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nr. 105 233 van 18 juni 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 16 maart 2013 heeft

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

19 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 6 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VANDERHEIDEN en van

attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde geboren te zijn op 20 mei 1983 te Luanda en de Angolese nationaliteit te bezitten.

Zes jaar geleden ging u een relatie aan met (K.B.K.B.)en jullie wonen reeds drie jaar samen in Kasenda

- Luanda. Op 3 september 2011 kwamen een vijftal politieagenten naar uw huis en ze doorzochten het

huis, omdat ze uw partner (K.B.K.B.)zochten. De agenten gaven aan dat hij één van de organisatoren

van een manifestatie op 3 september 2011 was. Een vijftal agenten bleef bij u. Ze bleven vragen naar

uw man, volgden u overal en bedreigden u met een pistool. Op 20 september 2011 vluchtte u naar uw

vriendin Manuela. Haar man Manuel Augusto was lid van de ‘Forzas Armadas’ (hierna FFAA). Hij zei

dat u niet bij hen kon blijven. U verkocht een stuk grond, gaf hem het geld en hij regelde documenten en



RvV X - Pagina 2

een tussenpersoon om u het land uit te krijgen. U vertrok – samen met uw zoon Muanza (A.K.) en een

smokkelaar – per vliegtuig van Angola naar België. U kwam op 26 juni 2012 toe te Brussel, waar u op

28 juni 2012 een asielaanvraag indiende.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel

risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of

dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar

uw land.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u vervolging vreest door de

Angolese overheid die u zoekt omwille van de betrokkenheid van uw partner bij de organisatie van

een manifestatie op 3 september 2011 te Luanda, maar volgende bedenkingen dienen bij uw

verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u totaal onwetend bent betreffende de – al dan niet –

politieke betrokkenheid en de betrokkenheid bij de organisatie van de manifestatie van 3 september

2011 van uw partner (K.B.K.B.).

U verklaarde dat u reeds zes jaar een relatie hebt met (K.B.K.B.)en dat jullie drie jaar samenwoonden

(gehoor CGVS, p.4). Verder gaf u aan dat uw man voor de kost petroleum en benzine verkocht en dat u

hem daarbij hielp (gehoor CGVS, p.4-5). Toen u gevraagd werd om namen van vrienden van uw partner

te geven, gaf u aan dat u geen enkele vriend van uw partner (K.B.K.B.)kent (gehoor CGVS, p.4). Toen u

gevraagd werd of u lid of supporter bent van een politieke partij, gaf u aan van niet, maar uw partner

(K.B.K.B.)wel. U had er echter geen idee van van welke politieke partij uw partner lid of supporter was,

omdat hij er niet over sprak. Toen u gevraagd werd of hij lid of supporter was van een politieke partij,

ontweek u de vraag door te stellen dat hij deelnemer was van een manifestatie (gehoor CGVS, p.6).

Toen u gevraagd werd waarom u denkt dat uw man lid / supporter is van een politieke partij, gaf u vaag

aan dat u er nooit iets van hoorde tot de politie zei dat hij de manifestatie van 3 september 2011 mee

organiseerde (gehoor CGVS, p.6). Toen u daarop gevraagd werd of de manifestatie van 3 september

door een politieke partij werd georganiseerd, gaf u aan van wel. U kon echter niet zeggen tot welke

politieke partij uw man behoorde, maar u gaf aan dat mensen van de partij MPLA (regeringspartij),

UNITA (oppositiepartij) en FNLA aanwezig waren (gehoor CGVS, p.6 en administratief dossier). Verder

had u er geen idee van wie de politieke contacten van uw man waren en u gaf aan dat hij er nooit iets

over vertelde (gehoor CGVS, p.6).

Verder gaf u aan dat u er geen idee van had wie aanwezig was op de manifestatie van 3

september 2011, weet u niet of er mensen aanwezig waren die u kende en had u er geen idee van of

uw partner (K.B.K.B.)aanwezig was op deze manifestatie (gehoor CGVS, p.9). U gaf vaag aan dat de

manifestatie te maken had met de MPLA en de bevolking, maar u kon er niet meer over zeggen (gehoor

CGVS, p.9). U gaf aan dat de politie zei dat uw partner (K.B.K.B.)de manifestatie mee had

georganiseerd, maar dat was het eerste dat u ervan vernam. U had er geen idee van wie de

manifestatie georganiseerd had en kon dan ook geen namen van organisatoren geven (gehoor CGVS,

p.9-10). Ook bleek de naam van Pandito Nerú (één van de organisatoren van de manifestatie van 3

september 2011, die werd opgepakt en die nadien in de media verscheen – zie administratief dossier) u

niets te zeggen (gehoor CGVS, p.10). Toen u gevraagd werd of uw partner (K.B.K.B.)reeds eerder op

manifestaties aanwezig was, gaf u ontwijkend aan dat hij u nooit vertelde dat hij in de organisatie zat.

