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nr. 103 201 van 22 mei 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 7 maart 2013 heeft

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

5 februari 2013.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat H. CAMERLYNCK verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, 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 Angolees staatsburger te zijn, afkomstig uit Bairro Paraiso (fonetisch), Luanda. U

volgde enkele jaren onderwijs, maar moest stoppen omwille van een probleem met uw ogen. Volgens

uw verklaringen werd u geboren op 17 juli 1997 en zou u minderjarig zijn. Uw ouders gingen uit elkaar

in 2011. Uw moeder had een nieuwe vriend, Eli Vemba (fonetisch), uw stiefvader. Hij woonde sinds

enkele maanden in het huis waar u met uw moeder en broers woonde. Aanvankelijk gedroeg hij zich

normaal tegenover u, maar na enige tijd veranderde zijn houding. Hij misbruikte u seksueel en dreigde u

te doden indien u iets tegen uw moeder zou zeggen. Na ongeveer een week vertelde u uw moeder toch

over het misbruik, maar ze geloofde u niet. Ze confronteerde uw stiefvader met wat u had gezegd. Hij

ontkende alles en uw moeder ging weg. Nu zei uw stiefvader dat u zwaar zou boeten voor wat u had

gezegd. Hij overgoot u met petroleum en wilde u in brand steken. Gelukkig kwam uw moeder op dat

moment weer thuis en beschermde zij u. Uw stiefvader zei dat u een heks was en ging een mes halen



RvV X - Pagina 2

om u te doden. Uw moeder gaf u daarop 1000 kwanza en u nam de eerste taxi die u tegenkwam tot in

de wijk São Paulo. Vandaaruit zwierf u rond en kwam u in de wijk 1 de Junho (Um de Junho) terecht. U

ontmoette enkele straatkinderen en om te overleven poetsten jullie schoenen en wasten jullie auto’s.

Een man, Chico Xavier (fonetisch) had medelijden met jullie en beloofde u en twee andere meisjes mee

te nemen naar het buitenland, waar jullie in zijn bar zouden mogen werken. Op 27 augustus 2012 nam u

met Chico en de twee meisjes het vliegtuig naar België, jullie kwamen de volgende dag aan. Eens in

België verbleef u ongeveer een week in het huis van Chico. Op een dag gingen jullie

gezamenlijk boodschappen doen in een Congolese winkel. U ging even naar het toilet en toen u

terugkwam waren Chico en de andere twee meisjes verdwenen. Een andere man nam u mee naar huis

en bracht u de volgende dag naar het opvangcentrum in Steenokkerzeel. U vroeg op 11 september

2012 asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld 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.

Vooreerst kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden over uw leeftijd. U verklaarde geboren te

zijn op 17 juli 1997 en bijgevolg minderjarig te zijn. Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend

op datum van 27 september 2012 door de dienst Voogdij betreffende de medische test tot vaststelling

van de leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij

over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Programmawet van 24 december 2002

gewijzigd bij de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de resultaten

van de medische test aan dat u op datum van 18 september 2012 een leeftijd had van 20,7 jaar met

een standaarddeviatie van 2 jaar. (zie administratief dossier) Hierdoor kan u niet worden beschouwd

als minderjarige. Bijgevolg kan de “Internationale Conventie voor de rechten van het kind.” op u niet

worden toegepast.

U verklaarde misbruikt te zijn door uw stiefvader (zie gehoorverslag CGVS p. 12) en naar

aanleiding hiervan thuis gevlucht te zijn (zie CGVS p. 13). U maakt het misbruik door uw stiefvader

echter niet aannemelijk.

Om te beginnen kan opgemerkt worden dat u in eigen land nooit geprobeerd hebt bescherming

te bekomen tegen uw stiefvader (CGVS p. 13). Nochtans mag men verwachten dat wie

internationale bescherming vraagt, eerst in eigen land alle mogelijkheden om bescherming te verkrijgen

heeft uitgeput. Ter verklaring stelt u enkel dat de politie niet ingrijpt wanneer er hekserij aan te pas komt,

aangezien uw stiefvader na de confrontatie met uw moeder had gezegd dat u een heks was (CGVS p.

