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nr. 120 370 van 12 maart 2014

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 25 december 2013

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

staatlozen van 25 november 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 29 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS loco advocaat A.

BOURGEOIS en van attaché E. DEWIL, 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, geboren in Uige op 10 december 1972. Toen u tien

jaar was verhuisde u met uw ouders naar Luanda, waar u naar school ging tot de vierde klas in de

wijk Grafanil. In 2005 werd uw dochter (D.S.L.I.) geboren. Sinds de dood van uw jongere zus zorgt u

ook voor haar twee dochters: (D.S.I.) en (D.S.T.) (fonetisch). U verkocht kleding op de markt en u was

secretaris van de organisatie DMA, een organisatie die zich bezighield met de ontwikkeling en

emancipatie van vrouwen. De voorzitster van deze organisatie was Maria Klara Mansaila, dochter van

Antonio Mansaila. Antonio Mansaila was voorzitter van de PDLA, een oppositiepartij in Angola. Op 7 juli

2012 werd u samen met acht andere vrouwen gearresteerd tijdens een vergadering van DMA. Er

werden jullie vragen gesteld over de organisatie. De volgende morgen werden de andere vrouwen
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vrijgelaten, maar u werd verzocht extra uitleg te verschaffen over DMA. Ze geloofden niet dat DMA een

onafhankelijke organisatie was die de ontwikkeling van vrouwen nastreefde, maar waren er van

overtuigd dat er een politieke partij aan de organisatie gelinkt was, maar u ontkende dit. Later die dag

werd u ook vrijgelaten, met de boodschap dat u opgeroepen zou worden om met de chef te komen

praten. Toen u werd opgeroepen werd u het voorstel gedaan informatie te verschaffen over de PDLA,

aangezien u als secretaris van DMA dicht bij de dochter van de voorzitter van het PDLA stond. Ze lieten

u gaan en vroegen u erover na te denken en hen een antwoord te geven. Indien u niets zou laten weten,

zouden ze u komen zoeken. U bracht de Maria Klara Mansaila, de voorzitster van DMA, op de hoogte

van het voorstel dat ze u deden. Na een week had u nog steeds geen antwoord gegeven aan de chef.

Toen u van de organisatie op weg was naar huis werd u onderschept door enkele jonge mannen. Ze

namen u mee naar het kerkhof en eisten een antwoord op het voorstel dat u had gekregen. Ze dreigden

dat het slecht met u zou aflopen als u geen antwoord gaf. U werd voor de keuze gesteld: meewerken of

sterven. Toen u bleef weigeren sprak één van de mannen u aan in het Bakongo. Hij zei dat ze u zouden

laten gaan, maar dat dit de volgende keer misschien niet het geval zou zijn. Hij zei dat u de volgende

dag met de chef [van de politie] moest gaan praten en moest horen wat hij te zeggen had. Toen u

opnieuw verslag uitbracht bij de voorzitster van DMA, stelde ze dat u uw medewerking moest verlenen.

U ging de dag nadien naar de chef en zei dat u zou meewerken. U kreeg de opdracht alle mogelijke

informatie over banden tussen de voorzitter van DMA (Maria Klara Mansaila) en andere partijen en

organisaties door te geven. Daarnaast wilden ze de voorzitter van het PDLA treffen (Antonio Mansaila).

U kreeg een financiële vergoeding en moest tekenen voor ontvangst van het geld. Vervolgens kreeg u

vergif mee dat u op de klink van de auto van Antonio Mansaila moest achterlaten. Ze wilden immers dat

Antonio Mansaila dood zou zijn voor de verkiezingen zouden plaatsvinden. Na uw vertrek bij de politie

ging u naar Maria Klara en vertelde haar alles. U liet het vergif bij haar achter en vroeg raad aan de

priester van de Nosso Senior De Rosario (fonetisch) kerk. Hij zei u uw kinderen op te halen en naar een

zuster te gaan. De politie merkte dat u hun bevelen niet uitvoerde en stak op 25 augustus 2012 uw huis

in brand. Op 29 augustus 2012 werd u naar de luchthaven van Luanda gebracht en voorgesteld aan

(J.), van wie u een paspoort kreeg. Op 30 augustus 2012 kwam u in België aan, u vroeg op 31 augustus

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.

