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nr. 71 400 van 6 december 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 9 augustus 2011

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

staatlozen van 13 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 5 oktober 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 november 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. HINNEKENS verschijnt

voor de verzoekende partij, 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:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Armeens staatsburger van Armeense afkomst te zijn, geboren in 1977 in Norashen,

provincie Artashat. U verliet Armenië omwille van problemen die u kreeg met J. A.. U was een

taxichauffeur werkzaam bij het taxibedrijf Elegant van de familie van H. G.. Op 4 april 2009 kreeg u

samen met een collega de opdracht om personen op te halen bij het restaurant Edrat te Artashat. Jullie

kwamen met de taxi’s toe bij het restaurant en jullie taxi’s werden afgenomen en in brand gestoken.

Jullie raakten met moeite terug op het taxibedrijf. Na jullie aankomst werden er schoten gelost op de

taxi’s die voor het bedrijf stonden. Een werknemer van het taxibedrijf belde de eigenaar H. G. op en jullie

vernamen dat die avond, nacht er ook schoten werden afgevuurd op de woning van de eigenaar. De

volgende ochtend op 5 april 2009 toen u aankwam op het taxibedrijf merkte u dat politie de verklaringen



RvV X - Pagina 2

van iedereen opnam. U werd ook kort ondervraagd en u kreeg van de politie te horen dat u de volgende

dag zich moest aanmelden bij het politiebureau om uw verklaringen volledig neer te leggen. U ging de

volgende ochtend – 6 april 2009 - naar de politie en u vertelde wat er de vorige dag was gebeurd. Op 7

april 2009 werd u opgeroepen door J. A.Hij liet u verstaan dat u de schuld van al deze incidenten op u

moest nemen. U moest aan de politie verklaren dat u ruzie had gemaakt omdat uw echtgenote

financiële problemen had gehad met J.. Hierdoor zou het bedrag die u en uw echtgenote hem nog

schuldig waren vervallen en u zou tijdens uw gevangenschap goed behandeld worden. U vroeg een

tweetal dagen bedenktijd. U gebruikte deze bedenktijd om onder te duiken en Armenië te ontvluchten. U

verliet samen met uw echtgenote Armenië op 25 april 2009 en reisde met de bus naar Moskou. In

Moskou bleef u bijna drie maanden bij een kennis vooraleer u verder reisde naar België. Er ontstond

een breuk tussen u en uw echtgenote en u reisde alleen verder. U kwam in op 21 juli 2009 in België toe

waar u op de volgende dag asiel aanvroeg bij de Belgische autoriteiten.

Ter staving van uw asielrelaas legde u uw militair boekje voor.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst ontvluchtte omdat u betrokken was bij de

incidenten tussen de familie van J. A. en de familie G., de eigenaar van het taxibedrijf waar u werkzaam

was. U gaf aan dat J. A. eiste dat u de schuld van deze incidenten op uw schouders zou nemen (CGVS

11/01/2010 p. 12, 13, 14, 17; 25/03/2011 p.17, 19, 21 ).

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 geen begin van bewijs kan voorleggen

van uw werksituatie, noch van uw asielrelaas. Bovendien is het zeer opmerkelijk dat u er niet eens in

slaagt om uw werkplaats concreet te situeren terwijl u beweerde daar toch meer dan twee jaar

werkzaam te zijn geweest. U gaf weliswaar aan dat het taxibedrijf gelocaliseerd was in Artashat. Toen u

erop werd gewezen dat u als taxichauffeur toch in staat moest zijn om de locatie concreet te kunnen

aangeven, antwoordde u dat u geheugenproblemen had en dat u er moeilijk kon opgkomen (cgvs

25/03/2011 p. 5). Deze uitleg overtuigt niet. U verklaarde bovendien dat u officieel werkzaam was in het

taxibedrijf Elegant en dat u een werkboekje had dat achterbleef in Armenië. U gaf bovendien aan dat u

in Armenië een document liggen had waarin stond dat u werkzaam was bij het taxibedrijf (CGVS