12). Deze uitlating van uw stiefvader, die op dat moment goede redenen had om u zwart te maken,

aangezien u hem net beschuldigd had van misbruik (CGVS p. 12), volstaat echter niet om het feit dat u

zelfs niet probeerde bescherming in te roepen te vergoelijken. Zeker niet aangezien uw stiefvader

volgens uw verklaringen de enige reden is die u ervan weerhoudt terug te keren naar Angola (CGVS p.

13).

U bent bovendien erg vaag over de periode waarin uw ouders uit elkaar gingen en uw

stiefvader bij u en uw moeder kwam inwonen. U verklaart dat uw ouders in 2011 uit elkaar gingen en

ook dat u altijd in hetzelfde huis in de wijk Paraiso gewoond hebt (CGVS p. 6). Toch kan u niet uitklaren

wanneer uw vader bij jullie inwoonde of wanneer hij uit jullie huis vertrokken is (CGVS p. 6), noch kan

u specifiëren wanneer uw ouders uit elkaar gingen, of waarom (CGVS p. 6). U weet niet of uw

moeder enige tijd alleen in het huis woonde met u en de kinderen, vooraleer uw stiefvader bij jullie introk

(CGVS p. 10). Eveneens hebt u de grootste moeite te bepalen hoe lang u met uw stiefvader

hebt samengewoond (CGVS p. 6, 11). Uiteindelijk stelt u dat het waarschijnlijk een aantal maanden

was (CGVS p. 11). Dit zijn nochtans erg basale zaken in direct verband met uw asielrelaas, men mag

dan ook verwachten dat iemand die verklaart bescherming nodig te hebben ze kan beantwoorden. Ook

over de persoon van uw stiefvader in het algemeen bent u erg vaag. Zo weet u zijn leeftijd niet,

noch zijn religie, noch zijn beroep (CGVS p. 5). Bovendien stelt u dat u niets weet over zijn leven (CGVS

p. 10). U kan niet toelichten wat hij zoal deed wanneer hij thuis was (CGVS p. 11), hoewel u stelt dat hij

niet uit werken ging (CGVS p. 10). Nochtans was u zelf ook heel de dag thuis (CGVS p. 11), dus zou u

toch iets moeten kunnen zeggen over hoe uw stiefvader zijn dagen doorbracht. Gevraagd hoe u zelf uw

dagen doorbracht, stelt u dat u thuis was en niets deed (CGVS p. 11). Deze antwoorden in verband met

uw eigen bezigheden en met die van uw stiefvader, komen bijzonder ondoorleefd over. Evenmin kan

u toelichten hoe zijn relatie met uw moeder was, of met wie van uw broers hij het beste overeen

kwam (CGVS p. 11). U stelt dat u maar kort met hem geleefd hebt (CGVS p. 11), maar ook indien u

slechts enkele maanden met hem leefde, zoals u verklaarde (CGVS p. 11, 12), zou u deze zaken toch

(op zijn minst summier) moeten kunnen toelichten.

Over het misbruik zelf en de gebeurtenissen die erop volgden bent u opnieuw bijzonder vaag.

U stelt dat uw stiefvader u tijdens een periode van een week regelmatig misbruikte (CGVS p. 12). Na
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een week vertelde u uw moeder over het misbruik (CGVS p. 12). U hebt geen idee waarom uw

stiefvader u plots anders behandelde (CGVS p. 12). U kan de eerste keer dat zich dit voordeed niet

nader toelichten (CGVS p. 12), hoewel dit toch een grote schok moet zijn geweest en men zou

verwachten dat u hierover nog iets zou kunnen vertellen. Evenmin kan u desgevraagd concreet de dag

beschrijven waarop u tegen uw moeder vertelde over het misbruik door uw stiefvader (CGVS p. 12, 13).

