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nr. 78 747 van 3 april 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 13 februari 2012

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

staatlozen van 26 januari 2012.

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 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2012.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat R. WOUTERS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché D. HANOULLE, 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 het Armeens staatsburgerschap te bezitten en van Armeense origine te zijn. U

bent afkomstig uit Ararat en u woont in het dorp Surenavan. U bent de dochter van V.N. (…) (O.V. X) en

O.S. (…) (O.V. X).

In 1987 trouwt uw vader V.N. (…) met O.S. (…) Zij is afkomstig uit Azerbeidzjan en haar naam bij

geboorte was O.A. (…) Omwille van de Azerbeidzjaanse origine van uw moeder, krijgt uw gezin

problemen. Zo beschuldigt de politie uw vader van landverraad en wordt hij daarvoor een aantal keer

opgepakt en wordt uw broer A (…) geweigerd naar een karatekampioenschap te gaan in Frankrijk
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in 2005. Deze laatste komt omwille van de origine van uw moeder ook vaak terecht in ruzies

en vechtpartijen.

In het begin proberen uw ouders voor u en uw broer de origine van uw moeder geheim te houden,

maar sinds uw broer niet naar het kampioenschap toegelaten werd, zijn jullie hiervan op de hoogte.

Zelf gaat u vanaf 2006 pedagogie-talen studeren aan de hogeschool in Yerevan. Gedurende

jaren verwijten uw medestudenten u dat u een Azeri bent. In het laatste jaar, 2010-2011, krijgt u daar

zelf problemen omdat de leraars via uw medestudenten afkomstig uit uw dorp, op de hoogte zijn van

uw moeders etnie. U neemt deel aan de examens, maar op 28 mei 2011 krijgt u expliciet om deze reden

uw diploma niet uitgereikt. U gaat hiervoor klacht indienen bij het Ministerie van Onderwijs, maar dat

levert geen resultaat op.

Op 20 juni 2011 wordt uw moeder omwille van haar origine ontslagen uit het ziekenhuis van Ararat

waar ze als verpleegster werkzaam is. De directie van het ziekenhuis was via patiënten en

personeelsleden van jullie dorp te weten gekomen dat uw moeder van oorsprong Azeri is.

Op 4 juli 2011 vluchten uw ouders van Armenië naar Europa maar u weet niet waar ze zich

precies bevinden. Onmiddellijk na hun vertrek gaan u en uw broer onderduiken bij uw tante in Hrazdan.

Na 15 à 20 dagen keren u en uw broer terug naar jullie huis in Surenavan. Daar komen op 1 augustus

2011 mensen van de nationale veiligheid binnenvallen. Uw broer ontsnapt en vlucht naar de

Russische Federatie – u weet niet waar hij zich precies bevindt. De mensen van de nationale

veiligheid overhandigen u een convocatie waarmee u zich op 5 augustus 2011 gaat aanmelden in

Yerevan. Daar wil men van u te weten komen waar uw ouders zijn. Dat weet u echter niet en nadat u

een uitreisverbod ondertekent, gaat u diezelfde dag bij de politie weg. Op 14 augustus 2011 gaat u de

ontslagbrief van uw moeder ophalen in het ziekenhuis van Ararat.

Uiteindelijk verlaat u Armenië op 17 oktober 2011 van op de luchthaven van Zvartnots; met het

vliegtuig gaat u via Praag (Tsjechië) naar Parijs (Frankrijk). Daar verneemt u van een Armeense

medereiziger dat uw ouders zich in een Belgisch asielcentrum bevinden. Op 20 november 2011 gaat u

dan met de wagen verder naar België waar u de volgende dag asiel aanvraagt.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende documenten voor aan de Belgische

asielinstanties: een kopie van de eerste twee pagina’s van uw Armeens paspoort, een originele

ontslagbrief van uw moeder, een origineel attest van uw lessen aan de hogeschool en een originele

convocatie.

B. Motivering

Bij een eventuele terugkeer naar Armenië verklaart u dat de politie u en uw gezinsleden zou

vermoorden omwille van de Azerische origine van uw moeder. Volgens u is het ook mogelijk dat u zou

opgesloten worden (CGVS p. 9). Uit uw verklaringen blijkt dat de problemen die u hierdoor zelf

ondervond, bestonden uit het feit dat u uw diploma niet kreeg uitgereikt, uit beledigingen vanwege

uw medestudenten en uit een convocatie door de nationale veiligheidsdiensten van uw land (CGVS p.

10). Het Commissariaat-generaal is echter van oordeel dat u er niet in slaagt uw asielrelaas aannemelijk

te maken.

