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nr. 124 628 van 23 mei 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 1 maart 2014 heeft

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

5 februari 2014.

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.

Gelet op de beschikking van 9 april 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 mei 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. KIRSZENWORCEL en van

attaché P. WALRAET, 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 van Kikongo origine afkomstig uit Uige. U verklaart

nooit naar school te zijn geweest en niet te kunnen lezen of schrijven. Op 11 november 1980 bent u

gehuwd met (J.M.) en jullie kregen samen vier dochters en drie zonen. Uw echtgenoot is echter

overleden in 2011. Sinds 1981 woonde u in Luanda, eerst in de Bairro Palanca en vervolgens in Bairro

Calemba II. U werkte enkel sinds het overlijden van uw echtgenoot in een krantenverkooppunt van de

oppositiekrant Folha 8. U kreeg deze job via een vriend van uw overleden echtgenoot, (K.D.), die de

chef was van een ander krantenverkooppunt. U diende de kranten die werden geleverd te verdelen over

vijf verkopers. Uw chef vroeg u ook twee keer kranten naar Malanje te brengen zodat die daar

konden worden verkocht. De eerste keer was in februari 2011. De tweede keer dat u naar Malanje

diende te gaan was in april 2013. Uw bus kreeg echter een ongeval in N’dalatando. De politie werd er bij
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gehaald en zij ontdekten de kranten in uw tas. U werd meegenomen en drie dagen vastgehouden in

N’dalatando, daarna werd u naar de gevangenis van Comarca in Luanda gebracht. U werd er drie

maanden vastgehouden. Op 18 juli 2013 slaagde u er in te ontsnappen, ’s nachts kwam een militaire

ambulance u oppikken. Na uw ontsnapping verbleef u drie weken in een huis dat in aanbouw was.

Daarna, op 09 augustus 2013, bracht uw chef u naar de luchthaven waar u samen met de smokkelaar,

meneer (T.), naar België kwam. Bij aankomst zei hij u een taxi te nemen, deze bracht u naar Brussel

waar u op 12 augustus 2013 asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te

maken.

U verklaart te vrezen voor vervolging omwille van uw activiteiten voor de oppositiekrant Folha 8. Uit

uw verklaringen blijkt echter dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u voor

de oppositiekrant Folha 8 actief was en dus om die reden vervolging zou dienen te vrezen.

Zo dient te worden opgemerkt dat uw kennis over de krant en het politieke landschap waarin zij

opereert uiterst beperkt is. U verklaart dat het een krant is die de waarheid spreekt over wat er gebeurt

in het land en dat de president er niet van houdt. In deze krant zouden zaken verschijnen die niet aan

bod komen in de nationale pers (gehoorverslag CGVS p.4-5 en p.17). U weet echter niet of de krant

gelieerd zou zijn aan een politieke partij (gehoorverslag CGVS p.5). U kunt ook niemand noemen die

ook voor de krant actief zou zijn en kent geen enkele journalist die voor de krant schrijft bij naam. U kent

evenmin de exacte naam van de oprichter van de krant, u twijfelt namelijk tussen William of Leonardo

en weet ook niet of hij actief is voor een politieke partij (gehoorverslag CGVS p.17-18). Ook wanneer

later in het gehoor de familienaam van deze oprichter en de partij waar hij zich kandidaat voor stelt u

worden voorgeschoteld, doet dit geen belletje rinkelen (gehoorverslag CGVS p.19). Dit is uiterst

opmerkelijk en zorgt ervoor dat er ernstig kan getwijfeld worden aan uw betrokkenheid bij de krant. Er is

namelijk veel ophef ontstaan rond de oprichter van de krant, William Tonnet. Volgens de informatie waar

het Commissariaat-generaal over beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier

(Human Rights Watch – Angola’s upcoming elections, attacks on the media, expression and assembly –

