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nr. 69 945 van 16 november 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - 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 en X, die verklaren van Armeense nationaliteit te zijn, op

26 augustus 2011 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 25 juli 2011.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

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

Gelet op de beschikking van 11 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 november 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

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

advocaat P. VANCRAEYNEST, die eveneens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt, en van

attaché G. HABETS, 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:

inzake verzoeker H. A.

“A. Feitenrelaas

U, H.(…) A.(…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense origine te zijn. U

werd op 09/06/1976 te Hokteremyan geboren en bent met H.(…) M.(…) (OV X) gehuwd. Sinds 2004

was u als plaatselijk hoofd in Armavir tewerkgesteld voor de Armeense staatsveiligheid. In 2006 diende

u toe te zien op de plaatselijke verkiezingen in het dorp Janfida. U voorkwam dat er tijdens de

stembusgang valse stembrieven in de urnes werden gegooid. U werd vervolgens door een plaatselijke

leider, G.(…), bedreigd. Hij stelde namelijk dat hij met u zou afrekenen eens u niet meer voor de
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Staatsveiligheid werkte. Ook op uw werk ondervond u problemen die weliswaar niets met dit incident te

maken hadden. U kon namelijk moeilijk overweg met uw overste. In juni 2007 nam u ontslag uit de

staatsveiligheid. Nog geen 2 maanden later werd er een poging gedaan om u aan te rijden. Op de

protesten van 01/03/2008 probeerde u voor de oppositie mensen van de Staatsveiligheid te identificeren

die zich aan provocaties tegoed deden. U zag dat een vroegere collega van u samen met 5 of 6

anderen een vrachtwagen tegenhielden. Ze haalden de staven eruit en begonnen de ruiten van het

stadhuis stuk te slaan. U meldde dit aan uw vader, die een prominente rol in de oppositiebeweging

speelde. Hij gaf dit door aan 1 van de leiders die vervolgens opriep niet mee te doen aan de

provocaties. U herkende ook een andere vroegere collega die de mensen in de gaten hield en gaf dit

ook aan uw vader door. Na de protesten stopte u met uw bijdrage voor de oppositiebeweging en ging

vervolgens werk zoeken. U vond echter moeilijk werk. Zowel bij de politie als op defensie kreeg u

telkens het antwoord dat er geen vacatures waren. Op 31/07/2010 werd u uitgenodigd op het ministerie

van defensie voor een gesprek. Daar werd een foto van uw aanwezigheid op de protesten van

01/03/2008 getoond. U werd ervan beschuldigd dat u een poging ondernam om bij defensie te infiltreren

om voor de oppositie te kunnen spioneren. U werd er ook geslagen. Een tijdje later kwamen ze te weten

dat u nog voor de Staatsveiligheid had gewerkt. Ze zeiden dat ze uw dossier aan hen zouden

overmaken. U werd de volgende dag vrijgelaten. Op 03/08/2010 kreeg u een telefoon van de

Staatsveiligheid om naar hun kantoor te komen. Diezelfde dag werd er een poging gedaan om uw vrouw

en uw dochter aan te rijden toen zij om brood gingen. U verzamelde uw gezin en vluchtte naar

Sepankar. Uw ouders werden in die periode nog door de autoriteiten gecontacteerd met de vraag waar

u was. Uw ouders zeiden dat u met uw gezin naar Rusland was vertrokken. In Sepankar besliste u in

overleg met uw vader dat u naar Europa zou vluchten om asiel te vragen. Op 29/09/2010 nam u het

vliegtuig vanuit Yerevan naar Frankrijk. Van daaruit reden jullie per auto naar België waar jullie diezelfde

dag aankwamen. Op 01/10/2010 vroegen u en uw vrouw er asiel aan. Om jullie asielaanvraag te

ondersteunen legden u en uw vrouw volgende documenten neer: jullie medische verzekeringkaarten en

deze van jullie kinderen, een vaderschapserkenning, de paspoorten van u, uw vrouw en jullie kinderen,

een antwoord van de politie betreffende uw sollicatie, een antwoord van defensie betreffende uw

sollicitatie, de geboorteaktes van u, uw vrouw en uw kinderen, jullie huwelijksakte, uw attest van

middelbaar onderwijs, een certificaat, een diploma, uw militair boekje, uw werkboekje, uw

eigendomsakte en uw rijbewijs.

B. Motivering

U verklaarde vervolging te vrezen vanwege de Armeense autoriteiten omdat u op 01/03/2008 aan de

oppositie doorgaf dat iemand van de staatsveiligheid provocerende zaken deed. Echter werden

vaststellingen gedaan die uw vervolgingsvrees ongeloofwaardig maken.