Om te beginnen blijkt uit uw verklaringen dat u uw asielaanvraag baseert op dezelfde problemen als

uw ouders V.N. (…) (O.V. 6.848.871) en O.S. (…) (O.V. 6.848.871), nl. problemen met uw autoriteiten

en de Armeense bevolking omwille van de Azerische origine van uw moeder (CGVS p. 2 & p. 9). Op 21

september 2011 werd in het kader van hun asielaanvraag door het Commissariaat-generaal overgegaan

tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus; uw

ouders slaagden er immers niet in hun verklaringen over het ontslag van uw moeder, over het feit dat uw

broer niet naar Frankrijk mocht voor een sporttornooi, over (de klacht die uw vader neerlegde in verband

met) de moord op uw grootvader en over uw pogingen om een einde te maken aan de discriminatie

geloofwaardig te maken (zie beslissing moeder en vader). Deze beslissing werd op 20 december 2011

door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Aangezien u zich beroept op dezelfde

asielmotieven als van uw ouders – die door het CGVS ongeloofwaardig werden bevonden – kan ook

aan uw asielrelaas geen geloof gehecht worden.

Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat u over een cruciaal element in uw eigen

asielrelaas tegenstrijdige verklaringen aflegt. Zo verklaart u aanvankelijk dat uw hoogst behaalde
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diploma dat van pedagogie is aan de hogeschool; u verklaart dat u dat behaalde op 28 mei 2011 (CGVS

p. 3). Later echter verklaart u meermaals dat men op de hogeschool weigerde uw diploma uit te reiken

omwille van uw half-Azerische origine en dat u dat dus nooit behaald heeft (CGVS p. 9 & p. 10-12).

Hiermee geconfronteerd, verklaart u ’ik ben afgestudeerd maar ik had geen diploma’ (CGVS p. 12); wat

echter geen afdoende verklaring biedt waarom u eerst zei dat u wel uw diploma haalde maar later dat

dat niet het geval was omwille van uw etnische origine. Verder verklaart u dat uw leraars door de

roddels van uw medestudenten te weten kwamen dat uw moeder van Azerische origine was. Op de

vraag of de leraars of mensen op de hogeschool u daar ooit over aangesproken hebben of ooit iets

ondernomen hebben om de roddels na te gaan, antwoordt u ontkennend (CGVS p. 11). Uw vader echter

verklaart tijdens zijn gehoor op het CGVS dat u zich persoonlijk moest melden bij de decaan van uw

hogeschool met de geboorteakte van uw moeder zodat men de geruchten van de studenten kon

verifiëren (CGVS vader p. 6-7). Hiermee geconfronteerd, verklaart u enkel dat u daar niet geweest bent

en dat het niet zo was (CGVS p. 11). Dit is echter een bijzonder povere uitleg voor deze flagrante

tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van u en die van uw vader, en kan de ongeloofwaardigheid van

jullie verklaringen hieromtrent bijgevolg niet rechtzetten.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier is gevoegd, blijkt bovendien dat personen van Azeri-origine actueel

geaccepteerd worden in het dagelijkse leven in Armenië en dat er ten aanzien van hen geen sprake is

van vervolging of discriminatoire behandeling. Er is dan ook geen aanwijzing dat er bij terugkeer in uw

hoofde een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie bestaat omwille van

de Azeri-origine van uw moeder.

De documenten die u voorlegt, spreken de informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt niet tegen. De eerste twee pagina’s van uw Armeens paspoort – waarvan u slechts een kopie

neerlegt – bevatten louter persoonlijke identiteitsgegevens die hier niet betwist worden. Het attest van

de lessen die u volgde aan de hogeschool bevestigt enkel dat u daar ingeschreven was, maar heeft

geen enkele bewijswaarde ten opzichte van de problemen die u daar ondervonden zou hebben. Wat

betreft de convocatie en de ontslagbrief van uw moeder die u neerlegt, heeft het Commissariaat-

generaal gegronde redenen om te twijfelen aan de authenticiteit van deze stukken. Over de convocatie

(zie document 4 in administratief dossier) verklaart u dat u dit document persoonlijk overhandigd kreeg

van de nationale veiligheidsdienst op 1 augustus 2011 en dat u zich op 5 augustus 2011 om 13 uur

moest aanmelden bij de nationale veiligheidsdienst in Yerevan bij rechercheur Tavartasyan (CGVS p. 6-

7). Er dient echter te worden opgemerkt dat op de convocatie zelf niet de uitreikingsdatum staat, noch

het uur, de instantie, het exacte adres of de specifieke persoon bij wie u zich moest aanmelden. Als u

hier op gewezen wordt, verklaart u dat u dit document zo gekregen heeft (CGVS p. 7). Ook dient

vermeld dat uw handtekening ter bevestiging van ontvangst van de convocatie nergens te bespeuren

valt op het document, hoewel u verklaarde dat u dit moest ondertekenen (CGVS p. 7). Correcte,

volledige vormelijke en inhoudelijke modaliteiten kunnen echter normaliter verwacht worden bij

documenten die worden uitgegeven door officiële instanties in uw land (meer bepaald de Nationale

