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nr. 74 958 van 13 februari 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: 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, die verklaart van Armeense nationaliteit te zijn, op 19 december 2011

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

staatlozen van 14 november 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 27 januari 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 februari 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat P.

VANCRAEYNEST en van attaché S. DUPONT, 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 verklaart een Armeens staatsburger van Armeense afkomst te zijn, geboren op 30 maart 1977 te

Ashtarak. U woonde samen met uw echtgenote en 2 kinderen te Ashtarak. U baatte een kiosk met

zonnebrillen uit in Jerevan.

Uit uw schriftelijke en mondelinge verklaringen blijkt dat u uw land hebt verlaten omwille van volgende

redenen. Op 1 maart 2008 belde een vriend u op. Hij vertelde u dat er winkels werden vernield en in

brand gestoken. U ging richting uw kiosk in de Mashtotsstraat, die tijdens deze gebeurtenissen

eveneens vernield werd. U zag onderweg hoe politieagenten een vrouw van middelbare leeftijd in elkaar

sloegen. U probeerde de vrouw te helpen, waarop de politie u probeerde weg te sturen. Toen u echter

bleef proberen, begonnen de agenten u te slaan. U viel en verloor het bewustzijn. Toen u wakker werd,
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bevond u zich in het ziekenhuis. U hebt klacht ingediend bij het parket op 10 april 2008 en bij een

mensenrechtenorganisatie, waarbij u een schadevergoeding vroeg voor de door u opgelopen schade. U

werd in 2008 en 2009 verschillende keren gearresteerd en ondervraagd door de politie. Na elk incident

met de politie diende u klacht in. U werd soms 8 à 10 dagen vastgehouden, waarbij u geslagen werd. U

hebt een advocaat, Armen Harutyunyan genaamd, geraadpleegd en samen zijn jullie naar de rechtbank

gestapt. U hebt eveneens hulp gevraagd aan het Armenian National Congress, echter zonder resultaat.

Na al deze incidenten besloot u om uw land te verlaten. U verliet Armenië, zonder uw gezin, uiteindelijk

op 31 januari 2010 met het vliegtuig vanuit Jerevan. U reisde naar Moskou, waar u enkele dagen bij een

kennis verbleef. Op 8 februari 2010 reisde u met het vliegtuig naar Tsjechië, van waar u per bus verder

reisde naar België, dat u diezelfde dag bereikte. Op 9 februari 2010 diende u een asielaanvraag in bij de

Belgische autoriteiten.

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

boekje, uw invaliditeitsboekje, een Armeens medisch attest d.d. 3 december 2009, een attest van Dr.

Delouvroy d.d. 19/04/2011 en een brief van Dhr. Cordonnier d.d. 15 april 2011 voor.

De beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus die ik ten aanzien van u nam op 18 mei 2011 werd op 20 oktober 2011 door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd bij arrest met nummer 68 823 omwille van het

gegeven dat de Raad geen kennis kon nemen van de inhoud van het attest van Dr. Delouvroy d.d.

19.04.2011, noch van het attest van de hand van Dhr. Cordonnier d.d. 15.04.2011.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u Armenië hebt verlaten omwille van de problemen die u kende nadat u

tijdens de gebeurtenissen in Jerevan op 1 maart 2008 wilde tussenbeide komen toen de politie een

vrouw sloeg. Uw kiosk werd tijdens deze gebeurtenissen vernield. U diende verschillende klachten in en

eiste een schadevergoeding. U werd nadien verschillende keren gearresteerd door de politie, waarna u

hulp vroeg aan het Armenian National Congress (Schriftelijke verklaring CGVS, p.1).

Er dient echter te worden gesteld dat u er niet in geslaagd bent de problemen die u naar aanleiding van

uw tussenkomst op 1 maart 2008 en de vernieling van uw zaak zou hebben gekend, aannemelijk te

maken. U leverde de Belgische asielinstanties immers geen enkel begin van bewijs van de problemen

die u zou gekend hebben. Zo verklaarde u dat u op officiële wijze een kleine kiosk uitbaatte in de

Mashtotsstraat, die op 1 maart 2008 vernield werd en in brand werd gestoken (Schriftelijke verklaring

CGVS, p.1; Verklaring DVZ, p.2; CGVS 21/04/2011, p.6-7, p.17). U legde echter geen enkel document

voor inzake deze kiosk, noch enig bewijs dat deze afgebrand of vernield zou zijn geweest tijdens de

onlusten van begin maart 2008, noch van de eisen tot schadevergoeding die u ingediend zou hebben.

Uit uw verklaringen blijkt voorts dat u na uw tussenkomst, waarbij u een vrouw wilde helpen, zelf werd

geslagen door de politieagenten, waarna u het bewustzijn verloor en in het ziekenhuis belandde (CGVS

21/04/2011, p.20). U legde echter geen bewijs voor van uw opname in het ziekenhuis na uw aanranding

(CGVS 21/04/2011, p.20). Het is hierbij opvallend dat u het Commissariaat-generaal daarentegen wel

een medisch attest d.d. 3 december 2009 voorlegt waaruit blijkt dat u sinds 1995 omwille van ernstige

gezondheidsproblemen, met name problemen met uw gezichtsvermogen, werd opgevolgd in de

polikliniek van Ashtarak (zie document 3 in groene map).