Toen u op 29/09/2010 uit Armenië vertrok dacht u dat u gezocht en beschuldigd werd voor het

identificeren van mensen van de Staatsveiligheid wat een (ernstig) misdrijf is. U vreesde hiervoor

opgepakt te worden (CGVS p.8). Niettemin nam u het risico om met uw eigen paspoort het vliegtuig in

Yerevan te nemen wat niet aannemelijk is indien men vreest om door de autoriteiten te worden

opgepakt (CGVS p.6). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt immers dat er op de luchthaven van

Yerevan zeer strenge en persoonlijke paspoortcontroles plaatsvinden. De controle vindt plaats door

middel van het scannen van het paspoort en het nemen van vingerafdrukken. In het systeem zijn allerlei

verschillende databases gekoppeld aan de persoonsgegevens van passanten, waaronder lijsten van

personen die gezocht worden door politie of veiligheidsdiensten. Hierbij wordt expliciet gesteld dat

mensen die gezocht worden dankzij BMIS niet onopgemerkt via een officiële grensovergang het land

kunnen verlaten. U poogde dit onaannemelijk risico te verklaren door het feit dat u gebruik zou hebben

gemaakt van een passeur. Hij zou u voorbij de douaneposten hebben geloodst en ervoor gezorgd

hebben dat u niet persoonlijk werd gecontroleerd (CGVS p.6). Voorts stelde u dat u maar weet had van

paspoortcontrole op de luchthaven van Yerevan terwijl uit diezelfde informatie blijkt dat er meerdere

paspoortcontroles plaatsvinden op de luchthaven van Yerevan. Bovendien was u, naast de wijze

waarop u de paspoortcontroles doorliep ('de passeur ging met de contoleur voor 30 seconden in een

hoek en nadien mocht ik door'), zeer vaag over de passeur zelf (CGVS p.7). U stelde enkel dat uw vader

hem had gecontacteerd. Op welke manier uw vader deze persoon kende kon u echter niet zeggen. Op

welke manier hij een uitreisstempel en een visum had geregeld kon u ook niet zeggen, dit ondanks de

grote risico’s die er voor u waren om opgepakt te worden. U had in eerste instantie zelfs geen weet van

de uitreisstempel die in uw paspoort stond (CGVS p.7-8, 12-13). Een dergelijke onwetendheid over de

persoon die u veilig door de strenge controles op de luchthaven moest loodsen maakt het bestaan van

dergelijk persoon weinig geloofwaardig. Bijgevolg kunt u het niet aannemelijk maken dat u het risico

nam om dergelijke vergaande controles op de luchthaven te ondergaan terwijl u ervan overtuigd was dat

u door de Veiligheidsdiensten werd gezocht. Bovendien is het omwille van het feit dat u probleemloos

de controles kon passeren en er een stempel door de douane in uw paspoort (paspoort p.4) werd gezet
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weinig aannemelijk dat u überhaupt door de Armeense autoriteiten wordt gezocht of dat u door hen

wordt vervolgd.

Betreffende de beschuldiging van staatsverraad en de aanleiding van deze beschuldiging, namelijk uw

rol als klokkenluider op de betogingen van maart 2008, werd ook een hoge mate van vaagheid bij u

vastgesteld. Zo weet u niet of u hier officieel voor gezocht wordt (CGVS p.5). U weet zelfs niet of uw

dossier naar het parket werd doorgestuurd ondanks het feit dat u van een strafbaar feit, namelijk

staatsverraad, wordt beschuldigd en dat deze doorverwijzing de normale procedure zou zijn (CGVS p.5,

4). U stelde hierbij dat er een rechtszaak tegen u gestart werd net zoals er een rechtszaak tegen

moordenaars of dieven wordt opgestart (CGVS p.4). Dat u niet weet hoever men staat in het onderzoek

naar staatsverraad of wie er momenteel de verantwoordelijkheid voor het onderzoek draagt is

desgevallend weinig aannemelijk. Hiermee samenhangend bent u ook vaag betreffende de laatste

indicatie dat u gezocht zou worden. Dit zou immers een telefoon naar uw ouders betreffen toen u nog in

Sepankar (begin augustus tot eind september 2010) verbleef. Wanneer die telefoon concreet was kon u

echter niet vertellen (CGVS p.4, 8). Voorts was u ook vaag betreffende de aanleiding van deze

beschuldiging. Zo stelde u dat u iemand van de staatsveiligheid herkende die provocerende zaken

deed, namelijk de ruiten van het stadhuis ingooien. Wie deze persoon was kon u evenwel niet zeggen

(CGVS p.8-9). Aan wie uw vader dit concreet had gemeld kon u wederom niet zeggen (CGVS p.9). Een

dergelijke mate van vaagheid over zaken die aan de kern van uw relaas raken is weinig aannemelijk. U

beschikte immers over informatiekanalen die u wellicht beter over uw situatie konden informeren. Zo

beschikt uw vader, ondanks het feit dat hij één van de stichters van de HHSh zou zijn, opmerkelijk

genoeg over contacten binnen de Staatsveiligheid. Voor uw functie bij de Staatsveiligheid werd u

immers voorgedragen door een zekere F.(…) P.(…) die een vriend van uw vader was. Het feit dat P.(…)

nog voor de Staatsveiligheid heeft gewerkt en dat u op zijn voordracht bij de Staatsveiligheid een

leidende functie kon uitoefenen indiceert dat hij over goede connecties binnen de Staatsveiligheid

beschikt (CGVS p.11, 9-10).