Veiligheid van de Republiek Armenië, afdeling Recherche). Wat betreft de ontslagbrief van uw moeder,

uitgegeven door het ziekenhuis van Ararat waar ze van 1987 tot 2011 werkte (document 2 in

administratief dossier), dient vooreerst opgemerkt dat de hoofding, de datum en het onderschrift met

bijhorende stempel en handtekening duidelijk een kopie is en (digitaal) gemanipuleerd is. Bijgevolg kan

de authenticiteit van dit document onmogelijk vastgesteld worden. Bovendien is het bijzonder

ongeloofwaardig dat in een ontslagbrief expliciet zou vermeld staan dat het gaat om een ontslag

vanwege de etnische origine van een medewerker (zoals in deze ontslagbrief van uw moeder het geval

is) en dat niet uw moeder, maar uzelf deze brief van de vice-directeur van het ziekenhuis overhandigd

kreeg nadat men u nota bene opbelde en zei dat u dit document moest komen ophalen (CGVS p. 4-5);

een ontslag is immers een puur individuele en professionele gebeurtenis tussen werkgever en

werknemer. Wanneer aldus de afweging wordt gemaakt tussen enerzijds de waarde van deze

documenten, rekening houdend met de vormelijke gebreken en met uw ongeloofwaardige verklaringen

die u hierover aflegt, en anderzijds de hierboven vermelde informatie over personen van Azerische

origine in Armenië, kunnen deze (laatste twee) documenten de onaannemelijkheid van uw asielrelaas in

geen geval herstellen.

Aangezien u behoudens voornoemde motieven gebaseerd op uw etnie geen andere redenen inroept

ter ondersteuning van uw asielrelaas (CGVS p. 9), toont u tot slot al evenmin concreet aan dat u een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de regelgeving met betrekking tot

subsidiaire bescherming, zou lopen in uw land van herkomst.
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Ten slotte, wat betreft uw reisroute, verklaart u van op de luchthaven van Zvartnots (Yerevan) via

Praag naar Parijs gevlogen te zijn. Daarbij hield de persoon die uw reis regelde, uw paspoort bij zich; hij

toonde uw paspoort bij alle identiteitscontroles, ook in Zvartnots waar u bij de controle via de gewone

procedure geen problemen ondervond (CGVS p. 8-9). Deze verklaringen zijn echter ongeloofwaardig.

Ten eerste blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan het administratief dossier, dat men bij het verlaten van de luchthaven van

Zvartnots tweemaal rigoureus en individueel gecontroleerd wordt, zonder enige uitzondering. Het is dan

ook niet geloofwaardig dat u niet zelf uw paspoort toonde bij de identiteitscontrole toen u de luchthaven

in Armenië verliet. Ten tweede lijkt het bijzonder ongeloofwaardig dat u op de luchthaven van

Zvartnots geen enkel probleem ondervond tijdens de identiteitscontrole die via de normale procedure

verliep en waarbij de passeur uw eigen paspoort toonde, als u daadwerkelijk een uitreisverbod zou

hebben ondertekend toen u zich op 5 augustus 2011 ging aanmelden bij de nationale veiligheid, zoals u

beweert (CGVS p. 7 & p. 9). Gecombineerd met het feit dat u slechts kopies neerlegt van de eerste twee

pagina’s van uw Armeens paspoort (document 1 in administratief dossier) ontstaat hierdoor het

vermoeden dat u uw eigen Armeens paspoort bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties, om

zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u verkregen visum voor uw reis

naar België, het moment en de wijze van uw vertrek, verborgen te houden.

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 verzoekster de schending aan van de regels van behoorlijk bestuur en

van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

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

Zij voert aan dat de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft genomen op grond van onjuiste

motieven, bij gebreke van onderzoek naar de ware toedracht van de zaak en de bestreden beslissing is

volgens haar ook onjuist en onvoldoende gemotiveerd door middel van niet-bewezen

veronderstellingen.

Verzoekster stelt niet akkoord te gaan met de commissaris-generaal die ten onrechte meent dat zij geen

vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève heeft daar zij meent voldoende te hebben

bewezen dat zij en haar familie aan systematische vervolging en bedreigingen in de zin van de

Conventie van Genève is blootgesteld omwille van hun Azerische afkomst. Haar moeder werd ontslagen

omwille van haar afkomst en verzoekster zou ook geen diploma hebben ontvangen omwille van haar

afkomst. Verder licht zij toe dat haar vader gezocht wordt door de politie wegens landverraad en dat zij

en haar familie meermaals werden bedreigd met de dood en beledigd.