Daarnaast verklaarde u dat u tussen begin maart 2008 en uw uiteindelijke vertrek in 2010 verschillende

keren werd gearresteerd, soms voor een periode van 8 à 10 dagen, waarbij u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken stelde dat u na elk incident klacht indiende, wat door uw advocaat in zijn schrijven

van 18 maart 2011 trouwens werd bevestigd (Schriftelijke verklaring CGVS, p.2; Verklaring DVZ, p.2;

CGVS 21/04/2011, p.15, p.20, p.26 en beroepsschrift van advocaat dd 18 maart 2011), maar legde

hiervan evenmin enig bewijs voor. U verklaarde nochtans uitdrukkelijk dat u een schriftelijke klacht heeft

ingediend (CGVS, p. 20). U legt evenmin enig bewijs voor van de door u verklaarde raadpleging van

advocaat Armen Harutunyan, noch van uw verzoek om hulp aan het Armenian National Congress, de

ombudsman en een mensenrechtenorganisatie (Schriftelijke verklaring CGVS p.1; Verklaring DVZ, p.2;

CGVS 21/04/2011, p.24).

Aangezien u volgens uw verklaringen tevergeefs verschillende klachten zou hebben ingediend bij uw

autoriteiten, u hierbij niet op bescherming kon rekenen van uw autoriteiten en u daarom beroep deed op

een advocaat en een mensenrechtenorganisatie, kan redelijkerwijze van u worden verwacht dat u
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hiervan bewijzen zou hebben verzameld. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u vanuit België nog

steeds contact heeft met uw familieleden in Armenië die zelf geen problemen hebben (CGVS, p. 4, 5 en

6). Bijgevolg zou redelijkerwijze van u kunnen worden verwacht dat zij uw advocaat in Armenië of de

mensenrechtenorganisatie die u zou hebben geraadpleegd zouden contacteren en hen een bewijs

vragen van bijvoorbeeld de stappen die u samen met uw advocaat bij de rechtbank zou hebben

ondernomen en de démarches die u bij de ombudsman zou hebben gedaan. Als uitleg voor het niet

voorleggen van een medisch attest over uw ziekenhuisopname nadat u begin maart 2008 door agenten

werd aangerand, zei u dat u in uw land geen ervaring had met de administratie en u daarom in het

ziekenhuis geen papieren had gevraagd van uw opname (CGVS, p. 22). Uit uw verklaringen blijkt

nochtans dat u in 2009 wel stappen ondernam om uw invaliditeitsattest te verkrijgen en u, eveneens in

2009, een medisch attest verkreeg over het feit dat u sinds 1995 onder medisch toezicht stond in de

polikliniek in uw stad Ashtarak (CGVS, p. 9 en verklaring DVZ, vraag 20). Het gebrek aan enig bewijs

aangaande de door u aangehaalde vervolgingsproblemen, tast de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

in ernstige mate aan.

Het is verder opvallend dat u niet concreet kon aangeven waarom de politiediensten van u eisten om uw

verschillende klachten, waarvan u zoals hierboven uiteengezet niet het minste begin van bewijs

voorlegde, in te trekken (CGVS 21/04/2011, p.26, p.27, p.28). Uw klachten waren immers niet specifiek

gericht tegen één persoon, aangezien u geen namen kon geven van uw belagers (CGVS 21/04/2011,

p.19, p.21, p.25).

Voorts kan nog worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent uw reisroute. Uit uw

verklaringen voor Dienst Vreemdelingenzaken blijkt dat u Armenië hebt verlaten met het vliegtuig vanop

de luchthaven Zvartnots. U reisde van Moskou verder per vliegtuig naar Praag (Verklaring DVZ, vraag

34 inzake reisroute; CGVS 21/04/2011, p.10). U verklaarde in uw schriftelijke verklaringen voor het

Commissariaat-generaal expliciet dat u niet gecontroleerd werd tijdens uw reisweg en dat u niet weet

waarom (Schriftelijke verklaring CGVS p.2). Tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal

verklaarde u echter dat de groepsleider uw paspoort gedurende de reis in handen had en deze

voorlegde tijdens identiteitscontroles (CGVS p.12-13). Voorts verklaarde u dat u met grote

waarschijnlijkheid vingerafdrukken diende te geven op de luchthaven van Zvartnots, maar dat u zich dit

niet meer kan herinneren (CGVS 21/04/2011, p.12). U verklaarde bovendien dat uw paspoort

waarschijnlijk wel werd gecontroleerd op de luchthaven in Praag, maar dat u dit niet gezien heeft

aangezien u uw paspoort niet persoonlijk diende te tonen (CGVS 21/04/2011, p.12-13). Toen u met

deze tegenstrijdigheid werd geconfronteerd, verklaarde u dat u in uw schriftelijke verklaringen stelde dat

u zich niet meer herinnerde of u werd gecontroleerd, waarna u verklaarde dat u zich niet goed meer

herinnert wat u in uw schriftelijke verklaringen hebt geschreven (CGVS 21/04/2011, p.14). Deze uitleg is

echter weinig overtuigend. U wist evenmin of uw paspoort een uitreisstempel en/of een visum bevatte

voor uw reis naar België (CGVS 21/04/2011, p.10). Voorts zou de groepsleider met u geen afspraken

gemaakt hebben wat er diende te gebeuren in geval van controle (CGVS 21/04/2011, p.13). Dit blijkt

echter niet geloofwaardig. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een

kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er bij binnenkomst in de Schengenzone

strenge identiteitscontroles plaatsvinden waarbij de mogelijkheid bestaat om grondig te worden

ondervraagd over identiteit, reisdocumenten en reisbedoelingen en dit op strikt individuele wijze. Gezien

de door u verklaarde vrees voor uw politiediensten is het dan ook niet aannemelijk dat u uw land zou

verlaten op dergelijke legale, publieke en traceerbare wijze via de luchthaven van Jerevan. Hierdoor

wordt de geloofwaardigheid van uw verklaringen nog verder uitgehold.