2012) wordt deze vervolgd omwille van de verspreiding van vals nieuws, het misbruiken van de

persvrijheid en beledigen van de overheid. Tijdens dit onderzoek was er een inval in het hoofdkantoor

van Folha 8 waarbij computers en ander materiaal van de krant werden in beslag genomen. Hoewel u

op de hoogte bent dat Tonnet werd gearresteerd, weet u niet of er een proces tegen hem werd gestart

(gehoorverslag CGVS p.18). Bovendien blijkt uit die informatie dat er in de aanloop naar de verkiezingen

vaak journalisten en actievoerders werden lastig gevallen. Het feit dat u hier niet van op de hoogte bent

zorgt er voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw betrokkenheid bij de krant. Indien u deze

krant wekelijks in handen zou hebben gehad is het onwaarschijnlijk dat u daar niets meer over zou

hebben opgevangen. Verder kunt u geen enkel belangrijk artikel of gebeurtenis voor de geest halen die

in de krant uitgebreid werd behandeld (gehoorverslag CGVS p.17) en weet u evenmin wanneer

de verkiezingen precies hebben plaatsgevonden (gehoorverslag CGVS p.18-19). Het is onwaarschijnlijk

dat u binnen het verdelingscentrum van de krant niets zou hebben opgemerkt over het verloop van

de verkiezingen. Ook kunt u geen enkele andere krant van Angola opnoemen buiten de

regeringskrant Journal de Angola (gehoorverslag CGVS p.5 en p.19), dit terwijl er nog verschillende

onafhankelijke kranten circuleren binnen Angola en men toch een zekere gevoeligheid daarvoor kan

verwachten indien men zelf bij een krant zou zijn tewerk gesteld. Ook wanneer u een andere

onafhankelijke krant, namelijk Agora, wordt genoemd, herkent u die niet als dusdanig. Bovenstaande

onwetendheden zorgen ervoor dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaring sinds

2011 bij de verdeling van Folha 8 betrokken te zijn geweest.

Verder kunnen er eveneens ernstige vragen worden gesteld bij uw persoonlijke activiteiten bij

de krant. U verklaart dat u het agentschap diende te openen en uw overste er de kranten naar toe

bracht. U was volgens uw verklaringen verantwoordelijk voor het verdelen van de kranten onder vijf

jongeren die die dan elders in de stad gingen verkopen. U kent echter geen één van deze jongeren bij

naam, wat uiterst opmerkelijk is als u wekelijks met hen in contact kwam (gehoorverslag CGVS p.15-

17). De door u aangehaalde verklaring dat het jongens uit het zuiden betreft waarvan u de naam niet

kon onthouden kan hier nauwelijks verschoning voor bieden.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat uw motivatie om bij deze krant betrokken te zijn

eerder wankel. U verklaart nooit politiek actief te zijn geweest (gehoorverslag CGVS p.11) en zelfs niet

te zijn gaan stemmen bij de laatste verkiezingen (gehoorverslag CGVS p.19). Het is dan ook opmerkelijk

dat u het risico zou nemen om mee te werken aan de verspreiding van deze krant, terwijl u wel degelijk

op de hoogte bent van de risico’s die ermee gepaard gaan. U verklaart dat de krant niet openlijk kan
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worden verkocht en dat men kan gearresteerd worden bij het verkopen van de krant (gehoorverslag

CGVS p.5). Bovendien zou één van de jongeren die eveneens de krant verkocht spoorloos verdwenen

zijn (gehoorverslag CGVS p.16). Wanneer u wordt gevraagd waarom u bereid was het risico te lopen

dat uw kinderen er alleen voor zouden staan haalt u aan dat u niet van begin af aan wist dat het een

verboden krant betrof, maar dit werk niet opgaf om een inkomen te kunnen voorzien voor uw kinderen.