Verzoekster meent aldus dat haar asielrelaas wel degelijk geloofwaardig is. Zij verwijst naar het feit dat

de commissaris-generaal haar aanvraag baseert op dezelfde problemen als haar ouders die een

negatieve beslissing hebben gekregen. Verzoekster stelt dat dit correct is maar zij zou eveneens nieuwe

documenten hebben bijgebracht die in het kader van de asielaanvraag van haar ouders nog niet werd

onderzocht terwijl deze documenten eveneens het verhaal van haar ouders steunen Zij argumenteert

dan ook dat men niet louter kan stellen dat omdat haar ouders een negatieve beslissing hebben

gekregen de asielaanvraag van verzoekster tevens ongegrond is.

Zij benadrukt dat haar asielaanvraag wel degelijk onderzocht moet worden en zij herhaalt wederom dat

de nieuwe bijgebrachte documenten wel degelijk aantonen dat haar moeder ontslagen werd omwille van

haar afkomst en de politie op zoek is naar de vader van verzoekster wegens landverraad. Hieruit

afleiden dat haar asielrelaas ongeloofwaardig is volgens de verzoekende partij een verkeerde

gevolgtrekking.

Verzoekster herhaalt wederom haar asielrelaas en voert aan dat de commissaris-generaal op basis van

onjuiste motiveringen en onvolledige gegevens en na een overdreven summier onderzoek naar de ware

toedracht van de zaak, meent te mogen veronderstellen dat verzoekster het bewijs niet levert, te

voldoen aan de voorwaarden om als vluchtelingen te worden erkend. Zij laat gelden dat zij minstens
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onder de subsidiaire bescherming valt en dat de bijgebracht stukken wel degelijk echt zijn en dat de

verwerende partij niet aantoont dat het om valse stukken zou gaan. Verder verwijst zij naar het feit dat er

geen sprake is van vage verklaringen of enige tegenstrijdigheden en dat haar verhaal de waarheid is en

zij benadrukt dat zij geen tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd omtrent haar diploma. Zij geeft aan

dat zij wel verklaarde dat zij geslaagd was doch had zij geen diploma ontvangen. Hieruit leidt zij af dat er

geen sprake is van enige tegenstrijdige verklaringen in hoofde van verzoekster en zij geeft aan dat zij dit

duidelijk heeft benadrukt tijdens het verhoor. Zij stelt dat zij dus theoretisch haar diploma behaalde

omdat zij geslaagd was doch zij mocht haar daadwerkelijk diploma niet ontvangen.

Zij licht verder toe dat haar school via medestudenten is te weten gekomen dat verzoekster van

Azerische afkomst was en de school heeft dan ook gevraagd om de nodige attesten bij te brengen om

dit te kunnen verifiëren. Zij stelt dat zij dit niet heeft gedaan en dat haar vader enkel verklaarde dat

verzoekster zich diende aan te melden bij de decaan en dus niet dat haar vader niet verklaarde dat zij

werkelijk bij de decaan is geweest.

Verzoekster voert verder aan dat de stelling van de commissaris-generaal dat zij over informatie

beschikt waaruit blijkt dat personen van Azerische afkomst geen problemen meer zouden hebben in

Armenië gebaseerd is op loutere beweringen en algemene rapporten en dat de praktijk zich vaak anders

voordoet en er geen enkel bewijs voorligt dat er in de woonplaats van verzoekster geen discriminatie

meer is namens personen van Azerische afkomst.

Dit zijn dan loutere veronderstellingen die op niets gebaseerd zijn en die in casu niet specifiek

onderzocht werden.

Wat betreft het motief van de commissaris-generaal dat de bijgebrachte stukken niet authentiek zijn en

dat de verwerende partij geen afdoende verklaring hieromtrent weergeeft omtrent de reden waarom dit

daadwerkelijk zo zou zijn, merkt verzoekster op dat dit tevens loutere veronderstellingen zijn die door

niets gesteund worden en die perfect in het verhaal van de verwerende partij passen om haar

asielaanvraag af te wijzen. Er werd hieromtrent geen enkel onderzoek bevolen of contact genomen met

de instantie om dit te controleren.

Verzoekster verwijt de commissaris-generaal dat hij louter stelt dat de stukken vals zijn zonder

daadkrachtig bewijs hiervoor neer te leggen. Verder merkt zij op dat zij wel degelijk de nodige informatie

verschafte omtrent de convocatie en het feit dat op deze brief niet het juiste uur en naam van de

rechercheur staat vermeld en dat dit niet wil zeggen dat dit om een vals stuk zou gaan. Bij de

overhandiging van dit document zou aan verzoekster zijn verteld hoe laat zij aanwezig diende te zijn en

waar. Dit is volgens haar dan ook niet abnormaal.

