die werden aangehaald door uw echtgenoot M.A.

(…)(O.V.6.744.206) (CGVS p.15; CGVS M.A. (…), p.24). In het kader van zijn asielaanvraag

werd echter een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen. Bijgevolg kunnen deze motieven ook wat u betreft niet

weerhouden worden. De beslissing van uw echtgenoot luidt als volgt:

"U verklaarde in Armenië problemen te hebben gekend met uw oversten bij het Russische leger,

de politie in Armenië en mensen uit de criminele wereld naar aanleiding van een ongeval, veroorzaakt

door uw chef, op 15 juni 2010 met uw dienstwagen waarbij drugs werden gevonden. Hierna werd u in

elkaar geslagen door uw oversten en door criminelen. U werd door een administratieve rechtbank

veroordeeld tot het betalen van 15.000 dollar. U werd ontslagen. Bovendien werd u door de Armeense

autoriteiten beschuldigd van drugsbezit.

Er dient echter te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent de problemen die u in Armenië

zou gekend hebben aannemelijk te maken. Zo leverde u de Belgische asielinstanties geen enkel begin

van bewijs van het ongeval van uw commandant op 15 juni 2010 waarbij uw dienstwagen werd

beschadigd en waarvan verschillende getuigen waren. Nochtans ligt deze gebeurtenis aan de basis van

uw problemen (CGVS p.16; CGVS P.L. (...), p.15). De 9 foto’s van u in legeruniform bevatten

geen enkele informatie over de door u verklaarde problemen die u zou gekend hebben in Armenië

(Zie document 18 in groene map). U verklaarde verder dat u, uw ouders en schoonouders klacht

indienden op 16 juni 2010, 30 juni 2010 en 18 oktober 2010 (CGVS p.8, p.9, p.16, p;17, p.19), maar

legde hiervan merkwaardig genoeg geen enkel document voor hoewel u aangaf dat de politie jullie

verklaringen genoteerd had (CGVS p.19). Het door u voorgelegde medische attest van opname in het

ziekenhuis stelt weliswaar dat u bepaalde verwondingen had opgelopen, maar vormt geen sluitend

bewijs van de precieze omstandigheden waarin u deze verwondingen hebt opgelopen. In dit attest staat

dat "volgens patiënt werd tegen hem fysiek geweld gebruikt". Afgezien van het feit dat in dit attest niet

staat in welke omstandigheden dit gebeurd zou zijn, gaat het hier om een weergave van uw eigen

verklaringen, die bezwaarlijk als objectieve informatie kunnen worden beschouwd (zie document 7 in

groene map). Hierdoor komt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in het gedrang.

U legde ter staving van uw asielrelaas uw origineel militair boekje voor. U verklaarde hierbij dat u op

25 oktober 2010 werd ontslagen zodat er een rechtszaak tegen u kon worden opgestart (CGVS p.9,

p.20, p.23). Op pagina 8 van uw militair boekje wordt melding gemaakt van uw ontslag op 25 oktober

2010 op basis van artikel 51, punt 6 (Zie document 3 in groene map). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het administratief dossier zit, blijkt echter

dat artikel 51, punt 6 van de Russische Federale wet inzake militaire dienst en militaire dienstplicht stelt

dat beroepsmilitairen, die hun dienst doen met een contract, met het besluit van de

attestatiecommissie vroegtijdig kunnen ontslagen worden, op eigen verzoek, indien de betrokkene

hiertoe grondige redenen heeft. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder

ondermijnd.
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Betreffende de deurwaardersbeslissing en het arrest over inbeslagname van uw inboedel en

financiële middelen, die u eveneens voorlegde ter staving van uw asielrelaas, beide d.d. 8 oktober

2010, verklaarde u dat u bij beslissing van 14 augustus 2010 werd veroordeeld tot de betaling van