Het is opmerkelijk dat u eveneens geen moment zou getwijfeld hebben wanneer men u vroeg de krant

naar Malanje te brengen (gehoorverslag CGVS p.19). Gezien u absoluut niet politiek geëngageerd bent

is het opvallend dat u hier zonder nadenken mee zou instemmen en bereid bent dergelijke risico’s te

lopen.

Daarbij is het weinig waarschijnlijk dat u, die van weinig engagement bij de krant

getuigt, verantwoordelijk zou worden gesteld om eveneens kranten in Malanje te gaan verkopen. Het

is eigenaardig dat u zich geen vragen zou hebben gesteld bij het feit dat u in een dergelijk veraf

gelegen dorp, namelijk een dagreis met de bus (gehoorverslag CGVS p.6), deze kranten diende te

leveren (gehoorverslag CGVS p.20). Bovendien slaagt u er niet in om de datum waarop het bus ongeval

waarbij u werd gearresteerd omwille van het bezit van deze kranten duidelijk te stellen. Bij uw eerste

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken stelde u dat dit op 27 april 2013 was (administratief dossier

DVZ, vragenlijst CGVS), wat u initieel ook verklaart voor het Commissariaat-generaal (gehoorverslag

CGVS p.15). Later wijzigde u deze datum echter naar 24 en zelfs 26 april 2013 (gehoorverslag CGVS

p.20). Aangezien dit een uiterst ingrijpende dag in uw leven is geweest kan men verwachten dat u zich

daar niet in vergist. Deze onduidelijkheden zorgen ervoor dat er geen geloof kan worden gehecht

aan uw activiteiten voor de krant Folha 8.

Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw activiteiten voor deze krant, is

uw arrestatie en uw vrees voor verdere vervolging omwille van die reden evenzeer

ongeloofwaardig. Er kunnen daarnaast nog bijkomende opmerkingen worden geformuleerd bij de door

u aangehaalde arrestatie. Het is uiterst merkwaardig dat u door de politie wordt gevraagd uw overste bij

het agentschap te identificeren en dit ook deed (gehoorverslag CGVS p.22), maar dat die daar

klaarblijkelijk geen negatieve gevolgen van heeft ondervonden. U weet niet of hij daarna is vervolgd

geweest, maar uit uw verklaringen blijkt dat hij zich nog vrijelijk kon bewegen aangezien hij het was die

uw ontsnapping uit de gevangenis regelde en uw eten bracht op uw onderduikadres (gehoorverslag

CGVS p.25). Het is volstrekt onlogisch dat hij, als uw overste, geen risico zou lopen terwijl u, als

onwetende medewerker, door hem werd aangemaand het land te verlaten uit vrees voor uw leven terwijl

hij zelf geen enkel risico zou lopen (gehoorverslag CGVS p.26). Dit zorgt er opnieuw voor dat er geen

geloof kan worden gehecht aan uw vrees voor vervolging in uw land van herkomst.

U bent niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument noch enig ander document dat

uw asielrelaas zou kunnen staven.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden

genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou

lopen. U beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde

elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg

evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet worden toegekend.

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 het verzoekschrift het volgende aan:

“2.1. Eerste en enig middel

Verzoekster voert een schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15

december 1980, van artikel 1, (A) 2, van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van artikel 3 van

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

beslissing is genomen op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze en met

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de overheid beschikt.

Verzoekster voert tevens aan dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van de beginselen

van behoorlijk bestuur en van het zorgvuldigheidsbeginsel .
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Het CVGS acht, ten onrechte, dat verzoekster geen ernstige elementen aanbrengt die wijzen op een

gegronde vrees voor vervolging in haar land van herkomst in de zin van de Conventie van Genève van

28 juli 1951 en dat in geval van terugkeer naar haar land van herkomst, ze geen risico loopt op het lijden

van ernstige schade in verband met de subsidiaire bescherming.