U verklaart in Angola vervolging te vrezen omdat u weigerde Antonio Manzaila, voorzitter van het

PDLA, te vermoorden (zie gehoorverslag CGVS p.10, 11).

Bij uw verklaringen kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden

U verklaart aanvankelijk dat u op 7 juli 2012 gearresteerd werd en op 8 juli 2012 weer werd

vrijgelaten (zie CGVS p.8). Op 23 augustus 2012 zou u opgeroepen zijn en het voorstel gekregen

hebben informatie door te geven, maar u wilde hier niet op ingaan (CGVS p.8). Een week later was u op

weg van de organisatie naar uw huis, toen u werd onderschept door enkele jongemannen die u naar

het kerkhof brachten en dreigden u te doden als u niet zou meewerken (CGVS p.8, 9). De dag erna

vertelde u Maria Klara, voorzitster van DMA, over deze gebeurtenissen (CGVS p.9). Gezien uw

voorgaande verklaringen zou de dag waarop u over deze gebeurtenissen aan Maria Klara vertelde

tegen eind augustus 2012 moeten liggen, wat onwaarschijnlijk is, aangezien u op 29 augustus 2012

Angola reeds hebt verlaten. Gevraagd op welke dag u verslag uitbracht aan Maria Klara antwoordt u dat

u op 8 juli 2012 werd vrijgelaten, een week nadien werd bedreigd op het kerkhof en de dag erna naar

de voorzitster ging (dus halverwege de maand juli) (CGVS p.9). Deze verklaringen zijn strijdig met

uw eerdere verklaring, waar u stelde dat u pas op 23 augustus 2012 het voorstel kreeg om mee te

werken, en een week later bedreigd werd (CGVS p.8). Een dag nadat u naar Maria Klara ging om te

vertellen over de bedreiging, zou u naar de politiechef gegaan zijn en hem verteld hebben dat u zou

meewerken (CGVS p.9). Diezelfde dag nog (dus ergens halverwege de maand juli, volgens uw tweede

versie van de feiten) kreeg u het vergif mee waarmee u de voorzitter van het PDLA moest vermoorden

(CGVS p.10). Gezien uw uiteenlopende verklaringen wordt er tijdens het gehoor opgemerkt dat u ook

nog over een brief sprak, die u op 23 augustus 2012 kreeg (CGVS p.12). Hierop verklaart u dat u zich

op 23 augustus moest komen aanmelden en dat u op die dag het vergif hebt gekregen (CGVS p.12) (en

dus niet op het einde van de maand augustus, zoals men kon afleiden uit uw eerste versie van de

feiten, noch halverwege de maand juli, zoals u tijdens uw tweede versie van de feiten stelde).

Ook verklaart u aanvankelijk dat men op 25 augustus 2012 merkte dat u geen gevolg gaf aan

de opdracht Antonio Manzaila te doden en dat ze ’s nachts uw huis brand staken (CGVS p.10, 11). Na

de pauze tijdens het gehoor verklaart u dat het op 24 augustus 2012 was dat uw huis in brand

werd gestoken en dat u op 25 augustus 2012 bij een zuster introk (CGVS p.11). Gezien u volgens uw
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laatste versie van de feiten pas op 23 augustus 2012 de opdracht en het vergif kreeg om Manzaila te

doden, kan opgemerkt worden dat men wel erg snel was om te concluderen dat u niet zou

meewerken, aangezien uw huis de volgende dag reeds in brand werd gestoken. In elk geval doen uw

wisselende verklaringen met betrekking tot het tijdsverloop van de opeenvolgende gebeurtenissen

afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Voorts kan men zich afvragen waarom de autoriteiten beroep zouden doen op een

alleenstaande moeder om de voorzitter van het PDLA te vermoorden. U stelt dat ze het aan u vroegen

omdat u secretaris was van een organisatie voorgezeten door Maria Klara Manzaila, dochter van de

voorzitter van het PDLA. Dit is echter weinig overtuigend. U heeft Antonio Manzaila immers nooit

ontmoet (CGVS p.14) en u stelt geen deel uit te maken van het PDLA, noch maakt u melding lid te zijn

van of affiniteit te hebben met enige andere politieke partij (CGVS p.13). Men zou denken dat het MPLA

beroep kan doen op loyalere en competentere personen indien het een dergelijke opdracht wil laten

uitvoeren. Over Maria Klara Manzaila of haar organisatie DMA, kan bovendien geen enkele informatie

worden teruggevonden.