15.000 dollar en dat er beslag gelegd werd op uw inboedel en financiële middelen. Deze documenten

bevatten echter geen officiële hoofding van de betreffende instantie (zie document 4 en 19 in groene

map), waardoor vragen rijzen over de echtheid van deze documenten. U verklaarde voorts dat deze

boete u werd opgelegd na de belastingcontrole in de winkel van uw schoonouders (CGVS p.7-8). Het is

hierbij echter opmerkelijk dat zowel u als uw vrouw verklaarden dat inzake deze handelszaak niets op

uw naam noch op de naam van uw echtgenote stond (CGVS p.4, p.6, p.8; CGVS P.L. (...), p.5). Het

is eveneens opvallend dat u geen enkel document kunt voorleggen inzake de belastingcontrole zelf

noch omtrent de beslissing die genomen werd op 14 augustus 2010 waarbij u werd veroordeeld (CGVS

p.8 ; CGVS P.L. (...), p.7).

Voorts legde u ter staving van uw asielaanvraag een convocatie d.d. 6 november 2010 voor.

Deze convocatie die overigens veel weg heeft van een met balpen ingevulde kopie bevat echter geen

officiële stempel van de betreffende instantie (zie document 6 in groene map), waardoor ook twijfels

rijzen over de authenticiteit van dit document. Hierbij kan worden opgemerkt dat u verklaarde dat u

als beschuldigde werd opgeroepen (CGVS p.9). Uw vrouw was hiervan niet zeker, maar vermoedde ook

dat u als beschuldigde werd opgeroepen (CGVS P.L. (...), p.9). In deze convocatie staat echter dat

u werd opgeroepen als getuige (zie document 6 in groene map). Toen jullie hiermee

geconfronteerd werden, verklaarden zowel u als uw vrouw deze convocatie niet gelezen te hebben,

waaraan u toevoegde dat u enkel gelezen had wanneer u zich diende aan te melden (CGVS p.10;

CGVS P.L. (...), p.9). Het feit dat u deze oproepingsbrief niet aan een nader onderzoek zou hebben

onderworpen, tast de geloofwaardigheid van de door u verklaarde vrees ten aanzien van uw autoriteiten

verder aan. Bijkomend kan er op gewezen worden dat uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier is gevoegd blijkt dat het in

Armenië mogelijk is om tegen betaling valse documenten te laten uitreiken bij de bevoegde instanties.

Er werden daarenboven een aantal tegenstrijdigheden vastgesteld tussen uw verklaringen en

de verklaringen van uw echtgenote, waardoor de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder in

het gedrang komt. Zo verklaarde uw vrouw dat de huiszoeking op 6 november 2010 plaatsvond rond

de middag (CGVS P.L. (...), p.9). U verklaarde echter meermaals dat deze huiszoeking plaatsvond om

10 uur ’s avonds (CGVS p.21, p.26). Toen u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd werd verklaarde

u in eerste instantie dat uw vrouw het tijdstip niet gezegd had, waarna u even later in hetzelfde gehoor

verklaarde dat uw vrouw u vertelde dat de huiszoeking om 10 uur ’s avonds plaatsvond (CGVS p.27).

Uw vrouw verklaarde eveneens na confrontatie in eerste instantie dat ze u geen uur had gezegd,

waarna ook zij verklaarde dat ze u vertelde dat de huiszoeking rond de middag plaatsvond. Zij kon geen

verklaring geven waarom u een ander tijdstip opgaf (CGVS P.L. (...), p.22 en 23). Hierdoor wordt deze

tegenstrijdigheid dan ook niet opgeheven. Voorts verklaarde uw vrouw dat jullie enkele dagen voor jullie

vertrek naar de ambassade zijn gegaan (CGVS p.10-11). U verklaarde echter dat u niet naar de

ambassade bent gegaan (CGVS p.12). Uw vrouw bleef na confrontatie met deze tegenstrijdigheid bij

haar verklaring dat zij naar de ambassade is gegaan (CGVS P.L. (...), p.21). Ter verklaring van deze

tegenstrijdigheid stelde u dat de geestelijke toestand van uw vrouw verstoord is (CGVS p.25). Met

betrekking tot deze geestelijke problemen van uw vrouw moet worden opgemerkt dat u deze problemen

niet kan staven met enig medisch attest (CGVS p.25). Bijgevolg kan u niet aannemelijk maken dat de

vastgestelde tegenstrijdigheden te wijten zouden zijn aan de geestelijke toestand van uw echtgenote.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder aangetast.