Verzoekster meent het volgende argumenten te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de

bestreden beslissing:

Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing in nauwelijks drie bladzijden motiveert waarom zij

geen recht heeft op asiel noch op subsidiaire bescherming, zonder hierbij rekening te houden met haar

specifieke situatie, namelijk dat zij laaggeschoold is, dat ze moest haar 7 kinderen achter zich laten. Ze

kent geen andere taal dan het Portugees en geen andere land dan Angola. Zij wijst verder op het

subjectieve element van de vrees en meent dat deze bij haar zeer groot is, gelet op het feit dat ze

vastgehouden is geweest. Voordat ze ging werken voor Folha 8 was ze een simpel huisvrouw. Ook

verwijst verzoekster naar de bewijsregels. Zij stelt dat de graad van bewijs genuanceerd is en dat het

aantonen dat vervolging redelijk mogelijk is, kan volstaan. Zij verwijst aan de hand van twee artikels uit,

respectievelijk van Amnesty International (http://www.amnestyusa.org/all-

countries/angola/page.do?id=1011104) en van human right watch site

https://www.hrw.org/node/120819, naar het politiegeweld, achtervolging tegen journalisten en de

straffeloosheid in Angola.

Verzoekster werpt op dat de bestreden beslissing ten onrechte voorbijgaat aan haar werk en

persoonlijke activiteiten bij Folha 8.

Ten eerste wordt hier verwezen naar de achtervolging van journalisten in Angola, meer bepaald die van

Folha 8 : Freedom of Media (https://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/angola)”

Verzoekster citeert vervolgens de passage inzake de vrijheid van media uit voornoemde informatie van

Human Rights Watch en vervolgt:

“Verzoekster is nooit naar school geweest, ze was huisvrouw en had 7 kinderen. Na het overlijden van

haar man (ze vermoedt dat hij vergiftig door de oppositie was), bevond ze zich alleen zonder middelen,

zonder ervaring en ze was toen al 57 jaar.

Ze kreeg de baan via (D.K.) die haar wou helpen. Ze moest enkel de krant verdelen over vijf verkopers.

Ze moest niet op de hoofdkantoor zijn, noch had ze contacten met mensen behalve met dhr (K.), en de

5 verkopers.

Over haar kennis van politiek en andere kranten : Zij is nooit naar school geweest en kan niet lezen of

schrijven.Zij was een huisvrouw en had een baan in de oppositiekrant om te kunnen overleven. Dat was

haar motivatie.

Ze was –in tegenstelling tot haar overleden man- nooit politiek actief geweest. Ze begon te werken bij

Folha 8 enkel dankzij de vriend van haar overleden man, (D.K.) die haar wou helpen.

De enige inkomst voor haar en haar 7 kinderen was haar werk bij Folha 8, daarom heeft ze ook

aanvaard om de krant naar Malanje te brengen.Omdat ze niet politiek geëngageerd was werd ze

gekozen om naar Malanje te gaan. Zou ze opgepakt worden kon haar onwetendheid haar helpen.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de Commissaris-generaal, vindt dat er geen geloof kan

worden gehecht aan haar arrestatie en verder vervolging.

Dat ze haar overste geïdentificeerd heeft maar dat hij geen negatieve gevolgen van heeft ondervonden.

Verzoeksterstelt dat bekende/publieke figuren(zoals haar overste) worden minder lastig gevallen dan

mensen die hun steun anonyme dragen aan de oppositie.

Verzoekster stelt dat haar problemen, onder de definitie van de subsidiaire bescherming vallen

aangezien zij aangetoond heeft dat zij een persoonlijk risico loopt op ernstige schade en dit op een

voldoende concrete manier aantoont nu sinds haar arrestatie.

Verzoekster merkt op dat de bestreden beslissing ook niet ingaat op het gegeven dat de actuele situatie

in Angola momenteel de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen

rechtvaardigen.”