Verder bent u slechts summier op de hoogte van de geschiedenis van het PDLA. Men zou

nochtans verwachten dat u zich enigszins zou informeren over de reden waarom de voorzitter van deze

partij per se voor de verkiezingen gedood moest worden, zeker aangezien er van u verwacht werd dat u

hem zou doden. Aangezien u stelde in contact te staan met zijn dochter en zeker op drie momenten met

haar gepraat hebt over de verschillende keren dat u bij de politie moest komen door uw banden met

haar, zou men verwachten dat u tot op zeker hoogte geïnformeerd bent over de huidige situatie

en voorgeschiedenis van deze partij in Angola en van de reden waarom deze partij een bedreiging

zou kunnen vormen voor de huidige regeringspartij. U verklaart dat het PDLA wou deelnemen aan

de verkiezingen in 2012, maar dat ze uitgesloten werden door de kiescommissie omdat er te veel

steun voor hen was van de bevolking (CGVS p.13). U heeft geen idee of de partij deelnam aan de

vorige verkiezingen, in 2008. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de vorige voorzitter

van de partij, Honoratu Luandu, tijdens de presidentsverkiezingen in 1992 vijfde werd, weliswaar met

slechts 1.92% van de stemmen (tegenover 49.57% van de stemmen voor de huidige

presidentskandidaat en 40.07% van de stemmen voor de kandidaat van UNITA). In 2008 betuigde de

voorzitter van de partij aan de vooravond van de verkiezingen publiekelijk zijn steun aan het MPLA en

zijn kandidaat Eduardo dos Santos, waardoor de partij enkel nog op papier bestond. Door de interne

strijd om het voorzitterschap, waarbij A. Manzaila na hevige onderhandelingen voorzitter wordt, verliest

de partij aan geloofwaardigheid, waarvoor vele partijmilitanten overstappen naar andere Angolese

partijen. Op 2 mei 2013 wordt een lijst gepubliceerd met Angolese politieke partijen die twee maal op rij

niet deelnamen aan de verkiezingen en hierdoor volgens de wettelijke bepalingen ontbonden worden.

(zie informatie administratief dossier) Dit is strijdig met uw verklaringen dat de mensen niet op de partij

konden stemmen omdat ze geweerd werd door de kiescommissie (CGVS p.13). De partij kwam niet op

tijdens de verkiezingen, waardoor men er niet op kon stemmen en pas nadien werd ze ontbonden.

Uw verklaringen komen over als ge-ent op publiek bekende gebeurtenissen die niet zelf werden

ervaren, daar ze gedeeltelijk strijdig zijn met de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan men kan verwachten dat u deze correct zou weergeven, indien u werkelijk ongewild betrokken

was geraakt bij een complot tegen Antonio Manzaila. Bovendien kan niet ingezien worden waarom

de autoriteiten Antonio Manzaila als een bedreiging voor hun overwinning bij de komende

verkiezingen zouden ervaren, aangezien deze partij in 2008 zelfs niet had deelgenomen aan de

verkiezingen en enkel in 1992 een (bescheiden) succes had geboekt. Uw bewering dat het PDLA nog

meer steun had dan UNITA en FNLA, vooral van de Bakongo, (CGVS p.14), vindt geen steun in de

informatie waarover het CGVS beschikt.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen 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 legt geen documenten voor die uw identiteit of reisweg ondersteunen.

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



RvV X - Pagina 4

2.1. Verzoekster beroept zich op de schending van artikel 62 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet), artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 1 tot en met

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

Tevens voert zij een klaarblijkelijke beoordelingsfout aan.

Verzoekster geeft een uiteenzetting omtrent de inhoud van de motiveringsplicht en stelt op algemene

wijze dat hieraan niet is voldaan.

Verder geeft zij een algemene uiteenzetting omtrent de elementen zoals vervat in de

vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Verdrag van Genève en de bewijslast inzake asielaanvragen.