Verder wijst zij erop dat ook de ontslagbrief een origineel document is en dat het feit dat verzoekster dit

ontvangen heeft niet wil zeggen dat dit vals zou zijn daar dit niet gecontroleerd werd door het

ziekenhuis. Verzoekster laat gelden dat zolang er geen dergelijk effectief bewijs is dat de ontslagbrief

vals zou zijn er wel degelijk met deze brief moet rekening worden gehouden.

Wat betreft het motief aangaande de reisweg meent zij dat het feit dat zij niet alles correct kan

herinneren niet aan haar kan verweten worden. Zij licht toe dat zij gereisd heeft per paspoort en dat dit

stuk ter zitting zal worden bijgebracht en zij voert aan dat zij niets te verbergen heeft ongeacht wat de

verwerende partij insinueert.

Verzoekster benadrukt zij wel degelijk problemen kende in Armenië en zij zouden lastig worden gevallen

omwille van hun afkomst en zij zou ook worden gezocht door de autoriteiten.

Verder merkt verzoekster op dat de motivatie van de verwerende partij niet gestaafd wordt door

concrete elementen of bewijsstukken. De verwerende partij gaat volgens verzoekster uit van niet

bewezen gissingen. Zij benadrukt dat er dient gekeken te worden naar de concrete situatie van

verzoekster en niet naar de algemene situatie, daar de toestand ter plaatse zeer verschillend kan zijn

dan de situatie zoals deze wordt verondersteld door de commissaris-generaal. Het feit dat zij niet haar

gehele reisroute kan beschrijven is volgens verzoekster geen gegronde redenen om de asielaanvraag af

te wijzen.

Verzoekster herhaalt nogmaals dat zij niet akkoord gaat met de gevolgtrekking van de verwerende partij

en dat er onvoldoende onderzoek werd gevoerd naar de ware toedracht van de feiten en dat het louter
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verwijzen naar het feit dat het verhaal van verzoekster ongeloofwaardig is en dat de bijgebrachte

stukken vals zouden zijn niet opgaat.

Verder herhaalt zij wederom dat de verklaringen van de echtgenoot van verzoekster verkeerd werden

geïnterpreteerd en uit hun context zijn gehaald.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de motiveringsplicht.

Verzoekster herhaalt haar argumentatie zoals uiteengezet in het kader van het eerste middel. Zij voert

aan dat er geen enkele redenen zijn om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van verzoekster en dat er

hier onvoldoende onderzoek werd verricht en deze gevolgtrekkingen zeer lichtzinnig zijn opgevat.

Zij meent dan ook dat er sprake is van een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 en van de artikelen 52 en 62 van de vreemdelingenwet. Vervolgens geeft verzoekster een

theoretische uiteenzetting weer aangaande de uitdrukkelijke motivering en de materiële

motiveringsplicht.

Ook hier herhaalt verzoekster dat de verwerende partij verwijst naar een louter eigen interpretatie van

de feiten die tevens door geen enkel objectief element gestaafd worden. Zij verwijst wederom naar de

neergelegde documenten en naar het feit dat de bijgebrachte stukken wel degelijk aantonen dat

verzoekster en haar familie problemen hebben ondervonden omwille van hun afkomst en hun land zijn

ontvlucht omwille van de doodsbedreigingen. Verzoekster vraagt dan ook om de bestreden beslissing te

hervormen.

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 3 en 14 van het EVRM. Zij

stelt dat de beschrijving van de feiten voldoende elementen bevatten dat zij zal worden blootgesteld aan

represailles bij een eventuele terugkeer en zij gezocht zal worden en zij zal worden mishandeld en er

dus een reëel risico is dat zij slachtoffer zal worden van onmenselijke behandeling. De bestreden

beslissing houdt volgens haar geen rekening met de gevolgen die zij veroorzaakt voor de veiligheid en

de fysieke integriteit van verzoekster. Tot slot stelt zij dat een gedwongen terugkeer een regelrechte

bedreiging inhoudt voor haar leven.

In een vierde middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 5 en 8 van het EVRM.

Verzoekster stelt dat ze voor haar leven vreest en dat haar veiligheid en haar vrijheid niet gewaarborgd

wordt in haar land van herkomst en dat zij zal worden blootgesteld aan represailles wegens landverraad.

Zij benadrukt dat zij geen inkomen heeft en dat zij geen plaats heeft om te verblijven in Armenië en haar

familie nog steeds wordt gezocht. Zij stelt dat zij geen enkele bron van inkomsten heeft en zij niet zelf in

staat is om te zorgen voor de levensnoodzakelijke zaken. Zij beroept zich eveneens op het artikel 8 van

het EVRM en geeft aan dat zij bij gedwongen terugkeer onmogelijk een familieleven kan leiden daar zij

mishandeld en uitgestoten zal worden. Verder stelt zij dat zij in België de nodige inspanningen heeft

geleverd en zij ondertussen een band heeft opgebouwd hier in België.