Als verdere blijk van het gebrek aan geloofwaardigheid van de door u verklaarde ernstige

vervolgingsvrees, dient te worden opgemerkt dat u uw belangrijkste identiteitsdocument, zijnde uw

Armeens paspoort, waarvan u verklaarde dat het is achtergebleven bij de smokkelaar, niet voorlegde

aan de Belgische asielinstanties (Schriftelijke verklaring CGVS p.2; CGVS 21/04/2011, p.10-11).

Hierdoor ontstaat het vermoeden dat u dit document bewust achterhoudt voor de Belgische

asielinstanties om zo de hierin vervatte informatie over een eventueel verkregen visum voor uw reis naar

België, het moment en de wijze waarop u uit uw land vertrokken bent, verborgen te houden.

Voor wat betreft het door u aangevoerde korte attest van dokter Delouvroy d.d. 19 april 2011, waarin

gesteld wordt dat u geheugenstoornissen zou hebben ten gevolge van traumatische feiten ondergaan in

Armenië en waarbij de arts vermeldt dat uw evocatieproblemen “blijken” verergerd te zijn sinds uw

hartoperatie, moet worden gesteld dat uit dit attest, nota bene opgesteld 3 dagen voor uw gehoor, niet

duidelijk blijkt of dit attest werd opgesteld binnen een therapeutische relatie of op basis van één consult

(zie document 4 in groene map). Uit dit attest blijkt bovendien nergens dat u, zoals u verklaarde, zeven

keer of meer bij Dr. Delouvroy bent geweest (CGVS 21/04/2011, p.18). Dit attest wordt evenmin
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ondersteund door enig objectief medisch of psychodiagnostisch onderzoek. De verklaringen van de arts

over uw geheugenproblemen volstaan bijgevolg niet om de incoherenties in uw asielrelaas uit te leggen.

Bovendien vormt dit attest geen formeel bewijs dat de vermelde moeilijkheden het rechtstreekse gevolg

zouden zijn van de door u verklaarde feiten ondergaan in Armenië. Een arts kan immers vaststellingen

doen met betrekking tot de mentale gezondheidstoestand van de patiënt en, rekening houdend met zijn

bevindingen, vermoedens hebben over de oorzaak van de vastgestelde problemen, doch hij kan nooit

met volledige zekerheid en op formele wijze de precieze omstandigheden schetsen die de oorzaak

vormen van de door de patiënt verklaarde psychische problemen, zodat het medische attest geen

formeel bewijs vormt van de door u aangehaalde beweerde vervolgingsfeiten. Dit document kan de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas bijgevolg niet herstellen.

Voor wat betreft de brief (met titel attest) van Mr. Cordonnier Pierre d.d. 15 april 2011, moet worden

gesteld dat dit geen medisch noch een psychologisch attest is (zie document 5 in groene map). De

auteur voert immers een niet-officieel erkende titel in België, namelijk psychotherapeut. Verder moet

worden opgemerkt dat dit schrijven vermeldt dat u gevolgd zou worden door Dr. Delouvroy. Geen enkel

element in het attest van Dr. Delouvroy bevestigt dit echter (zie bovenstaande motivering). Het schrijven

vermeldt verder dat u snel geïrriteerd bent, ongeduldig en soms wantrouwig. Deze karaktertrekken zijn

niet van dien aard dat ze u zouden ontslaan van de wettelijke verplichting om uw asielrelaas zelfstandig

te verdedigen. Zowel het attest van Dr. Delouvroy als dat van Mr. Cordonnier hebben vooral tot doel het

Commissariaat-generaal te laten weten dat u omwille van uw medische en psychische problemen geen

lang interview aankan. Uit het gehoorverslag van uw interview op 21 april 2011 blijkt echter dat dit

gehoor zonder noemenswaardige problemen verliep.

Voor wat betreft uw vermeende geheugenproblemen (CGVS 21/04/2011, p.2-3, p.5, p.10, p.12-16, p.18-

21, p.23-25, p.28-29) is het weinig aannemelijk dat u plots en als gevolg van een hartoperatie massale

geheugenstoornissen zou hebben. Uw vermeende massale geheugenstoornis ten gevolge van de

operatie blijkt evenmin gestaafd door enig objectief medisch of psychodiagnostisch onderzoek. Uit het

gehoorverslag blijkt bovendien dat uw geheugen merkwaardig genoeg op een selectieve wijze

functioneert. Zo bleek u zonder aarzelen te kunnen uiteenzetten hoe de procedure verliep bij het militair

commissariaat waar u ongeschikt werd bevonden voor uw militaire dienst, hoe de procedure verliep bij

de instantie die u een invaliditeitsattest uitreikte en hoe u uw administratie regelde in verband met uw

kiosk (CGVS, p. 9 en 17), wat echter niet het geval was wanneer u concrete vragen werden gesteld over

de door u aangehaalde vervolgingsfeiten. Al deze vaststellingen zijn niet van dien aard dat ze de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas kunnen herstellen.