Verder had u er geen idee van of uw partner al eerder problemen kende in Angola (gehoor CGVS,

p.10). Later gaf u vaag aan dat u dacht dat uw man reeds betrokken was van voor jullie samen waren,

maar hij er nooit iets over vertelde (gehoor CGVS, p.13). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de organisatoren van de

manifestatie van 3 september 2011 reeds op 21 augustus een persconferentie gaven in Luanda en dat

de politie de organisatoren hierop een dag opsloot. Moest uw man daadwerkelijk een van de

organisatoren van de manifestatie op 3 september 2011 geweest zijn, dan kan redelijkerwijze

aangenomen worden dat u – als samenwonende en samenwerkende partner – hiervan iets gemerkt zou

hebben.
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Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden betreffende de – al dan niet –

politieke betrokkenheid en de betrokkenheid bij de organisatie van de manifestatie van 3

september 2011 van uw partner (K.B.K.B.)– de man met wie u een relatie van zes jaar hebt,

met wie u drie jaar samenwoonde en samen een handelszaak had – ondermijnen volledig

de geloofwaardigheid van zijn politieke betrokkenheid en zijn betrokkenheid bij de organisatie

van de manifestatie van 3 september 2011 én bijgevolg de problemen die daardoor ontstaan

zouden zijn, laat staan dat u bedreigingen zou ontvangen hebben.

Overigens is ook uw kennis betreffende de nasleep van de manifestatie van 3 september 2011 –

waar uw man verdwenen zou zijn – erg beperkt.

Zo had u er geen idee van of er mensen werden gearresteerd die dag, maar zag u wel op TV dat er

een aantal doden en gewonden waren. U gaf aan dat men van vijf doden sprak, maar u kon van geen

enkel dodelijk slachtoffer de naam geven. U kon evenmin namen van gewonden geven (gehoor

CGVS, p.10-11). Verder blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij

het administratieve dossier werd gevoegd, dat er op 3 september 2011 wel degelijk 24 tot 40

mensen gearresteerd werden. Verder gaf u aan dat u niet naar een advocaat ging om de

verdwijningszaak te laten onderzoeken (gehoor CGVS, p.11). Ook toen u de naam ‘David Mendes’, de

advocaat van de gearresteerde manifestanten (zie administratief dossier), gegeven werd, had u er geen

idee van wie hij was (gehoor CGVS, p.10). Verder dacht u dat de politie ondertussen een aantal

organisatoren van de manifestatie arresteerde, maar u hebt er geen idee van of uw man ook werd

gearresteerd. Overigens kende u de namen van de gearresteerde organisatoren niet (gehoor CGVS,

p.13). Toen de dossierbehandelaar u aangaf dat er – in de nasleep van de manifestatie van 3

september 2011 – nog drie andere manifestaties waren in september 2011, gaf u aan dat u er niets van

vernam. U gaf aan dat u het nieuws niet goed volgde omwille van wat er gebeurde (gehoor CGVS,

p.11). Van iemand die daadwerkelijk haar partner verloor in de nasleep van de manifestatie van 3

september 2011, mag men redelijkerwijze verwachten dat deze de gebeurtenissen van deze dag en de

nasleep ervan extra goed opvolgt. Dat u dit niet deed, en integendeel erg onwetend bent omdat u het

nieuws niet goed volgde, komt niet doorleefd – en dus niet waarachtig – over.

Bovendien kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd die toelaten om de ernst van de door

u ingeroepen 'vrees voor vervolging' of het 'risico op het lijden van ernstige schade' in bijkomende mate

te betwijfelen.

U gaf aan dat u net voor uw vertrek contact had met uw vader, maar dat u hem nadien niet meer

trachtte te contacteren, omdat u zijn nummer niet had. U trachtte hem evenmin een brief te schrijven,

omdat u niet weet hoe deze op te zenden (gehoor CGVS, p.3). Ook Mavita Vunge, de vrouw die u

grootbracht, trachtte u sinds uw vertrek uit Angola niet meer te contacteren (gehoor CGVS, p.3). U

trachtte overigens niemand te contacteren in Angola, zelfs niet de personen bij wie u ruim acht maanden

ondergedoken zat (gehoor CGVS, p.5-6). Opnieuw gaf u aan dat u hun nummer niet had en u niet weet

hoe een brief op te zenden (gehoor CGVS, p.6). Verder gaf u aan dat u noch in Angola, noch vanuit

België trachtte uw partner (K.B.K.B.)te zoeken (gehoor CGVS, p.11). Dat u niet meer moeite deed om

uw kennissen te contacteren te Angola en u naliet uw man op te sporen na zijn verdwijning op 3

september 2011, doet verder afbreuk aan de ernst van de door u voorgehouden 'vrees voor vervolging'

of het 'risico op het lijden van ernstige schade'. Van een asielzoeker kan redelijkerwijze worden

verwacht dat ze tracht de nasleep van de problemen na te gaan, wat u verzaakte te doen.