Voorts blijkt dat u in 2008 deelnam aan de oppositiebeweging en hen op een risicovolle manier steunde

vanuit een politiek engagement. U ging immers zover dat u de identiteit van uw vroegere collega’s

doorgaf of hen aan de oppositie aanwees (CGVS p.4, 8-9). Opmerkelijk genoeg besluit u hierna bij

zowel de politie- als bij de legerdiensten te solliciteren (CGVS p.5); diezelfde instanties die

verantwoordelijk waren voor het gewelddadig neerslaan van de oppositiebetogingen van maart 2008.

Op basis van bovenstaande elementen kan u het dan ook niet aannemelijk maken dat u door de

Armeense autoriteiten wordt geviseerd omwille van uw politieke activiteiten. Niettemin betreft dit een

essentieel feit in uw relaas daar het de aanleiding van uw vertrek uit Armenië betreft. De

geloofwaardigheid van uw vervolgingsrelaas wordt hierdoor volledig ondermijnd, zo ook uw verklaring

dat men op de dag dat u door de Staatsveiligheid werd opgeroepen men een poging ondernam om uw

vrouw en uw dochter aan te rijden (CGVS p.8).

Betreffende uw problemen in 2007 kunt u het niet aannemelijk maken dat u hier actueel nog een

ernstige vrees voor koestert. Afgezien van de poging tot aanrijding in 2007 kende u verder geen

problemen omwille van het feit dat u in 2006 de fraude in de stembusgang tegenhield (CGVS p.10, 12).

U legt hier overigens geen enkel bewijs van voor ondanks het feit dat u daar in de hoedanigheid van

beambte van de Staatsveiligheid de stembusgang moest controleren (CGVS p.12).

U haalde verder nog dreigtelefoons aan. Niettemin bent u hier zeer vaag over en gebeurden die

telefoons over een lange periode, van 2007 tot 2009. Bijgevolg is het zeer moeilijk om deze telefoons in

een bepaalde context te plaatsen. Behalve dat de man stelde ‘u dacht dat u lang ging werken, u zult

zien wat er gaat gebeuren’ en een hierbij een grof taalgebruik hanteerde kon u niets meer over de

inhoud van de telefoons zeggen. Over de frequentie stelde u enkel dat deze telefoons op onregelmatige

basis gebeurden. U wist verder niet van wie de telefoons uitgingen noch werd er van u iets geëist

(CGVS p.13). Met een dergelijke vaagheid over zowel de inhoud, de frequentie van de telefoons als de

persoon van wie de dreigtelefoons kwamen kan u het niet aannemelijk maken dat u hierdoor een ernstig

gevaar in Armenië loopt.

Betreffende het niet vinden van ander werk dient te worden vastgesteld dat het moeilijk vinden van werk

niet zwaarwichtig genoeg is om onder de Vluchtelingenconventie te ressorteren noch valt het onder de

definitie van de subsidiaire bescherming.

Tenslotte dient te worden vastgesteld dat u er niet in slaagt overtuigende bewijsstukken neer te leggen

die uw vervolgingsrelaas ondersteunen. Zo legt u geen enkel bewijs neer van uw politiek engagement

noch van het politieke engagement van uw vader. Ook van uw aanhouding of het feit dat u door de

Armeense autoriteiten wordt gezocht legt u geen enkel bewijs van neer.

Al deze vaagheden en onnauwkeurigheden inzake uw vervolgingsfeiten ondermijnen de algemene

geloofwaardigheid van uw verklaringen op fundamentele wijze. Van een asielzoeker mag immers

verwacht worden dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige

verklaringen aflegt en dat hij de feiten die aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van herkomst op
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een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan worden

besloten tot het bestaan van een risico in de zin van de Vluchtelingenconventie of er een reëel risico op

ernstig lijden is zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan erbij u geen vrees voor vervolging zoals bepaald

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

definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De door u en uw vrouw voorgelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te

wijzigen.

Jullie medische verzekeringkaarten en deze van jullie kinderen, een eigendomsregistratie van uw

woning, de paspoorten van u, uw vrouw en jullie kinderen, de geboorteaktes van u, uw vrouw en uw

kinderen, jullie huwelijksakte, uw attest van middelbaar onderwijs, een certificaat, uw rijbewijs en een

diploma bevatten enkel persoonlijke gegevens maar geven geen enkele informatie over jullie

asielmotieven.