U kan dan ook niet overtuigen dat deze feiten werkelijk hebben plaatsgevonden. In combinatie met de

overige lacunes en vaagheden, hierboven beschreven, kan aan uw asielrelaas geen geloof worden

gehecht.

Het gebrek aan details over essentiële elementen uit uw relaas, maakt dat in uw hoofde

geen vermoeden van het bestaan van een gegronde 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, kan worden vastgesteld.

U legde geen documenten voor die uw identiteit (waaronder leeftijd) of reisweg kunnen ondersteunen.

Met betrekking tot de door u aangehaalde medische problemen (waardoor u niet goed kan zien) werd

u reeds tijdens het gehoor meegedeeld dat u zich voor de beoordeling van deze elementen dient te

richten tot de geëigende procedure (CGVS p. 13-14). Dit is een aanvraag tot machtiging tot verblijf

gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15

december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de

toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te

beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaat-

generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen.

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. Verzoekster voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

Verzoekster moest hals over kop vertrekken, reden waarom ze niet in staat was de nodige documenten

mee te nemen.

Verzoekster betoogt dat ze niet in de mogelijkheid was om bescherming te zoeken bij de lokale

autoriteiten.

Verzoekster voert verweer inzake de motivering dat ze vaag is geweest omtrent haar stiefvader. Ze stelt

ook dat ze door haar medische aandoening aan haar ogen zich vaak opsloot in haar kamer waardoor ze

geïsoleerd leefde.

Ze heeft gepoogd haar relaas zo gedetailleerd mogelijk te vertellen; waar ze vaag antwoordde dient te

worden vermeld dat er niet altijd werd aangedrongen op een antwoord. Verzoekster stelt dat het

emotioneel zwaar was en dat haar ogen pijn deden door het wenen.

Verzoekster concludeert dat voldoet aan de eisen van de definitie als vluchteling.

Ondergeschikt dient haar het statuut van subsidiair beschermde te worden toegekend.

2.2.1. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan
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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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Inzake verzoeksters asielrelaas wordt vastgesteld dat zij in wezen een probleem aanhaalt met

haar stiefvader. Dit betreft een familiaal probleem en heeft geen nexus met de vluchtelingendefinitie.

Verzoekster verklaart zelf dat ze kan terugkeren naar Angola als ze weet dat haar stiefvader weg is van

haar moeder of, naar haar oordeel nog beter, dood is (gehoor CGVS, p.13).

Waar verzoekster aanvoert dat zij beantwoordt aan de eisen van de vluchtelingendefinitie dient te

worden opgemerkt dat zij dienaangaande geen nadere toelichting geeft.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoekster heeft voorts gepoogd de overheid te misleiden inzake haar leeftijd, hetgeen een

negatieve indicatie is voor haar geloofwaardigheid.

Verzoeksters verwijzing naar haar medische situatie, te dezen de problemen met haar ogen, kan niet

aangenomen worden als rechtvaardiging voor de vastgestelde onwetendheid inzake de persoon van

haar stiefvader. De vaststellingen dienaangaande vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht

en pertinent en worden door de Raad overgenomen. Hierdoor wordt haar geloofwaardigheid verder

ondergraven.

Verzoekster toont daarenboven, indien haar relaas al geloofwaardig zou zijn - quod non -, niet aan

waarom zij in haar land van oorsprong geen bescherming kon vragen tegen het beweerdelijk seksueel

misbruik dat zij zou hebben ondergaan door haar stiefvader. De loutere stelling dat haar stiefvader haar

beschuldigde een heks te zijn, kan te dezen niet aanvaard worden om geen aangifte te doen van de

voorgehouden ernstige feiten.

Voorgaande vaststellingen volstaan om, binnen de devolutieve werking van het beroep, te besluiten dat

verzoekster, de overige elementen van het dossier mede in aanmerking genomen, niet aantoont dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