25/03/2011 p. 7). Verder verklaarde u dat na uw vertrek uit Armenië er een oproepingsbrief kwam om

naar de politie te gaan en u vermeldde dat deze brief in Armenië was (CGVS 11/01/2010 p. 19, 20;

25/03/2011 p. 24). U verklaarde dat u stappen had ondernomen om aan documenten te komen, maar

dat het u niet was gelukt. U gaf eveneens aan dat u niemand had in Armenië aan wie u moest vragen

om documenten op te sturen (CGVS 25/03/2011 p. 4, 7). Uw uitleg overtuigt niet gezien u vermeldde dat

u zowel met uw zus, als uw vriend in Armenië na uw vertrek nog contacten had (CGVS 25/03/2010 p. 3).

Verder moet opgemerkt worden dat tussen uw opeenvolgende verklaringen aangaande essentiële

elementen van uw vluchtrelaas een aantal tegenstrijdigheden en incoherenties werden vastgesteld. U

verklaarde dat de problemen op uw werk met de familie van J. A.de directe aanleiding was voor uw

vertrek uit Armenië (CGVS 25/03/2011 p. 9). U gaf tijdens uw interview in januari 2010 aan dat na de

incidenten op 4 april 2009, u door de politie kort werd ondervraagd in het taxibedrijf op 5 april en in het

politiebureau op 6 april. De volgende dag op 7 april 2009 werd u opgeroepen door J. A. die van u eiste,

omwille van de financiële problemen die uw echtgenote reeds met hem had, dat u de schuld van deze

incidenten op u zou nemen. U wou hierover nadenken en u vroeg aan J. twee dagen bedenktijd. (CGVS

11/01/2010 p. 15, 17, 19). Echter op het gehoor van maart 2011 beweerde u dat u op 5 april 2009 in het

taxibedrijf door de politie kort werd ondervraagd. U gaf aan dat u op de zesde, de zevende, de achtste

en de negende april 2009 in het politiebureau verklaringen hebt afgelegd over de incidenten van 4 april

2009. Twee dagen later op 11 april 2009 werd u door J. A. opgeroepen, maar u was niet zeker van de

datum en het kon ook een week later zijn.Tijdens dit gesprek eiste J. dat u de schuld van de incidenten

op u zou nemen, omwille van de financiële problemen van uw vrouw. U vermeldde dat J. u een week tijd

gaf om er over na te denken en dat u een week extra had gevraagd omdat uw moeder ziek was, die u

werd toegestaan (CGVS 25/03/2011 p. 19, 20, 21, 23). U werd erop gewezen dat u tijdens uw eerste

interview het gesprek met J. situeerde op 7 april 2009 en dat u slechts twee dagen bedenktijd had

gevraagd. U reageerde door te duiden op uw geheugenproblemen, dat u zich niet alles meer herinnerde

en u ontkende dat u twee dagen had gevraagd door opnieuw te zeggen dat u een week kreeg en u een

week had bijgevraagd (CGVS 25/03/2011 p. 22, 23). Uw uitleg is niet afdoende. U verklaarde weliswaar

dat u geheugenproblemen had en dat u een behandeling volgde, maar tot op heden hebt u het

Commissariaat-generaal geen bewijs voor gelegd van uw geheugenproblemen, noch van de

behandeling die u hiervoor volgt (CGVS 25/03/2011 p. 5). Bovendien is het opnieuw bevestigen van uw

laatste verklaringen geen uitleg voor de verschillende versies. Ook wat betreft de financiële schuld die

uw echtgenote J. A. schuldig was, de reden waarom u de schuld van de incidenten van 4 april 2009 op u

moest nemen, werden er incoherenties en tegenstrijdigheden vastgesteld. U verklaarde tijdens uw

eerste interview op het Commissariaat-generaal dat uw echtgenote een bedrag van 1 600 000 (Dram)
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schuldig was. U had een document ondertekend dat u de schuld maandelijks zou aflossen. U gaf aan

dat u 40 000 of meer maandelijks moest afbetalen. Er was geen termijn vastgelegd en u had geen vast

aflossingsbedrag (CGVS 11/01/2011 p.16, 17, 26). Tijdens het interview in maart 2011 beweerde u dat