Het is voorts opvallend dat u er niet in slaagt concrete informatie weer te geven omtrent de

criminelen met wie u problemen kende (CGVS p.16). U kon slechts aangeven dat hun bijnamen

‘Vrijdag’, ‘Rosse’ en ‘Gevorg’ waren, maar u noch uw vrouw konden verdere informatie geven omtrent

hun ware identiteit (CGVS p.20; CGVS P.L. (...), p.18, p.19). Hierbij verklaarde u dat u niet geprobeerd

hebt hun echte namen te achterhalen omdat deze u niet interesseerden (CGVS p.20). Uw geringe

kennis over elementen die de kern van uw asielrelaas uitmaken en uw gebrek aan interesse in dit

verband tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder aan.

Uit uw verklaringen blijkt verder dat u Armenië op 23 november 2010 met het vliegtuig op een

legale manier hebt verlaten, waarbij zowel u als uw vrouw aangaven geen enkel probleem gekend te

hebben op de luchthaven van Zvartnots (CGVS p.14; CGVS P.L. (...), p.13). Indien u op dat

moment werkelijk gezocht werd door de Armeense autoriteiten, zoals u en uw echtgenote verklaarden

(CGVS p.23; CGVS P.L. (...), p.20), zou men toch mogen verwachten dat u problemen zou
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hebben gekend bij uw legale uitreis vanop de luchthaven van Jerevan. Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd

gevoegd, blijkt immers dat er op de luchthaven van Zvartnots strenge identiteitscontroles plaatsvinden.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en de ernst van de door u verklaarde vrees

nog verder ondermijnd.

Het is in ditzelfde verband niet aannemelijk dat u, hoewel u verklaarde uw Armeens paspoort

gedurende de volledige reis naar Duitsland zelf in handen te hebben gehad (CGVS p.11-12, p.14;

CGVS P.L. (...), p.22), niet wist door welk land u een visum werd uitgereikt voor uw reis naar België

(CGVS p.11), zeker gezien uw vrouw verklaarde dat u met een Grieks visum bent gekomen (CGVS P.L.

(...), p.10). Ten slotte moet worden opgemerkt dat u uw Armeens paspoort, uw identiteitsdocument bij

uitstek, niet voorlegde aan de Belgische asielinstanties (CGVS p.9, p.12; CGVS P.L. (...), p.9, p.21).

Uw uitleg dat u uw paspoort bij aankomst in Duitsland diende af te geven, kan niet overtuigen.

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u uw Armeens paspoort probeert achter te houden om zo

gegevens over het door u verkregen visum, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken

bent, verborgen te houden. Het is trouwens opmerkelijk dat u verklaarde dat uw paspoort door de

smokkelaar werd verkregen en dat u dit in Armenië niet persoonlijk diende af te halen (CGVS p.11). Uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan eveneens een kopie aan het

administratief dossier werd gevoegd blijkt echter dat iedere Armeense staatsburger het paspoort in

persoon dient aan te vragen en het vervolgens zelf ter plaatse dient te ondertekenen.