Ten slotte werden er een aantal ongerijmdheden vastgesteld tussen uw opeenvolgende verklaringen. Zo

verklaarde u in uw schriftelijke verklaringen dat u op 1 maart 2008 werd meegenomen naar het

politiebureau op de Proshyanstraat waar u 8 à 10 dagen werd vastgehouden, waarna u hartkloppingen

kreeg en werd meegenomen naar het ziekenhuis (Schriftelijke verklaring CGVS, p.1). Tijdens uw gehoor

voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u tijdens de rellen werd geslagen toen u om

uitleg ging vragen waarom de agenten de vrouw sloegen en dat u hierbij viel en het bewustzijn verloor,

waarna u in het ziekenhuis ontwaakte (CGVS 21/04/2011, p.15-16, p.19). U maakte tijdens uw gehoor

op het Commissariaat-generaal met andere woorden geen melding van het feit dat u naar het

politiebureau zou zijn meegenomen en er 8 à 10 dagen zou zijn vastgehouden. Voorts verklaarde u voor

de Dienst Vreemdelingenzaken dat uw klachten ernstig werden genomen en behandeld werden door

Hay Azgayin Congres (Armeens Nationaal Congres) (Vragenlijst CGVS voor DVZ, pg.2). Tijdens uw

gehoor voor het Commissariaat-generaal verklaarde u echter dat u van niemand antwoord hebt

ontvangen omdat zij zich niet wilden bezig houden met kleine mensen zoals u (CGVS 21/04/2011, p.25).

Het is in dit verband eveneens opvallend dat u in uw schriftelijke verklaring de naam van de door u

geraadpleegde advocaat kon weergeven, maar dit niet kon tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-

generaal (Schriftelijke verklaring CGVS, p.2; CGVS 21/04/2011, p.23). Gezien er geen geloof kon

worden gehecht aan de door u aangehaalde massale geheugenproblemen, kunnen deze

ongerijmdheden hier niet aan worden toegeschreven. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder aangetast.

Ten overvloede zij nog opgemerkt dat u uw actuele vrees evenmin aannemelijk kon maken. Zo

verklaarde u dat u hebt vernomen dat de wijkagent nog regelmatig naar u komt vragen, maar u kunt

hierbij niet aangeven waarom de politiediensten vandaag de dag nog naar u op zoek zouden zijn (CGVS

21/04/2011, p.27-28). Tevens kan hierbij worden opgemerkt dat u verklaarde dat u nooit officieel

geseind bent geweest, noch officieel verdacht of beschuldigd wordt in uw land (CGVS 21/04/2011,

p.27). Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas nog verder ondermijnd.
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Uit uw verklaringen blijkt dat u, sinds u begin maart 2008 door agenten met hun matrakken op uw hoofd

werd geslagen, problemen heeft aan uw ogen (CGVS, p. 19, 25 en 26 en Vragenlijst DVZ, vraag 3.5) en

uw gezichtsvermogen er erg op achteruit is gegaan. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan

uw asielrelaas, kan evenmin geloof worden gehecht aan uw verklaringen als zou uw gezichtsvermogen

door uw beweerde aanranding ernstig zijn aangetast. Bovendien blijkt uit het door u voorgelegde

medische attest (document 3 in groene map) dat u reeds sinds 1995 in de polikliniek van Ashtarak in

behandeling was wegens ernstige problemen aan uw ogen, op basis waarvan u invalide werd verklaard.

Met betrekking tot uw medische problemen (Schriftelijke verklaring CGVS p.1, zie ook document

Brugmann ziekenhuis in dossier; CGVS 21/04/2011 p.2-3, p.9) dient bijgevolg te worden opgemerkt dat

u zich voor de beoordeling hiervan 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 9ter van de

wet van 15 december 1980.

Gezien er geen geloof kan gehecht worden aan uw asielrelaas 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 in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten kunnen deze conclusie

niet wijzigen. Uw geboorteakte bevat louter persoonsgegevens, die hier niet ter discussie staan. Uw

militair boekje, uw invaliditeitsboekje en het medisch attest d.d. 3 december 2009 tonen aan dat u

medische problemen kende in Armenië, waardoor u in Armenië vrijgesteld werd van uw militaire dienst

en recht had op een invaliditeitsuitkering, wat in deze beslissing evenmin betwist wordt.

Wat betreft de rapporten die u hebt bijgebracht in het kader van de beroepsprocedure voor de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (cf. FIDH, Administration de la justice en République d’Arménie, mars

2010; Armenews, Torture de la police “toujours répandue en Arménie”, 7 septembre 2010), moet

worden opgemerkt dat een verwijzing naar algemene rapporten en een aantal vaststellingen van

internationale mensenrechtenorganisaties niet volstaat om aan te tonen dat u in uw land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Dit risico dient in concreto te

worden aangetoond en uit wat voorafgaat blijft u te dezen in gebreke. Het medisch attest van de hand

van Dr. Deville d.d. 27.10.2010 dat u tevens aan de Raad hebt voorgelegd om te staven dat u in 2010

tijdelijk verhinderd was om te worden gehoord (en dat ook eerder aan het Commissariaat-generaal werd

overgemaakt), is actueel niet langer relevant.

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 middel voert verzoeker de schending van artikel 51/2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) aan, alsook de schending van de artikelen 7 en 24 van het

Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, en een schending van de rechten van

verdediging. Verzoeker wijst er op dat hij sinds het indienen van zijn beroep met volle rechtsmacht d.d.