het bedrag dat uw echtgenote J. schuldig was 1 800 000 Dram bedroeg. U moest dit bedrag beetje bij

beetje afbetalen. U verduidelijkte dat u het bedrag tegen een bepaalde datum moet hebben afbetaald,

namelijk u had hiervoor vier maanden de tijd gekregen. U vermeldde dat in de vier maanden dat u

afbetaalde er intervallen waren van een dag, van 10 dagen. U gaf aan dat alleen uw echtgenote, u nooit,

een document had ondertekend (CGVS 25/03/2011 p. 21, 22). U werd geconfronteerd met uw

verklaringen van januari 2010 en u antwoordde dat u met maandelijks bedoelde zoveel mogelijk; U

bedoelde dat u in vier maanden alles moest afbetalen, geen vast bedrag. U bevestigde opnieuw dat u

zelf niets had ondertekend maar dat het uw vrouw was en dat u mee de last moest dragen (CGVS

25/03/2011 p. 22). Uw uitleg overtuigt niet en biedt geen verklaring voor de verschillende versies

bijgevolg blijven de incoherenties en de tegenstrijdigheden behouden. Aangezien deze

tegenstrijdigheden en ongerijmdheden de kern van uw asielrelaas uitmaken, wordt hierdoor de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig ondermijnd. Bijgevolg kan in hoofde van u niet besloten

worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, noch het bestaan van een reëel risico op ernstige schade zoals vervat in de

bepalingen over subsidiaire bescherming.

Bijkomend moet eveneens opgemerkt worden dat u meermaals verklaarde nooit een visum

aangevraagd te hebben, noch een visum in uw Armeens paspoort te hebben gehad (CGVS 25/03/2011

p. 13, 14). Uit informatie van de Franse consul te Jerevan beschikbaar in het administratieve dossier,

blijkt dat u een schengenvisum werd uitgereikt op 22 september 2006. U werd op deze informatie

gewezen en u bevestigde dat u een visum had maar dat u nergens met dit visum was geweest (CGVS

25/03/2011 p. 14). Uw bevestiging van de informatie van de Franse consul weerlegt niet dat u

meermaals ontkend had een visum te hebben aangevraagd en/of gekregen. Deze vaststelling

ondermijnt de algemene geloofwaardigheid.

Volledigheidshalve dient te worden aangehaald dat ook de reisroute, zoals die door u werd verklaard

niet aannemelijk is. Uit uw relaas blijkt dat u in Ptghavan de bus nam naar Moskou. U gaf aan dat u met

de bus via Georgië naar Turkije bent gereden en zo verder door naar Moskou. Echter u kon niet

aangeven op welke wijze, via welke landen of steden u van Turkije naar de Russische Federatie, naar

Moskou bent gereisd. (CGVS 25/03/2011 p. 9, 10). Uw uitleg overtuigt niet. Het is zeer onwaarschijnlijk

dat een bus die in Jerevan vertrek en die als bestemming Moskou heeft, via Turkije zou rijden gezien

Turkije geen enkele landsgrens met de Russische Federatie heeft. Bovendien werden in uw onderlinge

verklaringen ongerijmdheden vastgesteld. U beweerde tijdens uw gehoor in januari 2010 dat u op de

reis Armenië Moskou geen documenten bij u had behalve uw militair boekje. U gaf aan dat de chauffeur

bij de controles alles regelde maar u wist niet wat voor documenten de chauffeur had. U vermoedde dat

hij geld betaalde. U benadrukte dat op uw reis naar België geen valse documenten werden

gebruikt.(CGVS 11/01/2010 p. 6, 7, 22, 24 ). Op het gehoor in maart 2011 wijzigde u uw versie en

verklaarde u dat u met een vals Armeens paspoort naar Moskou bent gereisd. U gaf aan dat u dit vals