Tot slot verwijst verzoekster naar de humanitaire gronden en naar het feit dat zij al haar banden heeft

verbroken in haar voormalig thuisland en zij riskeert er mishandeld te worden omwille van haar

Azerische origine. Zij benadrukt dat zij reeds verschillende maanden in België verblijft en hier reeds haar

nieuw leven heeft opgebouwd en dat ze dus goed geïntegreerd is en goed Nederlands kent. Haar

beroep tot hervorming niet gegrond verklaring zou volgens verzoekster dan ook humanitair onrecht

uitmaken.

Verzoekster verzoekt de Raad om de bestreden beslissing tot weigering van verblijf te hervormen en

dus haar de hoedanigheid van vluchteling in de zin van het artikel 1 van de Conventie van de Genève te

geven.

2.2. Gelet op de inhoudelijke samenhang van de verschillende middelen zal de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) alle middelen samen behandelen in onderstaande

analyse.

2.3. Verzoekster klaagt de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 evenals

de schending van artikel 62 van de vreemdelingenwet.
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De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster in

wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

2.4. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 van het EVRM dient het volgende te

worden opgemerkt. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de

vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden

is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Verzoekster

toont niet aan dat de artikelen 3 en 5 van het EVRM ruimer is dan artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Derhalve kan worden verwezen naar hetgeen desbetreffend in dit arrest wordt gesteld.

De schending van het artikel 5 van het EVRM kan niet dienstig aangevoerd worden in het kader van een

beroep tegen een beslissing waarbij, zonder een terugleidingsmaatregel te nemen, uitsluitend over de

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus uitspraak wordt gedaan (RvS 12 maart 2008, nr. 180.930).

Een schending van artikel 8 EVRM kan enkel dienstig worden aangevoerd wanneer het gezinsleven

daadwerkelijk geschonden dreigt te worden. Een loutere weigeringsbeslissing van de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus zonder een daaraan gekoppeld bevel om het

grondgebied te verlaten, houdt geen schending in van het desbetreffende artikel.

Artikel 14 van het EVRM kan enkel aangevoerd worden in combinatie met een van de andere rechten of

vrijheden vermeld in het verdrag. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in overeenstemming met deze

bepaling niet alleen de in het Verdrag, maar ook in de aanvullende protocollen gegarandeerde rechten

en vrijheden zonder discriminatie verzekerd moeten worden (J. VANDE LANOTTE en G.

GOEDERTIER, Overzicht publiek recht, Brugge, Die Keure, 2001, 343). Verzoekster toont echter niet

aan dat uit de bestreden beslissing enige discriminatie met betrekking tot de door het EVRM of de

aanvullende protocollen verzekerde rechten en vrijheden kan afgeleid worden.

2.5. Wat de schending van de regels van behoorlijk bestuur betreft stelt de Raad vast dat verzoekster dit

niet nader bepaalt. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet moet het

verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de middelen bevatten die ter

ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin van deze bepaling moet

worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden rechtsregel en van de wijze

waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 1 oktober 2006, nr.

135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel geschonden is.

Derhalve is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

2.6. De Raad merkt vooreerst op dat de bestreden beslissing de beslissing is houdende de weigering

van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is geenszins de

beslissing tot weigering van verblijf zoals verzoekster verkeerdelijk stelt in fine van haar verzoekschrift.
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Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal een resem van

motieven aanhaalt op basis waarvan hij tot de bestreden beslissing is gekomen.

De motivering moet dus gelezen worden als geheel 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.

De Raad wijst erop 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).

Waar verzoekster haar asielrelaas herhaalt en zij louter stelt niet akkoord te gaan met het oordeel van

de commissaris-generaal, dient er te worden opgemerkt dat dit gelet op de bewijslast geen dienstig

verweer is.

Verzoekster voert aan dat zij dezelfde problemen heeft als haar ouders, maar dat de nieuwe

documenten die zijn bijgebracht nog niet onderzocht werden en dat men dan ook niet louter kan stellen

dat omdat haar ouders een negatieve beslissing hebben gekregen de asielaanvraag van verzoekster

tevens ongegrond is.

De Raad stelt vast dat deze redenering feitelijke grondslag mist daar uit de bestreden beslissing

duidelijk blijkt dat er verwezen wordt naar de weigeringsbeslissing van de ouders doch worden alle

documenten die verzoekster heeft neergelegd, met name haar Armeens paspoort, een originele

ontslagbrief van haar moeder, een attest van haar lessen Hogeschool en een originele convocatie

expliciet besproken in de bestreden beslissing. Bovendien wordt er in eerste instantie verwezen naar de

weigeringsbeslissing van de ouders van verzoekster en wordt er ook verwezen naar de individuele

elementen eigen aan de asielaanvraag van verzoekster zelf. Er wordt dus helemaal geen beslissing

genomen in hoofde van verzoekster op basis van het loutere feit dat haar ouders een negatieve

beslissing hebben gekregen.