Uw militair boekje indiceert enkel dat u tussen 2004 en 2007 voor de Armeense Staatsveiligheid heeft

gewerkt wat in deze motivering niet in twijfel wordt getrokken. Bovendien blijkt uit het militaire boekje dat

u zelf ontslag nam om in dienst te gaan bij een andere werkgever (CGVS p.10).

De antwoorden van de politie en defensie geven enkel aan dat uw kandidatuur niet weerhouden werd

omwille van een tekort aan werkplaatsen. Het niet weerhouden van een kandidatuur op zich kan

bezwaarlijk als een vervolgingsfeit worden aanzien en kan bijgevolg op geen enkele wijze uw

vervolgingsproblemen ondersteunen (CGVS p.5 & 8).

Met uw werkboekje wilde u enkel aantonen dat u voor uw tewerkstelling bij de KGB nog als leraar heeft

gewerkt. Het origineel werd gezien maar er werd geen kopie voor het dossier gemaakt daar uw

werkzaamheden als leraar irrelevant zijn voor uw asielmotieven en uw identiteit door andere

documenten op overtuigende wijze wordt aangetoond. Omwille van dezelfde reden werd ook de

eigendomsakte niet in het dossier opgenomen, u wilde er immers enkel mee aantonen dat u daar

woonde (CGVS p.6).

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.”

inzake verzoekster H. M.

“A. Feitenrelaas

U, H.(…) M.(…), verklaarde de Armeense nationaliteit te bezitten en van Armeense afkomst te zijn. U

werd op 27/12/1984 te Hoktember geboren. U bent getrouwd met H.(…) A.(…) (OV 6.697.146). Op

29/09/2010 nam u samen met uw gezin het vliegtuig vanuit Yerevan naar Frankrijk. Van daaruit reden

jullie per auto naar België waar jullie diezelfde dag aankwamen. Op 01/10/2010 vroegen u en uw

echtgenoot er asiel aan. Uit uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal blijkt dat u uw

asielaanvraag integraal baseert op de vluchtmotieven die door uw echtgenoot werden aangehaald en

dat u zelf geen eigen vluchtmotieven aanhaalt.

B. Motivering

U baseert uw asielaanvraag op dezelfde motieven als degene die werden aangehaald door uw

echtgenoot H.(…) A.(…) (CGVS p.2-3). In het kader van de door hem ingediende asielaanvraag werd

een beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen omwille van het bedrieglijke karakter van zijn asielmotieven. Bijgevolg kan dan ook niet in uw

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

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

van de subsidiaire bescherming.

De motivering van de beslissing in hoofde van uw echtgenoot luidt als volgt:

"U verklaarde vervolging te vrezen vanwege de Armeense autoriteiten omdat u op 01/03/2008 aan de

oppositie doorgaf dat iemand van de staatsveiligheid provocerende zaken deed. Echter werden

vaststellingen gedaan die uw vervolgingsvrees ongeloofwaardig maken.

Toen u op 29/09/2010 uit Armenië vertrok dacht u dat u gezocht en beschuldigd werd voor het

identificeren van mensen van de Staatsveiligheid wat een (ernstig) misdrijf is. U vreesde hiervoor

opgepakt te worden (CGVS p.8). Niettemin nam u het risico om met uw eigen paspoort het vliegtuig in

Yerevan te nemen wat niet aannemelijk is indien men vreest om door de autoriteiten te worden

opgepakt (CGVS p.6). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie aan het administratieve dossier werd toegevoegd blijkt immers dat er op de luchthaven van

Yerevan zeer strenge en persoonlijke paspoortcontroles plaatsvinden. De controle vindt plaats door

middel van het scannen van het paspoort en het nemen van vingerafdrukken. In het systeem zijn allerlei
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verschillende databases gekoppeld aan de persoonsgegevens van passanten, waaronder lijsten van

personen die gezocht worden door politie of veiligheidsdiensten. Hierbij wordt expliciet gesteld dat

mensen die gezocht worden dankzij BMIS niet onopgemerkt via een officiële grensovergang het land

kunnen verlaten. U poogde dit onaannemelijk risico te verklaren door het feit dat u gebruik zou hebben

gemaakt van een passeur. Hij zou u voorbij de douaneposten hebben geloodst en ervoor gezorgd

hebben dat u niet persoonlijk werd gecontroleerd (CGVS p.6). Voorts stelde u dat u maar weet had van

paspoortcontrole op de luchthaven van Yerevan terwijl uit diezelfde informatie blijkt dat er meerdere

paspoortcontroles plaatsvinden op de luchthaven van Yerevan. Bovendien was u, naast de wijze

waarop u de paspoortcontroles doorliep ('de passeur ging met de contoleur voor 30 seconden in een

hoek en nadien mocht ik door'), zeer vaag over de passeur zelf (CGVS p.7). U stelde enkel dat uw vader

hem had gecontacteerd. Op welke manier uw vader deze persoon kende kon u echter niet zeggen. Op

welke manier hij een uitreisstempel en een visum had geregeld kon u ook niet zeggen, dit ondanks de