2.2.1. Op welke wijze de bestreden beslissing behept zou kunnen zijn met bevoegdheidsoverschrijding

kan niet worden ingezien. De commissaris-generaal heeft immers de hoedanigheid om de bestreden

beslissing te nemen overeenkomstig artikel 57/6, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 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
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deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze 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.

2.2.3. 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.

2.2.5. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt ter staving

van haar voorgehouden identiteit, herkomst en asielrelaas, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor

de algehele geloofwaardigheid van haar verklaringen.

Evenmin brengt verzoekster enig begin van bewijs bij ter adstructie van haar voorgehouden reisweg

naar België, en dit ondanks dat zij deze per vliegtuig zou hebben afgelegd. Dit klemt nog des te meer

daar zij over haar reisweg ongeloofwaardige verklaringen aflegde. Zij wist niet of haar baas voor haar

reis moest betalen, kon niet aangeven hoe haar baas de smokkelaar kende, wist niet welke gegevens

waren opgenomen in het paspoort dat voor haar reis zou zijn gebruikt en kon evenmin aangeven met

welke vliegtuigmaatschappij zij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 4, p.13; stuk 10,

verklaring, nr.35-36).

Waar verzoekster aanhaalt dat de subjectieve vrees in haar hoofde heel groot is, dient te worden

opgemerkt dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich niet volstaat om te kunnen

besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees dient immers ook steeds te worden getoetst aan objectieve

vaststellingen en verzoekster dient in dit verband deze vrees in concreto aannemelijk te maken. De

bewijslast berust daarbij, overeenkomstig het gestelde sub 2.2.3. in beginsel bij verzoekster zelf.

Verzoekster baseert haar asielaanvraag en de aangevoerde problemen op haar voorgehouden

werkzaamheden voor de oppositiekrant Folha 8. Uit haar gezegden, zoals terecht aangehaald in de

bestreden beslissing, blijkt echter dat zij omtrent deze krant en het politieke landschap waarin deze

opereerde een dermate frappant gebrek aan kennis vertoonde dat aan haar beweerde werkzaamheden

en betrokkenheid bij deze krant niet het minste geloof kan worden gehecht. Verzoekster tracht haar

gebrek aan kennis te vergoelijken door te verwijzen naar haar profiel als ongeschoolde, alleenstaande

moeder van zeven kinderen zonder politiek engagement. Tevens stelt zij dat zij nooit op het

hoofdkantoor moest zijn en slechts contacten had met een beperkt aantal medewerkers van de krant.

Deze uitleg kan haar verregaande gebrek aan kennis omtrent de krant waarvoor zij beweert te hebben

gewerkt echter niet verklaren. Redelijkerwijze mocht van verzoekster worden verwacht dat zij, gelet op

haar aangevoerde werkzaamheden en problemen, kon antwoorden op de in de bestreden beslissing

aangehaalde essentiële en eenvoudige kennisvragen inzake deze krant. Haar werkzaamheden voor de

krant vormen immers de kern van haar relaas en van verzoekster kan en mag worden verwacht dat zij



RvV X - Pagina 6

inzake de kern van haar relaas de nodige toelichting kan geven, dat zij op de hoogte is van een aantal

essentiële zaken en dat zij enige achtergrondinformatie kan geven.

Verzoekster gaat met haar uitleg daarenboven volledig voorbij aan het gegeven dat zij niet enkel een

kennelijk gebrek aan kennis vertoonde aangaande de krant en het landschap waarin deze opereerde

doch dat zij tevens haar persoonlijke activiteiten voor deze krant geenszins aannemelijk kon maken.

Waar verzoekster in het verzoekschrift beweert dat zij enkel met K. en de vijf verkopers met wie zij

samenwerkte contact had, blijkt uit de terecht weergegeven verklaringen in de bestreden beslissing

immers dat zij, hoewel zij de kranten onder hen zou hebben dienen te verdelen, van geen van deze vijf

verkopers de naam kon verstrekken.