Gezien er geen geloof kan gehecht worden aan uw verklaringen dient besloten te worden dat u er niet

in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

De overige door u voorgelegde documenten ter staving van uw asielaanvraag kunnen deze

conclusie niet wijzigen. Uw geboorteakte, uw rijbewijs, de sociale kaarten van u en uw zoon Arshak, de

2 diploma’s van middelbaar onderwijs en de geboorteakte van uw zoon Arshak, bevatten

louter persoonsgegevens en gegevens over de door u genoten opleiding, die in deze beslissing niet

betwist worden."

Met betrekking tot de door u aangehaalde medische problemen (CGVS p.12) legde u een document

van cytogenetisch onderzoek d.d. 19 november 2010 voor. Hierbij kan worden opgemerkt dat uit

de verklaringen van u en uw man blijkt dat u gezondheidsproblemen kende omdat uw vader

had deelgenomen aan de gebeurtenissen in Tsjernobyl en u hierdoor werd blootgesteld aan

radioactieve stralen (CGVS p.12; CGVS Mehrabyan Arsen, p.24). Er kan uit dit medisch verslag echter

geen verband worden afgeleid tussen uw aandoeningen enerzijds en de door u in het kader van uw

asielaanvraag aangehaalde problemen anderzijds. Er dient te worden opgemerkt dat u zich voor de

beoordeling van medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag

voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van

de wet van 15 december 1980.

Aldus kan ook in uw hoofde geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in

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

definitie van subsidiaire bescherming weerhouden worden.

De door u voorgelegde documenten, met name uw geboorteakte, uw huwelijksakte, uw militair

boekje, uw sociale kaart, 2 diploma’s van de middelbare school en een diploma van tafelschikking tonen

louter persoonsgegevens aan en gegevens over de door u genoten opleiding, die in deze beslissing

niet betwist worden.

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. Uit de verklaringen van verzoekster voor het Commissariaat-generaal en uit het verzoekschrift blijkt

dat verzoekster P.L. (...) haar asielaanvraag baseert op dezelfde vluchtmotieven als diegene die werden

aangehaald door haar echtgenoot M.A. (…)en zij geen eigen motieven inroept.

2.2. In een eerste en enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3

van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van

artikel 48/3 en 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet)

en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheidsbeginsel.

De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de juridische

en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een

“afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006 nr.

159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS 26 juni 2007 nr.

172.777).

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekers de motieven van de bestreden beslissing kennen, zodat het

doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

Verzoeker 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.

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 1 februari 2011 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 en hebben zij zich laten bijstaan

door een raadsman. 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.

2.3. Verzoekers werpen op dat het CGVS aanhaalt dat verzoekers geen begin van bewijs kunnen

voorleggen inzake hun problemen en meer bepaald in verband met de klachten die werden neergelegd

aangaande de zaak van verzoeker. Verzoeker voegen documenten bij hun verzoekschrift. Verzoeker

heeft deze documenten kunnen verkrijgen van zijn schoonvader. Het feit dat hij geen regelmatige

contacten heeft met zijn schoonvader verklaart waarom hij de documenten pas nu neerlegt. De

documenten betreffen klachten die werden ingediend naar aanleiding van de feiten waar verzoeker het

slachtoffer van werd.

Krachtens artikel 39/76, §1, 2e lid, 2°, van de voormelde wet van 15 december 1980 kan de Raad de

nieuwe gegevens slechts onderzoeken indien verzoeker aantoont dat hij deze gegevens niet vroeger

heeft kunnen inroepen in de administratieve procedure. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat

hij de bij zijn verzoekschrift gevoegde documenten niet vroeger kon inroepen in de procedure. De

stelling dat hij geen regelmatig contact heeft met zijn schoonvader overtuigt niet. Verzoeker beschikte

over voldoende tijd om deze documenten te laten overkomen. Verzoeker werd op het CGVS gehoord op

1 februari 2011. Hij legt documenten voor die dateren van juni en oktober 2010, die aan hem persoonlijk

gericht zijn, terwijl hij Armenië verlaten heeft op 23 november 2010.