Armeens paspoort een week voor uw vertrek ontvangen had en dat het paspoort was opgemaakt op uw

naam met uw persoonsgegeven. In het vals Armeens paspoort stond een uitreisstempel, maar u wist

niet hoe lang de uitreisstempel geldig was. U beweerde dat u dit paspoort bij aankomst in stukken hebt

gescheurd en weggegooid . Deze ongerijmdheden ondermijnen de geloofwaardigheid van uw

verklaringen. Verder verklaarde u bij Dienst Vreemdelingenzaken dat u bijna drie maanden in Moskou

hebt verbleven bij een kennis, wat u bevestigde tijdens uw gehoor in januari 2010 en u verduidelijkte dat

u niet rechtstreeks van Armenië naar Europa kon trekken. Het was moeilijk om in Moskou iemand te

vinden (DVZ vraag 34; CGVS 11/01/2010 p. 7, 8, 23). Op het gehoor in maart 2011 verklaarde u

nochtans dat u 10 dagen na uw aankomst in Moskou bent vertrokken naar Europa (CGVS 25/03/2011 p.

15). Dit betekende dat u volgens uw verklaringen dan ongeveer op 7 mei 2009 was vertrokken uit

Moskou. U wijzigde uw verklaring en gaf aan dat het langer was na ongeveer 20 dagen. U werd erop

gewezen dat u eerst zei 10 dagen na aankomst, vervolgens 20 dagen na aankomst en bij Dienst

Vreemdelingenzaken drie maanden na aankomst (DVZ vraag 34; CGVS 25/03/2011 p 15). U reageerde

door te zeggen dat u zich het niet meer kon herinneren en dat u problemen had met uw geheugen

(CGVS 25/03/2011 p. 15). Deze uitleg is niet afdoende en weerlegt deze ongerijmdheden niet.

Bovendien vermeldde u dat u vanuit Moskou naar Brest bent gereisd en dat u van Brest naar België

bent gereisd in een vrachtwagen. U gaf aan dat u reisde in de cabine van de vrachtwagen. U weet niet

via welke landen u bent gereisd, noch via welke grens u de Europese Unie bent binnengekomen. Er

waren geen afspraken met de chauffeurs gemaakt, noch was er enig raad of advies gegeven. Evenmin

had u enige vraag betreffende de reisroute, of wat er tijdens de reis zou gebeuren, gesteld (CGVS

21/02/2011 p.9, 10). Uw uitleg overtuigt echter niet. Gezien het reële risico op ontdekking bij controles

van vrachtwagens aan de grensovergangen met de Europese Unie, is het ongeloofwaardig dat de
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chauffeurs niet duidelijk zou hebben gemaakt wat u moest doen in geval van ontdekking bij een

dergelijke controle. Bovenstaande vaststellingen doen mij vermoeden dat u op een andere manier hebt

gereisd en dat u de Belgische asielinstanties bewust informatie en (reis)documenten probeert achter te

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

bovenstaande argumentatie. Uw militair boekje bevat enkel gegevens met betrekking tot uw legerdienst.

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 een eerste en enig middel voert verzoeker een schending aan van artikel 1 van het Verdrag van

Genève, van de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de vreemdelingenwet. Tevens voert hij

machtsmisbruik en rechtsweigering aan en beroept hij zich op een manifeste beoordelingsfout. Tot slot

stelt verzoeker dat ook de zorgvuldigheidsplicht niet werd nageleefd.

2.2.1. Het aanvoeren van machtsmisbruik en rechtsweigering en van de schending van het

zorgvuldigheidsbeginsel wordt in het verzoekschrift niet toegelicht, waardoor deze onderdelen van het

middel onontvankelijk zijn.

2.2.2.1. 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. Verzoeker voert bijgevolg de schending van de materiële

motiveringsplicht aan, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2.2.2. Verzoeker betoogt dat zijn onvermogen om schriftelijk bewijs te leveren niet mag betekenen dat

de asielaanvraag wordt verworpen, indien dit niet gebeurt om redenen onafhankelijk van zijn wil. Wat de

tegenstrijdigheden betreft voert verzoeker aan dat hij lijdt aan een erge posttraumatische depressie en

geheugenproblemen. Ter staving van deze medische problematiek brengt verzoeker twee

geneeskundige getuigschriften bij.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers relaas heeft besloten na de vaststelling dat dit relaas door ernstige tegenstrijdigheden werd