grote risico’s die er voor u waren om opgepakt te worden. U had in eerste instantie zelfs geen weet van

de uitreisstempel die in uw paspoort stond (CGVS p.7-8, 12-13). Een dergelijke onwetendheid over de

persoon die u veilig door de strenge controles op de luchthaven moest loodsen maakt het bestaan van

dergelijk persoon weinig geloofwaardig. Bijgevolg kunt u het niet aannemelijk maken dat u het risico

nam om dergelijke vergaande controles op de luchthaven te ondergaan terwijl u ervan overtuigd was dat

u door de Veiligheidsdiensten werd gezocht. Bovendien is het omwille van het feit dat u probleemloos

de controles kon passeren en er een stempel door de douane in uw paspoort (paspoort p.4) werd gezet

weinig aannemelijk dat u überhaupt door de Armeense autoriteiten wordt gezocht of dat u door hen

wordt vervolgd.

Betreffende de beschuldiging van staatsverraad en de aanleiding van deze beschuldiging, namelijk uw

rol als klokkenluider op de betogingen van maart 2008, werd ook een hoge mate van vaagheid bij u

vastgesteld. Zo weet u niet of u hier officieel voor gezocht wordt (CGVS p.5). U weet zelfs niet of uw

dossier naar het parket werd doorgestuurd ondanks het feit dat u van een strafbaar feit, namelijk

staatsverraad, wordt beschuldigd en dat deze doorverwijzing de normale procedure zou zijn (CGVS p.5,

4). U stelde hierbij dat er een rechtszaak tegen u gestart werd net zoals er een rechtszaak tegen

moordenaars of dieven wordt opgestart (CGVS p.4). Dat u niet weet hoever men staat in het onderzoek

naar staatsverraad of wie er momenteel de verantwoordelijkheid voor het onderzoek draagt is

desgevallend weinig aannemelijk. Hiermee samenhangend bent u ook vaag betreffende de laatste

indicatie dat u gezocht zou worden. Dit zou immers een telefoon naar uw ouders betreffen toen u nog in

Sepankar (begin augustus tot eind september 2010) verbleef. Wanneer die telefoon concreet was kon u

echter niet vertellen (CGVS p.4, 8). Voorts was u ook vaag betreffende de aanleiding van deze

beschuldiging. Zo stelde u dat u iemand van de staatsveiligheid herkende die provocerende zaken

deed, namelijk de ruiten van het stadhuis ingooien. Wie deze persoon was kon u evenwel niet zeggen

(CGVS p.8-9). Aan wie uw vader dit concreet had gemeld kon u wederom niet zeggen (CGVS p.9). Een

dergelijke mate van vaagheid over zaken die aan de kern van uw relaas raken is weinig aannemelijk. U

beschikte immers over informatiekanalen die u wellicht beter over uw situatie konden informeren. Zo

beschikt uw vader, ondanks het feit dat hij één van de stichters van de HHSh zou zijn, opmerkelijk

genoeg over contacten binnen de Staatsveiligheid. Voor uw functie bij de Staatsveiligheid werd u

immers voorgedragen door een zekere F.(…) P.(…) die een vriend van uw vader was. Het feit dat P.(…)

nog voor de Staatsveiligheid heeft gewerkt en dat u op zijn voordracht bij de Staatsveiligheid een

leidende functie kon uitoefenen indiceert dat hij over goede connecties binnen de Staatsveiligheid

beschikt (CGVS p.11, 9-10).

Voorts blijkt dat u in 2008 deelnam aan de oppositiebeweging en hen op een risicovolle manier steunde

vanuit een politiek engagement. U ging immers zover dat u de identiteit van uw vroegere collega’s

doorgaf of hen aan de oppositie aanwees (CGVS p.4, 8-9). Opmerkelijk genoeg besluit u hierna bij

zowel de politie- als bij de legerdiensten te solliciteren (CGVS p.5); diezelfde instanties die

verantwoordelijk waren voor het gewelddadig neerslaan van de oppositiebetogingen van maart 2008.

Op basis van bovenstaande elementen kan u het dan ook niet aannemelijk maken dat u door de

Armeense autoriteiten wordt geviseerd omwille van uw politieke activiteiten. Niettemin betreft dit een

essentieel feit in uw relaas daar het de aanleiding van uw vertrek uit Armenië betreft. De

geloofwaardigheid van uw vervolgingsrelaas wordt hierdoor volledig ondermijnd, zo ook uw verklaring

dat men op de dag dat u door de Staatsveiligheid werd opgeroepen men een poging ondernam om uw

vrouw en uw dochter aan te rijden (CGVS p.8).

Betreffende uw problemen in 2007 kunt u het niet aannemelijk maken dat u hier actueel nog een

ernstige vrees voor koestert. Afgezien van de poging tot aanrijding in 2007 kende u verder geen

problemen omwille van het feit dat u in 2006 de fraude in de stembusgang tegenhield (CGVS p.10, 12).