Daarenboven meent de Raad zoals verweerder stelt dat documenten enkel een ondersteunende

werking hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en

geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten niet de geloofwaardigheid

van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. Zoals blijkt uit de uitgebreide motivering in de

bestreden beslissing werd geen geloof gehecht aan de door verzoeker opgeworpen asielmotieven.

Bijkomend verwijst verweerder naar de informatie terug te vinden in het administratieve dossier waaruit

blijkt dat het in Armenië mogelijk is om tegen betaling valse documenten te laten uitreiken bij de

bevoegde instanties. Deze informatie wordt door verzoekers in hun verzoekschrift nergens betwist of
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weerlegd. Het betreft daarenboven fotokopieën en de advocaat van verzoeker stelt ter zitting dat zij

geen originelen kan voorleggen. Gekopieerde documenten hebben slechts een relatieve bewijswaarde.

Zij zijn immers gemakkelijk via knip en plakwerk te vervalsen. Deze documenten hebben geen

bewijswaarde.

2.4. Verzoeker wijst er op dat het CGVS in de bestreden beslissing stelt dat verzoekers militaire boekje

vermeldt dat verzoeker zijn beroepsbezigheid heeft gestopt op basis van artikel 51 punt 6 van de

Russische Federale wet inzake militaire dienst en dienstplicht. Verzoeker stelt dat hij helemaal niet

bekend is met de regelgeving omtrent een vrijwillig ontslag. Hij vermoedt dat deze reden valselijk werd

vermeld op zijn militair boekje om niet weer te geven dat hij effectief is ontslagen.

De Raad meent zoals verweerder stelt dat op pagina 8 van zijn militair boekje melding wordt gemaakt

van zijn ontslag op 25 oktober 2010 op basis van artikel 51, punt 6. Uit informatie terug te vinden in het

administratieve dossier blijkt duidelijk dat artikel 51, punt 6 van de Russische Federale wet inzake

militaire dienst en militaire dienstplicht stelt dat beroepsmilitairen, die hun dienst doen met een contract,

met het besluit van de attestatiecommissie vroegtijdig kunnen ontslagen worden, op eigen verzoek,

indien de betrokkene hiertoe grondige redenen heeft. Verzoeker betwist deze informatie niet, doch stelt

dat hij vermoedt dat deze reden valselijk werd vermeld op zijn militair boekje. Dit overtuigt niet.

2.5. Met betrekking tot het feit dat de documenten van de gerechtsdeurwaarder inzake de inbeslagname

van de inboedel en de financiële middelen geen hoofding heeft, stelt verzoeker dat hij dit document

heeft voorgelegd zoals hij het heeft verkregen. Ook met betrekking tot de oproepingsbrief waarvan in de

bestreden beslissing wordt gesteld dat deze veel weg heeft van een met balpen ingevulde kopie,

antwoordt verzoeker dat hij dit document heeft neergelegd zoals hij het heeft gekregen.

Verzoeker weerlegt de motieven van de bestreden beslissing niet met betrekking tot het gebrek aan

bewijswaarde van de deurwaardersbeslissing en het arrest over inbeslagname van de inboedel en

financiële middelen en een convocatie d.d. 6 november 2010. De Raad schaart zich achter de motieven

van de bestreden beslissing in dit verband.

2.6. Met betrekking tot de in de bestreden beslissingen vastgestelde tegenstrijdigheden wijst verzoeker

op het feit dat zijn echtgenote nog steeds erg aangedaan is door hetgeen zij beleefd hebben. Omwille

van deze problemen heeft zij moeilijkheden om gebeurtenissen correct in tijd en ruimte weer te geven.