Verzoekster laat voorts de vaststelling ongemoeid dat zij herhaald tegenstrijdige verklaringen aflegde

omtrent het ogenblik waarop het kernelement in haar relaas, met name het ongeval waarbij zij zou zijn

gearresteerd, zou hebben plaatsgevonden. Deze vaststelling vindt steun in het dossier, is pertinent en

terecht en wordt, daar zij niet dienstig wordt aangevochten of weerlegd, door de Raad overgenomen.

Bijkomend kan worden opgemerkt dat verzoekster geen doorleefde verklaringen aflegde over de

detentie die op de arrestatie zou zijn gevolgd. Zij bleek over haar twee celgenoten, hoewel zij hiermee

ongeveer drie maanden in de cel zou hebben gezeten, immers nagenoeg niets te kunnen vertellen en

beweerde dat zij enkel samen beden en kerkliederen zongen en nooit over de reden van hun detentie,

hun situatie of iets anders spraken (administratief dossier, stuk 4, p.23).

Bovendien is het wel degelijk ongeloofwaardig dat verzoekster, gelet op haar beperkte activiteiten en

politieke engagement en ondanks dat zij na haar arrestatie haar overste identificeerde ten overstaan

van de politie, nog maandenlang zou zijn gevangen gehouden terwijl haar overste geen negatieve

gevolgen ondervond. Uit verzoeksters gezegden, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing,

blijkt dat haar overste zich nog vrij kon bewegen aangezien hij het was die haar ontsnapping uit de

gevangenis regelde en haar nadien eten kwam brengen op haar onderduikadres. De blote bewering dat

bekende en publieke figuren minder zouden worden lastiggevallen dan anonieme personen die bijdrage

leveren aan de oppositie kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. Deze vormt een loutere negatie

van de bestreden motivering. Bovendien kan deze bezwaarlijk worden gerijmd met de informatie in het

administratief dossier (stuk 13) en met de informatie zoals aangevoerd in het verzoekschrift, waaruit

blijkt dat de Angolese overheid er geenszins voor terugschrikt om ook publieke en bekende figuren te

viseren wegens oppositieactiviteiten. In dit kader is het daarenboven uiterst bevreemdend dat

verzoekster met haar overste zelfs niet zou hebben gesproken over of er iets met hem gebeurde, hem

zelfs niet zou hebben gevraagd of hij werd gearresteerd en niet wist hoe het kwam dat haar overste wel

nog vrij kon rondlopen (ibid., p.22, 25). Dat zij, gelet op de omstandigheden waarin zij zelf beweert te

zijn gearresteerden en op het gegeven dat zij haar overste zou hebben verklikt, een dergelijk gebrek

aan interesse zou vertonen omtrent diens verdere lot, is manifest onaannemelijk.

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

aan verzoeksters beweerde asielrelaas.

Bijgevolg is de verwijzing naar algemene informatie aangaande de persvrijheid in haar land en mogelijke

problemen die journalisten of opposanten kennen, nog daargelaten dat een deel van deze informatie

(met name deze zoals vermeld op de website https://www.hrw.org/node/120819) niet is opgesteld in de

taal van de procedure, niet dienstig. Dergelijke louter algemene informatie kan niet volstaan om aan te

tonen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of

vervolgd. Zij dient haar vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier in gebreke.

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. Voor zover verzoekster zich om de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

elementen ten grondslag van haar asielrelaas, kan dienstig worden verwezen naar de sub 2.2.5. gedane

vaststellingen dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Waar verzoekster opmerkt dat de bestreden beslissing niet ingaat op het gegeven dat de actuele

situatie in Angola de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen rechtvaardigen,



RvV X - Pagina 7

dient te worden vastgesteld dat zij dit betoog niet nader uitwerkt of onderbouwt. Zij brengt niet het

minste begin van informatie bij waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de situatie in haar land van

herkomst beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande, toont verzoekster, 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.

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 drieëntwintig mei tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