U legt hier overigens geen enkel bewijs van voor ondanks het feit dat u daar in de hoedanigheid van

beambte van de Staatsveiligheid de stembusgang moest controleren (CGVS p.12).
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U haalde verder nog dreigtelefoons aan. Niettemin bent u hier zeer vaag over en gebeurden die

telefoons over een lange periode, van 2007 tot 2009. Bijgevolg is het zeer moeilijk om deze telefoons in

een bepaalde context te plaatsen. Behalve dat de man stelde ‘u dacht dat u lang ging werken, u zult

zien wat er gaat gebeuren’ en een hierbij een grof taalgebruik hanteerde kon u niets meer over de

inhoud van de telefoons zeggen. Over de frequentie stelde u enkel dat deze telefoons op onregelmatige

basis gebeurden. U wist verder niet van wie de telefoons uitgingen noch werd er van u iets geëist

(CGVS p.13). Met een dergelijke vaagheid over zowel de inhoud, de frequentie van de telefoons als de

persoon van wie de dreigtelefoons kwamen kan u het niet aannemelijk maken dat u hierdoor een ernstig

gevaar in Armenië loopt.

Betreffende het niet vinden van ander werk dient te worden vastgesteld dat het moeilijk vinden van werk

niet zwaarwichtig genoeg is om onder de Vluchtelingenconventie te ressorteren noch valt het onder de

definitie van de subsidiaire bescherming.

Tenslotte dient te worden vastgesteld dat u er niet in slaagt overtuigende bewijsstukken neer te leggen

die uw vervolgingsrelaas ondersteunen. Zo legt u geen enkel bewijs neer van uw politiek engagement

noch van het politieke engagement van uw vader. Ook van uw aanhouding of het feit dat u door de

Armeense autoriteiten wordt gezocht legt u geen enkel bewijs van neer.

Al deze vaagheden en onnauwkeurigheden inzake uw vervolgingsfeiten ondermijnen de algemene

geloofwaardigheid van uw verklaringen op fundamentele wijze. Van een asielzoeker mag immers

verwacht worden dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige

verklaringen aflegt en dat hij de feiten die aanleiding vormen van zijn vlucht uit het land van herkomst op

een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan worden

besloten tot het bestaan van een risico in de zin van de Vluchtelingenconventie of er een reëel risico op

ernstig lijden is zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan erbij u geen vrees voor vervolging zoals bepaald

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

definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De door u en uw vrouw voorgelegde documenten vermogen niet bovenstaande vaststellingen te

wijzigen.

Jullie medische verzekeringkaarten en deze van jullie kinderen, een eigendomsregistratie van uw

woning, de paspoorten van u, uw vrouw en jullie kinderen, de geboorteaktes van u, uw vrouw en uw

kinderen, jullie huwelijksakte, uw attest van middelbaar onderwijs, een certificaat, uw rijbewijs en een

diploma bevatten enkel persoonlijke gegevens maar geven geen enkele informatie over jullie

asielmotieven.

Uw militair boekje indiceert enkel dat u tussen 2004 en 2007 voor de Armeense Staatsveiligheid heeft

gewerkt wat in deze motivering niet in twijfel wordt getrokken. Bovendien blijkt uit het militaire boekje dat

u zelf ontslag nam om in dienst te gaan bij een andere werkgever (CGVS p.10).

De antwoorden van de politie en defensie geven enkel aan dat uw kandidatuur niet weerhouden werd

omwille van een tekort aan werkplaatsen. Het niet weerhouden van een kandidatuur op zich kan

bezwaarlijk als een vervolgingsfeit worden aanzien en kan bijgevolg op geen enkele wijze uw

vervolgingsproblemen ondersteunen.

Met uw werkboekje wilde u enkel aantonen dat u voor uw tewerkstelling bij de KGB nog als leraar heeft

gewerkt. Het origineel werd gezien maar er werd geen kopie voor het dossier gemaakt daar uw

werkzaamheden als leraar irrelevant zijn voor uw asielmotieven en uw identiteit door andere

documenten op overtuigende wijze wordt aangetoond. Omwille van dezelfde reden werd ook de

eigendomsakte niet in het dossier opgenomen, u wilde er immers enkel mee aantonen dat u daar

woonde (CGVS p.6)."

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 voeren verzoekers de schending aan van artikel 1, A, 2

van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28

juli 1951, goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van artikel 48/3 en artikel

48/4 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 van de ‘gegrondheid en

de wettelijkheid’ van de bestreden beslissingen.
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In een eerste onderdeel voeren verzoekers aan dat er geen tegenstrijdigheden werden vastgesteld in

hun verklaringen en dat de bestreden beslissingen geen rekening hielden met dit belangrijke bewijs van

coherentie.