aangetast en daarnaast niet werd gestaafd met enig schriftelijk bewijs. Daarenboven heeft verzoeker

gelogen omtrent zijn internationale paspoort en reisweg. Zoals blijkt uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (CEDOCAdoc ARM2001-038) heeft verzoeker een Frans visum bekomen op zijn

internationaal paspoort, dat hij in weerwil van de medewerkingsplicht die op hem rust, nalaat neer te

leggen. Het ontbreken van identiteits- en reisdocumenten, zonder dat daarvoor een aannemelijke reden

aanwezig is, ondermijnt de geloofwaardigheid van het asielrelaas (RvS 15 juli 1992, nr. 40.037; RvS 5

juni 2001, nr. 96.146). Verzoeker onderneemt in zijn verzoekschrift geen ernstige poging om aan te

tonen waarom hij zijn relaas niet met schriftelijk bewijs kan staven.

Uit de bestreden beslissing blijkt verder dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde aangaande

verschillende aspecten die behoren tot de kern van zijn relaas (werkzaamheden in Armenië, asielrelaas

zelf, reisweg…). Deze inconsistenties vinden hun steun in de stukken van het administratief dossier.

Waar verzoeker meent dat deze tegenstrijdigheden het resultaat zijn van geheugenverlies en post-

traumatische stress, dient te worden opgemerkt dat van een asielzoeker kan verwacht worden dat hij

belangrijke gebeurtenissen coherent kan beschrijven en naar plaats en tijd kan situeren, zeker degene

die aanleiding hebben gegeven tot zijn vlucht, vermits kan verwacht worden dat deze gebeurtenissen,

ongeacht het tijdsverloop of pijnlijke ervaringen, in het geheugen gegrift staan zo zij zich in werkelijkheid

voorgedaan zouden hebben.

Wat de twee geneeskundige attesten respectievelijk van 11 mei 2011, bijgebracht bij het verzoekschrift,

en van 10 augustus 2011, bijgebracht bij brief van 25 augustus 2011, betreft, stelt de Raad vast dat

deze geen inlichtingen bevatten die een ander licht werpen op de bestreden beslissing. De Raad stelt

vast dat verzoeker tijdens de gehoren melding maakte van zijn psychische gezondheidstoestand. Hij gaf

aan op consultatie te gaan bij een psycholoog uit Antwerpen, die hem medicatie gaf voor slaaprust. Hij

beloofde de dossierbehandelaar om een medisch attest van deze psycholoog over te maken (CGVS
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gehoorverslag van 25/03/11, p. 5). De aangebrachte attesten betreffen evenwel geen diagnose van een

psycholoog of psychiater, doch van een huisdokter uit Brussel. Verzoeker geeft geen verklaring

waarom hij geen attest voorlegt van de Antwerpse psycholoog die hem behandelt.
Niettegenstaande de attesten van de huisdokter melding maken van psychologische problemen en

geheugenverlies, legt verzoeker geen enkel stavingstuk neer waaruit blijkt dat de diagnose het resultaat

is van een objectief neuro-psychologisch onderzoek. Verzoeker laat na aan te geven waar het

vermeende geheugenverlies hem gedurende de gehoren in concreto parten zou hebben gespeeld.

Uit de gehoorverslagen blijkt verder dat deze op normale wijze hebben plaatsgevonden. Uit de

neergelegde medische attesten blijkt derhalve niet dat zijn problemen hem zouden belemmeren in

het afleggen van coherente verklaringen. Bijgevolg wordt er geen causaal verband gelegd tussen

zijn geestestoestand en de vastgestelde incoherenties en onwaarheden in zijn asielrelaas.

2.2.2.3. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen, die door de Raad

beaamd en overgenomen worden. De materiële motiveringsplicht werd niet geschonden.

Het enig middel is, in zover ontvankelijk, ongegrond.

2.2.3. In acht genomen wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat er geen wezenlijke elementen

ontbreken die de Raad zouden verhinderen over het beroep te kunnen oordelen. Er is derhalve geen

reden om, zoals in het verzoekschrift gevraagd, de bestreden beslissing te vernietigen.

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

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

aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes december tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