20 mei 2011 zijn woonplaats uitdrukkelijk gekozen had ten kantore van zijn raadsman. Verzoeker voert

vervolgens aan dat de bestreden beslissing evenwel niet overeenkomstig artikel 51/2 van de

vreemdelingenwet aan zijn raadsman betekend werd, en dat hij per toeval, meer bepaald via zijn

maatschappelijk assistent, op de hoogte werd gesteld van een nieuwe beslissing. Hierdoor zou kostbare

tijd verloren gegaan zijn om zijn verweer voor te bereiden. Verzoeker voert voorts aan dat de artikelen 7

en 24 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen niet werden nageleefd, aangezien zijn

raadsman geen afschrift van de bestreden beslissing ontvangen heeft.
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Uit het verzoekschrift blijkt dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat verzoeker niet aantoont dat hij door het feit dat zijn raadsman geen afschrift van de bestreden

beslissing ontvangen heeft gegriefd is.

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Gedr. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die

daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratoire opdracht, namelijk het al dan niet erkennen

van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het subsidiaire

beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak volledig

ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

bestreden beslissing heeft gesteund.

Het middel is niet gegrond.

2.2. In een tweede middel voert verzoeker een schending van artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951, en van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet aan.

2.2.1. Verzoeker wijst erop dat de tegenpartij rekening diende te houden met verzoekers medische

problemen die hem aanvankelijk verhinderden om naar het Commissariaat-generaal te komen en zulks

ook nadien bemoeilijkten; dat hieromtrent vastgesteld moet worden dat verzoeker een getuigschrift van

diens psychotherapeut neerlegde, waarin deze verzoekers angstproblemen en bezorgdheid aanduidde;

dat deze van de tegenpartij solliciteerde om de duur van het gehoor zo veel mogelijk te beperken; dat

hiermee echter geen rekening gehouden werd aangezien verzoeker gedurende meer dan drie uur en

een half gehoord werd; dat het gegeven dat de heer Cordonnier “slechts psychotherapeut is” en geen

officieel erkende titel bezit geenszins betekent dat zijn aanbevelingen niet in acht genomen moeten

worden. In ditzelfde verband wijst verzoeker er verder op dat het Commissariaat-generaal, door te

oordelen dat de geheugenstoornissen waarvan de heer Cordonnier gewag maakt ongeloofwaardig zijn

gezien de precieze antwoorden die verzoeker gegeven heeft, haar bevoegdheden overtreedt; dat de

commissaris-generaal immers duidelijk niet over de nodige bekwaamheden beschikt om over de

gezondheidstoestand van een asielzoeker te oordelen; dat, indien er nog twijfel bestond wat betreft de

psychologische toestand van verzoeker, de tegenpartij het dossier aan de geneesheer-psycholoog die

aan haar diensten verbonden is moest voorleggen; dat de tegenpartij, door zich op een louter partijdige

beoordeling te baseren terwijl zij hiervoor niet over de vereiste bekwaamheden beschikt, de

asielaanvraag van verzoeker niet behoorlijk onderzocht heeft; dat de medische documenten zich niet in

het administratief dossier bevonden, zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, heeft vastgesteld,

aantoont dat de tegenpartij tijdens het onderzoek van de asielaanvraag met deze laatste geen rekening

heeft gehouden; dat het feit te beweren dat het medisch getuigschrift van Dr. Deville van 27 oktober

2010, verklarend dat verzoeker niet bekwaam is om verhoord te worden niet pertinent is, daarenboven

duidelijk aantoont dat de tegenpartij de medische documenten niet naar waarde heeft geschat, daar dit

getuigschrift de ernst van de medische problemen van verzoeker bevestigt.

Verweerder antwoordt terecht dat de opdracht van de commissaris-generaal erin bestaat om de

eventuele nood aan bescherming in hoofde van verzoeker te beoordelen in het licht van zowel de

Conventie van Genève, als de regelgeving met betrekking tot subsidiaire bescherming. De commissaris-

generaal is er als dusdanig toe gehouden om alle relevante gegevens te vergaren en verzoeker

zodoende in de mogelijkheid te stellen om diens asielmotieven op een volledige en vrije wijze uiteen te

zetten, rekening houdende met eventuele factoren die zulks zouden kunnen hypothekeren. In

voorliggend geval blijkt dat de commissaris zich naar behoren van diens opdracht gekweten heeft; dat

verzoeker terdege in de mogelijkheid werd gesteld om diens asielrelaas uiteen te zetten, zowel aan de

hand van schriftelijke als mondelinge verklaringen; dat verzoeker tijdens diens gehoor op het

Commissariaat-generaal werd bijgestaan door een tolk die het Armeens machtig is evenals werd

vergezeld van zijn raadsman; dat verzoeker te allen tijde in de gelegenheid verkeerde om bijkomende

stukken of bemerkingen over te maken; dat bij de beoordeling van verzoekers asielrelaas rekening

gehouden werd met het geheel van de gegevens die voorhanden zijn in het administratief dossier,

namelijk alle afgelegde verklaringen evenals alle stukken, documenten en attesten die werden

bijgebracht;
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Verweerder stelt ook: “Toegegeven, de commissaris is inderdaad niet bevoegd om zich uit te spreken

over medisch-psychologische aspecten an sich, maar uit de bestreden beslissing blijkt louter dat de

commissaris van oordeel is dat het normale verloop van het gehoor niet in het gedrang gekomen is, dit

ondanks de door verzoeker ingeroepen medisch-psychologische moeilijkheden, en dat verzoeker géén

stukken bijbrengt die naar inhoud, naar vorm of contextueel van aard zijn om hieraan afbreuk te doen.