In een tweede onderdeel stellen verzoekers dat zij op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet

een verblijfsvergunning verkregen hebben. Dat zij ondanks dit verblijfsrecht toch nog wensen door te

gaan met de asielprocedure bewijst dat zij hun land van oorsprong wel degelijk verlaten hebben wegens

problemen die onder artikel 48/3 van de vreemdelingenwet vallen.

In een derde onderdeel betogen verzoekers dat de bestreden beslissingen verzoekers lidmaatschap van

de Armeense Staatsveiligheid tussen 2004 en 2007 niet betwisten doch dat de nodige lessen hieruit niet

getrokken werden.

In een vierde onderdeel stellen verzoekers dat uit de bevoegdheden van verzoekers functie bij de

Staatsveiligheid, die hij nauwkeurig uitlegde, blijkt dat hij niet op de hoogte was van het controlesysteem

van de Armeense luchthavens. Zijn verklaringen zijn volledig verenigbaar met het verloop van een

grenscontrole wanneer een douaneambtenaar is omgekocht.

In een vijfde onderdeel voeren verzoekers aan dat verzoeker niet weet of zijn dossier aan het parket of

aan een rechter is overgemaakt, maar dat hij wel perfect de procedure beschreef. Verzoeker verbindt

zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om informatie over zijn dossier te verkrijgen via zijn vader

maar volhardt dat dit gebrek aan informatie niet voldoende kan zijn om hem de vluchtelingenstatus te

weigeren.

In een zesde onderdeel voeren verzoekers aan dat de deelname van verzoeker aan de betoging van

maart 2008 redelijkerwijze niet in vraag gesteld kan worden aangezien hij veel details over de

gebeurtenissen van deze dag kon geven. Dat hij de naam van de contactpersoon van zijn vader niet

kende, kan hem niet verweten worden nu hij wel de spilfiguren van de partij kon vermelden.

In een zevende onderdeel stellen verzoekers dat het normaal is dat verzoeker zich niet exact de data en

de frequentie van de bedreigingen door de heer G. kan herinneren aangezien deze problemen vrij oud

zijn.

In een achtste en laatste onderdeel betogen verzoekers dat het feit dat verzoeker geen job kan vinden

wegens zijn vroegere lidmaatschap van de Staatsveiligheid wel degelijk discriminatie betreft aangezien

dit gebaseerd is op het lidmaatschap van een bepaalde sociale categorie, in casu die van de voormalige

KGB-agenten. Deze zware discriminatie die verzoekers de toegang tot een normaal leven ontzegt, kan

gelijkgesteld worden met vervolging. Het Vluchtelingenverdrag werd aldus geschonden.

2.2.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft in de bestreden

beslissingen op omstandige en duidelijke wijze uiteengezet waarom geen geloof kan worden gehecht

aan de door verzoekers aangevoerde vrees voor vervolging. Zo stelde de commissaris-generaal vast

dat (i) verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij door de Armeense autoriteiten vervolgd wordt gezien hij

het risico nam met zijn eigen paspoort het vliegtuig te nemen en gezien zijn verklaringen aangaande de

‘passeur’ niet overtuigen; (ii) verzoeker er niet in slaagt aannemelijk te maken dat hij officieel gezocht

wordt voor zijn rol als klokkenluider tijdens de betogingen van maart 2008 gezien hij niet weet hoever

het onderzoek staat dat tegen hem loopt en hij niet-overtuigende verklaringen aflegt aangaande de

aanleiding van de beschuldiging en aangaande de laatste indicatie dat hij gezocht wordt; (iii) verzoekers

asielrelaas ook aangaande zijn keuze om na het steunen van de oppositie te solliciteren bij de politie- en

legerdiensten onaannemelijk is; (iv) verzoekers geen overtuigende bewijsstukken neerleggen die hun

asielrelaas ondersteunen.

Waar verzoekers aanvoeren dat er geen tegenstrijdigheden vast te stellen zijn in hun verklaringen en

dat dit aldus een belangrijk bewijs van coherentie is, dient opgemerkt te worden dat de bewijslast inzake

de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de asielzoeker zelf ligt. Zoals iedere burger die

om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en

het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. In casu

slagen verzoekers er, om de hoger opgegeven redenen, niet in hun asielrelaas aannemelijk te maken.

Verzoekers betogen dat zij bewezen hebben dat zij wel degelijk wegens een vluchtelingenrechtelijke

vrees hun land van herkomst verlaten hebben gezien zij de asielprocedure wensen voort te zetten

ondanks het verblijfsrecht dat zij op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet verkregen hebben.

Hierbij dient vastgesteld te worden dat dit een loze bewering is en dat dit verblijfsrecht niet in het minst

bij machte is een vluchtelingenrechtelijke vrees aan te tonen.