Verzoekster argumenteert verder in de verschillende middelen die zij aanvoert dat de commissaris-

generaal zich baseert op motieven en niet bewezen veronderstellingen. De Raad benadrukt dat de

bewijslast inzake de gegrondheid van het asielrelaas in de eerste plaats rust op de asielzoeker zelf en
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het niet de taak is van de commissaris-generaal om zelf lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling

op te vullen.

Wat betreft de bijgebrachte stukken van verzoekster stelt de Raad vast dat verzoekster aanvoert dat

deze wel authentiek zijn en dat de verwerende partij zolang niet bewezen is dat deze stukken vals zijn

deze moet aannemen. De redenering van verzoekster kan niet worden gevolgd daar zoals reeds

uiteengezet de bewijslast rust bij haar en niet bij de commissaris-generaal. Verzoekster gaat er ook

volledig aan voorbij dat documenten hoe dan ook een relatieve bewijswaarde hebben. Om bewijskracht

aan een document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente

en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is.

Aangaande het neergelegde diploma wordt het volgende gesteld in de bestreden beslissing:

“(…)

Deze vaststelling wordt nog versterkt doordat u over een cruciaal element in uw eigen

asielrelaas tegenstrijdige verklaringen aflegt. Zo verklaart u aanvankelijk dat uw hoogst behaalde

diploma dat van pedagogie is aan de hogeschool; u verklaart dat u dat behaalde op 28 mei 2011 (CGVS

p. 3). Later echter verklaart u meermaals dat men op de hogeschool weigerde uw diploma uit te reiken

omwille van uw half-Azerische origine en dat u dat dus nooit behaald heeft (CGVS p. 9 & p. 10-12).

Hiermee geconfronteerd, verklaart u ’ik ben afgestudeerd maar ik had geen diploma’ (CGVS p. 12); wat

echter geen afdoende verklaring biedt waarom u eerst zei dat u wel uw diploma haalde maar later dat

dat niet het geval was omwille van uw etnische origine. Verder verklaart u dat uw leraars door de

roddels van uw medestudenten te weten kwamen dat uw moeder van Azerische origine was. Op de

vraag of de leraars of mensen op de hogeschool u daar ooit over aangesproken hebben of ooit iets

ondernomen hebben om de roddels na te gaan, antwoordt u ontkennend (CGVS p. 11). Uw vader echter

verklaart tijdens zijn gehoor op het CGVS dat u zich persoonlijk moest melden bij de decaan van uw

hogeschool met de geboorteakte van uw moeder zodat men de geruchten van de studenten kon

verifiëren (CGVS vader p. 6-7). Hiermee geconfronteerd, verklaart u enkel dat u daar niet geweest bent

en dat het niet zo was (CGVS p. 11). Dit is echter een bijzonder povere uitleg voor deze flagrante

tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van u en die van uw vader, en kan de ongeloofwaardigheid van

jullie verklaringen hieromtrent bijgevolg niet rechtzetten.

(…)”

Verzoekster herhaalt in haar verzoekschrift wederom wat zij aangaande haar diploma reeds eerder had

verklaard en dit is dus geen dienstig verweer daar de vaststellingen van het voormelde onderdeel van

de bestreden beslissing worden geschraagd door de stukken van het administratief dossier.

Ook aangaande de convocatie die verzoekster heeft neergelegd herhaalt zij wederom haar relaas zoals

uiteengezet bij de commissaris-generaal en brengt zij geen enkel concreet element aan teneinde de

motivering op dit punt in een ander daglicht te stellen. De post factum bewering van verzoekster dat bij

de overhandiging haar wel werd meegedeeld hoe laat en waar zij aanwezig diende te zijn kan de Raad

allerminst overtuigen daar dit geen afbreuk doet aan de vaststellingen zoals weergegeven in de

bestreden beslissing. Het loutere feit dat zij niet akkoord gaat met de bestreden beslissing is geen

dienstig verweer.

Wat de ontslagbrief betreft stelt de bestreden beslissing: “Wat betreft de ontslagbrief van uw moeder,

uitgegeven door het ziekenhuis van Ararat waar ze van 1987 tot 2011 werkte (document 2 in

administratief dossier), dient vooreerst opgemerkt dat de hoofding, de datum en het onderschrift met

bijhorende stempel en handtekening duidelijk een kopie is en (digitaal) gemanipuleerd is. Bijgevolg kan

de authenticiteit van dit document onmogelijk vastgesteld worden. Bovendien is het bijzonder

ongeloofwaardig dat in een ontslagbrief expliciet zou vermeld staan dat het gaat om een ontslag

vanwege de etnische origine van een medewerker (zoals in deze ontslagbrief van uw moeder het geval

is) en dat niet uw moeder, maar uzelf deze brief van de vice-directeur van het ziekenhuis overhandigd

kreeg nadat men u nota bene opbelde en zei dat u dit document moest komen ophalen (CGVS p. 4-5);

een ontslag is immers een puur individuele en professionele gebeurtenis tussen werkgever en

werknemer.”