Bovendien verklaarde u dat u nooit enig document in eigen handen had toen u de grenscontroles in

de luchthavens te Angola en België passeerde, maar dat de smokkelaar het woord voerde en

de documenten bijhield (gehoor CGVS, p.8). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter

dat elke persoon zijn / haar identiteitsdocumenten individueel en persoonlijk moet laten controleren.

(zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde kopie van een Angolese

identiteitskaart (N°006045458LA049) toont hoogstens uw identiteit aan, welke niet onmiddellijk in twijfel

wordt getrokken. Er dient echter te worden vastgesteld uw dat Angolese identiteitskaart werd uitgereikt

op 10/01/2012, een moment waarop u volgens uw verklaringen reeds drie maanden ondergedoken zat
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uit vrees voor vervolging door de Angolese overheid. Het feit dat u – via een vriend – bij de Angolese

een Angolese identiteitskaart aanvroeg én verkreeg, toont aan dat de door u ingeroepen ‘vrees

voor vervolging’ of het 'risico op het lijden van ernstige schade' ten aanzien van deze autoriteiten niet

aan de realiteit beantwoord. Bovendien leverden de Angolese autoriteiten dit document af, wat ze

logischerwijze niet zou doen indien u daadwerkelijk door hen gezocht werd. De door u neergelegde

Cedula van uw zoon toont hoogstens zijn identiteit aan. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw

reisweg, hetgeen een negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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 in wat zich aandient als een enig middel, de schending aan van artikel 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekster argumenteert inzake de aangevoerde onwetendheid in de bestreden beslissing omtrent de

activiteiten van haar man en de manifestatie van 3 september 2011.

Verzoekster voert verweer tegen de vaststelling dat zij geen contact had genomen met familie en

kennissen.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en

voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

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

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. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt 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.

2.2.4. Verzoekster voert aan dat zij een vrees voor vervolging heeft omwille van de activiteiten van haar

partner. Te dezen oordeelt de bestreden beslissing terecht dat zij de activiteiten van haar partner, met

wie zij gedurende zes jaar een relatie had, niet geloofwaardig maakt omwille van de onwetendheid

inzake (i) de namen van vrienden van haar partner te geven (gehoor CGVS, p.4); (ii) van welke politieke



RvV X - Pagina 5

partij haar partner lid of supporter was (gehoor CGVS, p.6); (iii) het feit of hij de manifestatie van 3

september 2011 mee organiseerde (gehoor CGVS, p.6) (iv) de politieke contacten van haar man

(gehoor CGVS, p.6). Verder had verzoekster geen idee wie aanwezig was op de manifestatie van 3

september 2011, weet zij niet of er mensen aanwezig waren die zij kende en had zij er geen idee van of

haar partner aanwezig was op deze manifestatie (gehoor CGVS, p.9). Zij gaf vaag aan dat de

manifestatie te maken had met de MPLA en de bevolking, maar kon er niet meer over zeggen (gehoor

CGVS, p.9). Zij wist wie de manifestatie georganiseerd had en kon ook geen namen van organisatoren

geven (gehoor CGVS, p.9-10). Verder had zij geen idee of haar partner al eerder problemen kende in

Angola (gehoor CGVS, p.10). Tevens blijkt uit informatie in het dossier (stuk 17) dat de organisatoren

van de manifestatie van 3 september 2011 reeds op 21 augustus een persconferentie gaven in Luanda

en dat de politie de organisatoren hierop een dag opsloot; indien verzoeksters partner daadwerkelijk een

van de organisatoren van de manifestatie op 3 september 2011 geweest zou zijn, dan kan

redelijkerwijze aangenomen worden dat zij – als samenwonende en samenwerkende partner – hiervan

iets gemerkt zou hebben. Bovendien zou zij enige kennis moeten vertonen aangaande de nasleep van

de organisatie indien haar partner verdwenen zou zijn naar aanleiding van de manifestatie.

Verzoeksters verweer, dat gebaseerd is op de wijze waarop een relatie in Angola wordt beleefd, haar

gebrek aan politieke interesse en beperkte intellectuele vermogens, kan niet aanvaard worden als

vergoelijking van de voormelde onwetendheden. Aangezien verzoeksters vrees verbonden is met de

activiteiten van haar partner dient zij deze activiteiten aannemelijk te maken. Verzoekster slaagt er

omwille van voormelde vaststellingen echter niet in aannemelijk te maken dat zij een relatie had met een

persoon die bij de manifestatie van 3 september 2011 zou betrokken zijn geweest.

De motivering omtrent de ongeloofwaardigheid van de deelname van verzoeksters partner aan de

manifestatie van 3 september 2011 vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en

wordt niet dienstig weerlegd; derhalve wordt zij door de Raad tot de zijne gemaakt.

Kritiek op het overtollig motief inzake contact met familie of kennissen kan niet leiden tot een andere

oordeelsvorming.

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.

2.2.5. Verzoekster voert inzake de subsidiaire beschermingsstatus geen ander element aan dan

hetgeen werd aangebracht in het kader van het vluchtelingenrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier toont verzoekster niet aan 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:
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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 achttien juni tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