Waar verzoekers voorhouden dat de bestreden beslissingen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van

hun verklaringen aangaande de grenscontrole in Yerevan baseren op twee valse beweringen, dient

vastgesteld te worden dat de twee beweringen die verzoekers aanhalen, namelijk dat ‘verzoeker,
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dankzij zijn functie, het controlesysteem van de Armeense luchthavens moest kennen’ en dat ‘verzoeker

gelijkgesteld wordt met een doorsnee passagier’, geenszins in de bestreden beslissingen zijn terug te

vinden. Dit geldt overigens eveneens voor de opmerking dat verzoekers ‘deelname aan de betoging van

maart 2008 ongeloofwaardig wordt geacht wegens de te risicovolle aanwezigheid’. Dat Armenië bekend

staat voor corruptie en dat de beschrijving van de grenscontrole ‘dus volledig verenigbaar is met de

betaling aan de douaneambtenaren zodat ze de ogen sluiten’ zijn beweringen die niet objectief gestaafd

worden en die aldus de concrete en pertinente vaststellingen van de bestreden beslissingen, gebaseerd

op een veelheid aan objectieve bronnen waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief

dossier (stuk 17, landeninformatie), niet doen wankelen.

Verzoeker slaagt er niet in zijn gebrekkige kennis aangaande de tegen hem geuite beschuldiging van

staatsverraad te verklaren. De vele onwetendheden, zoals het feit dat hij niet weet of hij officieel gezocht

wordt, of zijn dossier naar het parket werd doorgestuurd, wie de persoon was die hij herkende als lid van

de Staatsveiligheid en aan wie zijn vader dit daarna meldde, raken echter de kern van verzoekers

asielrelaas. Er kan redelijkerwijs verwacht worden dat verzoeker correcte en coherente verklaringen

aflegt aangaande de feiten die de directe aanleiding vormden voor het vertrek uit zijn land van herkomst.

Bovendien laat verzoeker na zich op de hoogte te stellen van de stand van zijn persoonlijke problemen,

hetgeen evenwel redelijkerwijs van een asielzoeker verwacht kan worden. Dit is des te opmerkelijker

daar verzoeker verklaart nog contact te hebben met zijn ouders in Armenië (stuk 5A, gehoorverslag

CGVS 30/06/2011, 5) en daar zijn vader over goede connecties blijkt te beschikken binnen de

Staatsveiligheid. Bovendien geeft verzoeker zelf aan dat hij een advocaat zou moeten raadplegen om

de stand van zaken te kennen, doch hij geeft geen verklaring waarom hij dit niet doet. De nalatige

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

rijzen over de ernst van de voorgehouden vrees voor vervolging.

De bestreden beslissingen stellen dat, aangaande de problemen die verzoeker ondervond met G.,

verzoeker niet aantoont dat deze problemen een actueel karakter hebben. Door aan te voeren dat het

normaal is dat verzoeker zich geen details meer herinnert aangezien deze problemen vrij oud zijn, laat

hij de motieven van de bestreden beslissingen aldus ongemoeid, waardoor ze worden beschouwd als

zijnde hier hernomen.

Verzoeker betoogt dat hij geen job vindt wegens zijn vroegere lidmaatschap van de KGB en dat dit

discriminatie inhoudt die gelijkgesteld kan worden met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

Discriminatie maakt echter slechts vervolging uit in de zin van het Vluchtelingenverdrag wanneer de

problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast

en de staat niet wil of niet kan beschermen. Verzoeker toont dit echter niet aan. Uit de door verzoeker

voorgelegde documenten blijkt slechts dat hij niet werd aangeworven wegens een tekort aan

werkplaatsen. De Raad beaamt aldus dat de aangehaalde feiten niet voldoende zwaarwichtig zijn om te

kunnen spreken van vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of van een risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De commissaris-generaal stelde terecht vast dat verzoekers er niet in slagen hun asielrelaas op een

coherente en aannemelijke manier naar voren te brengen. De concrete en pertinente vaststellingen van

de bestreden beslissingen blijven onverminderd overeind. Verzoekers beperken zich immers tot het

herhalen van hun asielmotieven, het hanteren van blote beweringen en het ongefundeerd tegenspreken

van de gedane vaststellingen.

2.2.2. Verzoekers brengen geen concrete elementen aan ter staving van hun vraag tot toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van hun relaas

en de overige elementen in het dossier, tonen zij niet aan dat er wat hen betreft zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico

zouden lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

Het is overigens het geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde motieven dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft doen besluiten tot de weigering van

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het voorgaande weerleggen

verzoekers de concrete vaststellingen van de bestreden beslissingen die allen steun vinden in het

administratieve dossier, niet.

2.2.3. Ter terechtzitting leggen verzoekers een fotokopie neer van een verklaring van verzoekers vader

met vertaling en van een lidkaart van verzoekers vader.

Aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën kan evenwel geen bewijswaarde

worden verleend.

Het middel is ongegrond.
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2.3. Verzoekers vragen in fine van hun verzoekschrift de bestreden beslissingen te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekers geven verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissingen zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van

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

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

2.4. Verzoekers kunnen 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:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien november tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