Het attest van Dr. Delovroy stelt immers dar verzoeker tijdelijk verhinderd was om gehoord te worden.

Daar het medisch getuigschrift dateert van oktober 2010, oordeelde de Commissaris-generaal terecht

dat dit attest actueel niet langer relevant is.”

De Raad stelt vast dat het getuigschrift van dokter De Louvroy stelt dat een langdurig onderhoud

moeilijk verdraagbaar zou zijn voor verzoeker. Het attest van therapeut Cordonnier vraagt de duur van

het onderhoud te beperken of ten minste periodes van mentaal herstel aan te bieden daar verzoeker

zeer verontrust is door zijn geheugenproblemen.

De Raad stelt vast dat er bij het begin van het interview verzoeker op gewezen werd dat hij telkens een

pauze kan vragen wanneer het niet gaat en dat het belangrijk was een compleet beeld te krijgen van zijn

asielrelaas zodat hij niet opnieuw zou moeten opgeroepen worden. Na een uur werd er een pauze

ingelast. Spontaan heeft de interviewer tijdens het gehoor ook voorgesteld nog een pauze te nemen,

maar verzoeker gaf er de voorkeur aan verder te gaan met het gehoor. De Raad meent dat in de mate

van het mogelijke rekening gehouden werd met de bijzondere omstandigheden van verzoeker en dat de

commissaris-generaal het zorgvuldigheidsbeginsel niet geschonden heeft.

2.2.2. Wat betreft de ontstentenis van documenten ter staving van verzoekers leven in Armenië,

herinnert verzoeker eraan dat de omvang en de ernst van diens medische problemen (zowel

psychologische als hartproblemen) uiteraard een invloed hebben op de stappen die elke asielzoeker

moet ondernemen; dat de tegenpartij hier niet onkundig van kon zijn, aangezien zij wegens diezelfde

problemen aanvankelijk achtte dat het niet nodig was om verzoeker te horen; dat de rechtspraak te

dezen uitwijst dat de bewijslast voor bepaalde asielzoekers – met name zij die aan trauma’s lijden –

gerelativeerd moet worden (cf. RvV, nr. 11.284 van 20 juli 2007); dat zulks tevens geldt in hoofde van

verzoeker, die niet alleen aan een anxio-depressief syndroom lijdt, maar die eveneens hartzwakten

vertoont die onlangs een zware chirurgische ingreep vereisten. Met betrekking tot het ontbreken van

bewijsstukken betreffende zijn zaken in het land (sic) of de vernieling van zijn zaak tijdens de

gebeurtenissen van 1 maart 2008, merkt verzoeker voorts op dat indien de tegenpartij zich de moeite

getroost had om hem te horen, deze had kunnen uitleggen dat het niet werkelijk een “zaak” maar eerder

een “kroeg” was; dat verzoeker bijgevolg niet in de mogelijkheid verkeert om documenten betreffende

zijn zaken in te dienen, aangezien deze niet bestaan. Dat hetzelfde verwijt tevens ten opzichte van

verzoekers gezondheidsproblemen en hospitalisatie geuit wordt; dat er echter geen twijfel bestaat

betreffende de hartproblemen van verzoeker; dat hij trouwens wegens diezelfde problemen op

november laatstleden een zware chirurgische ingreep heeft moeten ondergaan; dat het Commissariaat-

generaal echter noteert dat het door verzoeker ingediende medische getuigschrift aanduidt dat

verzoeker sinds 1995 in de polikliniek van Ashtarak gevolgd werd; dat de inhoud van dit getuigschrift de

dringende hospitalisatie van verzoeker, die na zijn detentie heeft plaatsgevonden, echter niet opnieuw

aan de orde stelt; dat de door tegenpartij geformuleerde opmerking dus geenszins pertinent is. Dat, wat

de klachten betreft die verzoeker bij de politie heeft ingediend, het thans duidelijk is dat hij deze moeilijk

zal kunnen bekomen, aangezien hij het land is ontvlucht; dat het feit dat hij nog contacten met zijn

familie heeft niet in overweging mag worden genomen; dat verzoeker inderdaad niet kan wagen om

iemand te vragen om een kopij ervan te halen, aangezien dit deze persoon eveneens in gevaar zou

brengen; dat hij bijgevolg moeilijk documenten van zijn land kan bekomen en met name de documenten

betreffende de stappen die hij bij zijn advocaat, bij het Nationaal Armeens Congres of bij

mensenrechtenorganisaties ondernomen heeft; dat het Commissariaat-generaal in ieder geval de naam

van verzoekers raadsman, mr. Armen HARUTYUNYAN te Yerevan, meegedeeld werd; dat, aangezien

verzoeker niet in de mogelijkheid verkeerde om de gevraagde documenten te bekomen, het

Commissariaat met de talrijke middelen waarover ze beschikt, kon trachten om contact op te nemen met

deze advocaat en zich zodoende van de geloofwaardigheid van verzoekers vrees te verzekeren; dat

zulks echter niet het geval is geweest.