Zij stelt vervolging te vrezen bij een terugkeer naar haar land van herkomst en legt uit dat men aan haar

vroeg om de voorzitter van het PDLA te vermoorden omdat zij de secretaris was van een organisatie die

werd voorgezeten door diens dochter. Voorts is zij slechts summier op de hoogte van de geschiedenis

van het PDLA omdat zij van deze organisatie geen lid is.

Verzoekster stelt dat haar vrees actueel is en verbonden is aan de overheid. Ondanks dat zij geen

bewijs kon voorleggen moet haar relaas als geloofwaardig beschouwd worden. Aldus pleegde

verweerder een beoordelingsfout door te oordelen dat de vluchtelingenstatus aan verzoekster niet kan

worden toegekend.

2.2.1. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 1 van de voormelde wet van 29 juli 1991,

dient te worden opgemerkt dat dit artikel een loutere definiëring betreffende het toepassingsgebied van

voormelde wet bevat. Verzoekster toont niet aan op welke wijze dit artikel geschonden zou (kunnen)

zijn. De schending wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 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 inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg

is het doel van de formele motiveringsplicht in casu 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.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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.
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2.2.5. Verzoekster brengt niet het minste begin van bewijs bij ter staving van haar voorgehouden

identiteit, herkomst en reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de

algehele geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Verzoekster brengt evenmin enig begin van bewijs bij ter ondersteuning van haar asielrelaas. Zo toont

zij noch het bestaan van de organisatie DMA met als voorzitster M.K., de dochter van de voorzitter van

het PDLA, noch haar voorgehouden functie als secretaris van deze organisatie aan. Evenmin staaft zij

dat haar woning in brand zou zijn gestoken.

Verzoekster laat de bestreden beslissing volledig ongemoeid waar deze motiveert dat zij herhaaldelijk

tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent de chronologie en het tijdsverloop van haar beweerde

problemen. Tevens laat zij de vaststellingen ongemoeid dat zij incoherente verklaringen aflegde omtrent

de datum waarop haar woning in brand zou zijn gestoken en dat het hoe dan ook opmerkelijk is dat de

politie dermate snel zou concluderen dat zij weigerde mee te werken en haar woning reeds de volgende

dag in brand zou hebben gestoken. De voormelde vaststellingen vinden steun in het dossier, zijn

pertinent en terecht en worden, daar zij niet dienstig worden aangevochten of weerlegd, door de Raad

overgenomen.

Bovendien is verzoeksters verklaring, als zou men haar hebben gekozen om de voorzitter van het PDLA

te vermoorden louter omdat zij secretaris was van een organisatie die werd voorgezeten door diens

dochter, niet aannemelijk. Uit de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing blijkt dat

verzoekster de voorzitter van het PDLA nooit heeft ontmoet, geen deel uitmaakte van het PDLA en

evenmin enige affiniteit heeft met een andere politieke partij. Aldus is het niet geloofwaardig dat de

overheid ervoor zou hebben gekozen om een beroep te doen op verzoekster, als alleenstaande

moeder, om de voorzitter van het PDLA te vermoorden in plaats van een beroep te doen op loyalere en

competentere personen.

Daarenboven kan in het geheel niet worden ingezien waarom de autoriteiten (de voorzitter van) het

PDLA als een bedreiging zouden hebben ervaren bij de verkiezingen en ingevolge hiervan een

moordcomplot zouden hebben beraamd aangezien uit de informatie in het dossier blijkt dat deze partij

enkel in 1992 een erg bescheiden succes boekte, in 2008 zelfs niet deelnam aan de verkiezingen en

sedertdien enkel nog bestond op papier en uit de Angolese politieke arena is verdwenen. Dat deze partij

geenszins een bedreiging was voor de overheid wordt bevestigd door het gegeven dat zij ook niet

deelnam aan de verkiezingen van 2012 voor dewelke verzoekster beweerdelijk de voorzitter van de

partij diende uit te schakelen en na deze verkiezingen wegens het tweemaal op rij niet deelnemen aan

de verkiezingen werd ontbonden (administratief dossier, stuk 18: landeninformatie).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters beweerde asielrelaas.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Verzoekster voert geen specifieke argumentatie betreffende de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op de sub 2.2.5. vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas,

toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in haar hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.
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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 twaalf maart tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