De Raad schaart zich achter dit motief.

De Raad concludeert aldus dat de motivering aangaande de stukken die verzoekster heeft neergelegd

geschraagd wordt door het administratief dossier en verzoekster gaat volledig voorbij aan de relatieve

bewijswaarde van documenten en zij brengt bovendien geen enkel concreet element aan tegen deze

motivering.
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Wat betreft de reisroute en haar paspoort verwijst de Raad vooreerst naar het volgende onderdeel van

de bestreden beslissing dat luidt als volgt:

“(…)

Ten slotte, wat betreft uw reisroute, verklaart u van op de luchthaven van Zvartnots (Yerevan) via

Praag naar Parijs gevlogen te zijn. Daarbij hield de persoon die uw reis regelde, uw paspoort bij zich; hij

toonde uw paspoort bij alle identiteitscontroles, ook in Zvartnots waar u bij de controle via de gewone

procedure geen problemen ondervond (CGVS p. 8-9). Deze verklaringen zijn echter ongeloofwaardig.

Ten eerste blijkt uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie

werd toegevoegd aan het administratief dossier, dat men bij het verlaten van de luchthaven van

Zvartnots tweemaal rigoureus en individueel gecontroleerd wordt, zonder enige uitzondering. Het is dan

ook niet geloofwaardig dat u niet zelf uw paspoort toonde bij de identiteitscontrole toen u de luchthaven

in Armenië verliet. Ten tweede lijkt het bijzonder ongeloofwaardig dat u op de luchthaven van

Zvartnots geen enkel probleem ondervond tijdens de identiteitscontrole die via de normale procedure

verliep en waarbij de passeur uw eigen paspoort toonde, als u daadwerkelijk een uitreisverbod zou

hebben ondertekend toen u zich op 5 augustus 2011 ging aanmelden bij de nationale veiligheid, zoals u

beweert (CGVS p. 7 & p. 9). Gecombineerd met het feit dat u slechts kopies neerlegt van de eerste twee

pagina’s van uw Armeens paspoort (document 1 in administratief dossier) ontstaat hierdoor het

vermoeden dat u uw eigen Armeens paspoort bewust achterhoudt voor de Belgische asielinstanties, om

zo de hierin vervatte informatie over bijvoorbeeld een eventueel door u verkregen visum voor uw reis

naar België, het moment en de wijze van uw vertrek, verborgen te houden.

(…)”

Ook hier dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen enkel concreet element aanbrengt in haar

verzoekschrift, daar zij louter stelt dat men op basis van dit onderdeel van de motivering van de

bestreden beslissing niet kan afleiden dat haar relaas ongeloofwaardig is. Gelet op de verklaringen die

verzoekster heeft afgelegd met betrekking tot de identiteitscontrole die zij doorliep op de luchthaven acht

de Raad het eveneens niet geloofwaardig dat verzoekster niet zelf haar paspoort toonde en dat zij geen

problemen zou krijgen als zij een reisverbod ondertekend had. Dit onderdeel van de bestreden

beslissing wordt eveneens gesteund door de stukken uit het administratief dossier en dit is eveneens

een element dat de geloofwaardigheid van verzoekster ondermijnt. De ter zitting voorgelegde kopies van

haar paspoort tonen aan dat het paspoort afgeleverd werd op 26 september 2011 en een uitreisvisum

bevat,hetgeen nogmaals strijdig is met haar bewering dat zij een uitreisverbod ondertekende op 5

augustus 2011. Ter zitting bevestigen beide partijen dat uit de kopies blijkt dat het paspoort een

uitreisvisum van de Armeense overheden bevat (zie p. 5 van de fax).

Tot slot merkt de Raad op dat waar verzoekster verwijst naar de genoemde humanitaire gronden en het

feit dat zij hier is geïntegreerd in de maatschappij dit elementen zijn die hoe dan ook niet relevant zijn in

het kader van een asielaanvraag waarbij wordt geoordeeld of verzoekster kan erkend worden als

vluchteling in de zin van Conventie van Genève of de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden

toegekend. Volledigheidshalve wijst de Raad er nogmaals op dat de bestreden beslissing geen

beslissing tot weigering van verblijf betreft.

Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken

dat er in haar 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 rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 drie april 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