Verweerder merkt terecht op dat verzoeker wel degelijk gehoord werd op de zetel van het

Commissariaat-generaal en daarbij in de mogelijkheid werd gesteld om een en ander te verduidelijken

wat betreft diens beroepsmatige activiteiten (cf. gehoorverslag CGVS, blz. 6 en 7). Als dusdanig mist

verzoekers argument dienaangaande feitelijke grondslag.
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De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder 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; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of

Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in

strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal 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. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Terecht stelt verweerder dat in casu blijkt dat verzoeker, daar waar hij wel een aantal documenten of

bewijsstukken bijbrengt met betrekking tot gegevens die niet raken aan het wezen van diens vlucht- of

asielmotieven, géén enkel stavingsstuk of tastbaar begin van bewijs bijbrengt met betrekking tot diverse

essentiële aspecten die betrekking hebben op de moeilijkheden met de Armeense autoriteiten die hem

naar eigen zeggen te beurt zijn gevallen, hoewel deze rekening houdend met de gegevens eigen aan de

zaak wel redelijkerwijze verwacht kunnen worden. Verweerder benadrukt terecht dat van een

asielzoeker kan worden verwacht dat hij er alles aan zou doen om informatie over zijn recente situatie te

bekomen en actuele informatie van primordiaal belang is om de door verzoeker geschetste vrees in te

schatten.

De bestreden beslissing stelt: “U legde echter geen bewijs voor van uw opname in het ziekenhuis na uw

aanranding (CGVS 21/04/2011, p.20). Het is hierbij opvallend dat u het Commissariaat-generaal

daarentegen wel een medisch attest d.d. 3 december 2009 voorlegt waaruit blijkt dat u sinds 1995

omwille van ernstige gezondheidsproblemen, met name problemen met uw gezichtsvermogen, werd

opgevolgd in de polikliniek van Ashtarak (zie document 3 in groene map). Daarnaast verklaarde u dat u

tussen begin maart 2008 en uw uiteindelijke vertrek in 2010 verschillende keren werd gearresteerd,

soms voor een periode van 8 à 10 dagen, waarbij u voor de Dienst Vreemdelingenzaken stelde dat u na

elk incident klacht indiende, wat door uw advocaat in zijn schrijven van 18 maart 2011 trouwens werd

bevestigd (Schriftelijke verklaring CGVS, p.2; Verklaring DVZ, p.2; CGVS 21/04/2011, p.15, p.20, p.26

en beroepsschrift van advocaat dd 18 maart 2011), maar legde hiervan evenmin enig bewijs voor. U

verklaarde nochtans uitdrukkelijk dat u een schriftelijke klacht heeft ingediend (CGVS, p. 20). U legt

evenmin enig bewijs voor van de door u verklaarde raadpleging van advocaat Armen Harutunyan, noch

van uw verzoek om hulp aan het Armenian National Congress, de ombudsman en een

mensenrechtenorganisatie (Schriftelijke verklaring CGVS p.1; Verklaring DVZ, p.2; CGVS 21/04/2011,

p.24). Aangezien u volgens uw verklaringen tevergeefs verschillende klachten zou hebben ingediend bij

uw autoriteiten, u hierbij niet op bescherming kon rekenen van uw autoriteiten en u daarom beroep deed

op een advocaat en een mensenrechtenorganisatie, kan redelijkerwijze van u worden verwacht dat u

hiervan bewijzen zou hebben verzameld. Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u vanuit België nog

steeds contact heeft met uw familieleden in Armenië die zelf geen problemen hebben (CGVS, p. 4, 5 en

6). Bijgevolg zou redelijkerwijze van u kunnen worden verwacht dat zij uw advocaat in Armenië of de

mensenrechtenorganisatie die u zou hebben geraadpleegd zouden contacteren en hen een bewijs
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vragen van bijvoorbeeld de stappen die u samen met uw advocaat bij de rechtbank zou hebben

ondernomen en de demarches die u bij de ombudsman zou hebben gedaan.”

Daar waar verzoeker stelt dat hij zijn familie hiermee niet in gevaar kan brengen en de commissaris-

generaal zijn advocaat in Armenië zou kunnen contacteren meent de Raad dat dit niet overtuigt. Het is

niet aan de commissaris-generaal om de bewijzen te verzamelen die verzoeker aanhaalt. Dit gebrek aan

bewijs en initiatief van verzoeker, die de bijstand geniet van een Belgisch advocaat, ondermijnt de

geloofwaardigheid van zijn relaas.

2.2.3. Daar waar verzoeker stelt dat zijn reisroute niet relevant is wijst de Raad erop dat dit wel het geval

is en dat de motivering als geheel moet gelezen worden en niet als samenstelling van componenten die

elk op zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde

tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319). Dit geldt

ook voor de Raad. De reisweg is hierbij echter geen doorslaggevend motief.

Terecht stelt verweerder dat voorliggend geval verzoeker niet overtuigt, daar waar hij doorheen de

asielprocedure incoherente verklaringen aflegt (cf. identiteitscontroles vs. géén identiteitscontroles),

onwetend is (cf. uitreisstempel en/of visum vervat in paspoort) of onaannemelijke verklaringen aflegt (cf.

ontbreken van afspraken met de passeur). De asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte

verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over de door hem afgelegde reisroute (artikel 4,

tweede lid van Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004).

2.2.4. Wat betreft de vaststelling dat het Commissariaat-generaal uit de ontstentenis van verzoekers

paspoort – dat zoals gezegd door de smokkelaar in beslag werd genomen – afleidt dat verzoeker

trachtte om diens visumaanvraag voor België verborgen te houden, merkt hij op dat zulks slechts een

loutere partijdige beoordeling betreft, die niet raakt aan de grond van zijn asielverzoek; dat verzoeker in

ieder geval een kopij van diens militaire kaart bij het dossier gevoegd heeft, die zowel zijn identiteit als

nationaliteit aantoont.