Feiten van vervolging kunnen tot stress leiden, maar verzoekster toont niet aan dat dit het haar niet

mogelijk maakte op effectieve wijze deel te nemen aan haar gehoor. Zij legt hiervan ook geen

geneeskundig getuigschrift van neer zoals reeds gesteld in de bestreden beslissing. Dit blijkt ook niet uit

het gehoorverslag. De commissaris-generaal neemt zijn beslissing op grond van de feitelijke elementen

die hem werden aangereikt door de asielzoeker. Van verzoekende partijen kan dan ook worden

verwacht dat zij, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van hun asielaanvraag, de feiten die de

aanleiding waren voor hun vlucht op een geloofwaardige en coherente manier zouden kunnen

weergeven aan de overheden, bevoegd om kennis te nemen van hun asielaanvraag, zodat op grond

van dit relaas kan worden nagegaan of er in hoofde van de asielzoekers aanwijzingen bestaan om te

besluiten tot het bestaan van een gevaar voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève en/of

tot het bestaan van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Moeilijkheden om gebeurtenissen correct in tijd en ruimte weer te geven biedt ook geen verklaring voor

het feit dat verzoekster stelt dat zij enkele dagen voor hun vertrek naar de ambassade gingen terwijl

verzoeker dit ontkent.

2.7. Verzoekers geven aan dat zij niet verder geprobeerd hebben verdere informatie te krijgen omtrent

de criminelen omdat het hen niet verder interesseerde.

De Raad meent zoals verweerder stelt dat verzoeker aangaf op 24 juni 2010 door mensen van de

criminele wereld te zijn meegenomen en te zijn bedreigd om de verantwoordelijkheid van de drugzaak

op hem te nemen. In oktober 2010 werd verzoeker door criminelen in elkaar geslagen en diende hij zelfs

te worden gehospitaliseerd. In november 2010 werd verzoekster bedreigd door criminelen en besloten

zij kort daarna te vluchten.

Dat verzoekers zouden hebben nagelaten om zich over deze criminelen te informeren om dat het hen

niet interesseerde is ondermijnt de geloofwaardigheid van hun verklaringen zoals gesteld in de
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bestreden beslissing. Redelijkerwijze kan immers worden verwacht dat zij in het kader van hun

asielaanvraag zich zouden inlichten over de problemen waarop zij deze aanvraag baseren.

De Raad schaart zich achter dit motief van de bestreden beslissing.

2.8. Verzoekers werpen op dat het CGVS uit het oog heeft verloren dat zij in totaal 15000 USD hebben

betaald om de nodige controles zonder problemen te kunnen passeren. Verzoekers ontkennen dat zij

met een Grieks visum zijn gereisd.

De Raad meent zoals verweerder stelt dat het feit dat verzoekers verklaarden Armenië legaal te hebben

verlaten met hun eigen paspoort, aanwijst dat zij niet in de specifieke negatieve aandacht van hun

autoriteiten stond. Indien verzoekers werkelijk gezocht werden door de Armeense autoriteiten, zou

redelijkerwijs mogen verwacht worden dat zij problemen zouden hebben gekend bij hun legale uitreis

van op de luchthaven van Jerevan.

Verweerder verwijst verder terecht naar informatie terug te vinden in het administratieve dossier waaruit

blijkt dat er op de luchthaven van Zvartnots strenge identiteitscontroles plaatsvinden. Het is aan

verzoekers om aannemelijk te maken dat hun specifieke toestand afwijkt van deze algemene situatie en

om aan te tonen dat controles kunnen gepasseerd worden mits betaling. Verzoekers blijven hier in

gebreke.

Verweerder verwijst terecht naar het gehoorrapport van verzoekster, met name p. 10 : “Bevatte uw

paspoort een visum ? we zijn met een Grieks gekomen. Maar ik weet niet wat daar verder in stond”.

De aangehaalde fragiele gezondheidstoestand van verzoekster overtuigt niet als verklaring in verband

met haar uitdrukkelijke vermelding van een Grieks visum en de ontkenning in het verzoekschrift.

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 vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in

het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

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.

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 zeventien juni tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. Voorzitter;

mevr. S. QUINTENS toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,
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