Verweerder antwoordt terecht dat verzoekers belangrijkste identiteitsdocument, zijnde verzoekers

Armeens paspoort, tot op heden niet voorligt, en dat zulks een negatieve indicatie inhoudt wat betreft de

beoordeling van verzoekers globale geloofwaardigheid. Zulks klemt des te meer aangezien het

kwestieuze document pertinente gegevens bevat wat betreft verzoekers identiteit, nationaliteit,

woonplaats, herkomst, reisgewoonten of dito modaliteiten, en verzoeker, zoals gezegd, géén

aannemelijke verklaringen heeft afgelegd met betrekking tot de wijze waarop hij naar België is gereisd,

cf. supra. Het gegeven dat verzoekers militaire kaart wél voorligt doet aan voorgaande in wezen géén

afbreuk, aangezien deze kaart géén uitstaans heeft met verzoekers voorgehouden reisweg en –

modaliteiten die hier ter discussie staan.

2.2.5. Betreffende de tegenstrijdigheden die de commissaris-generaal meent te ontwaren tussen

verzoekers respectieve schriftelijke en mondelinge verklaringen ten overstaan van het Commissariaat-

generaal, merkt verzoeker op dat deze incoherenties onvoldoende zijn om het geheel van de

asielaanvraag te discrediteren en, in ieder geval, niet vastgesteld zijn. Dat de eerdere intrekking van de

weigeringsbeslissing op grond van verzoekers schriftelijke verklaringen en de uitnodiging voor een

gehoor overigens uitwijzen dat de tegenpartij zich bewust is van het gegeven dat zij niet tot een objectief

oordeel kon komen wat de geloofwaardigheid van de asielaanvraag betreft; dat, zo diezelfde schriftelijke

verklaringen onvoldoende zijn om de asielaanvraag te onderzoeken, de tegenpartij ze thans evenmin

kan aanwenden om te beweren dat verzoeker zogenaamde tegenstrijdigheden zou hebben begaan; dat

alleen de verklaringen die verzoeker tijdens zijn gehoor heeft afgelegd voor het onderzoek van zijn

dossier kunnen dienen, en dat het Commissariaat-generaal deze an sich niet als tegenstrijdig of

onduidelijk beschouwd heeft.

Van een asielzoeker mag verwacht worden dat deze, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van

zijn asielaanvraag, de feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit het land van herkomst nauwkeurig,

zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft aan de overheden, bevoegd om

kennis te nemen van de asielaanvraag, zodat op grond van dit relaas kan worden nagegaan of er in

hoofde van de asielzoeker aanwijzingen bestaan om te besluiten tot het bestaan van een gevaar voor

vervolging in de zin van de Conventie van Genève.
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Verwerende partij merkt terecht op dat de verzoeker in zijn verzoekschrift geen argumenten opwerpt die

de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden kunnen verklaren of weerleggen. Alle in

de aangevochten beslissing opgesomde tegenstrijdigheden en inconsistenties vinden hun grondslag in

het administratief dossier en hebben geen betrekking op details, maar op feiten die rechtstreeks

betrekking hebben op wezenlijke aspecten betreffende het vertrek uit het land van herkomst.

Zowel de commissaris-generaal als de Raad kunnen hierbij rekening houden met alle elementen uit het

administratief of rechtsplegingsdossier.

2.2.6. Verzoeker geeft tot slot te kennen dat de bestreden beslissing niet op gepaste wijze motiveert

waarom verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd wordt, daar waar de kwestieuze

beslissing in één enkele zin samenvat dat het subsidiair beschermingsstatuut onmogelijk aan verzoeker

kan worden toegekend; dat verzoeker echter het recht heeft om hiervan de redenen te kennen; dat

nochtans niet meer betwist kan worden dat verzoeker wel degelijk van Armeense nationaliteit is; dat

eraan herinnerd moet worden dat verzoeker tegen een agent van de Armeense overheden is ingegaan;

dat informatie (cf. FIDH, “Administration de la justice en République d’Arménie.” d.d. maart 2010;

Armenews, “Torture de la police “toujours répandue en Arménie.” d.d. 7 september 2010) trouwens

uitwijst dat meerdere personen tijdens de gebeurtenissen van 1 maart 2008 om dergelijke redenen

werden aangehouden en dat de Armeense overheden onrechtmatig tot de voorlopige hechtenis zijn

overgegaan; dat de schending van het vermoeden van onschuld en van de rechten van verdediging

eveneens wordt aangegeven; dat er tevens regelmatig sprake is van gevallen van slechte

behandelingen en folteringen gepleegd door de politie en de penitentiaire inrichtingen; dat de

detentieomstandigheden tevens ten zeerste bekritiseerd worden en voor verzoeker funest zouden

kunnen zijn; dat de folteringen en gewelddadigheden vanwege de politie thans nog van toepassing zijn;

dat verzoeker zodoende in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus vervat in artikel

48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet.

Verweerder antwoordt terecht dat verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing niet vermelden

welke de redenen zijn waarom de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, feitelijke grondslag

mist. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de

motieven in de bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven

die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Verzoeker verwijst naar een aantal algemene mensenrechten rapporten over zijn land van herkomst. De

loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard over de toestand van het land

van herkomst bewijst persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in zijne

hoofde een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat niet. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in

gebreke.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met de

criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn 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 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

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:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien februari tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT , toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


