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nr. 125 742 van 18 juni 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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 9 april 2014 heeft

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

10 maart 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van 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 verklaarde de Angolese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Ndalatondo. U

verklaarde minderjarig te zijn en geboren te zijn in december 1996. U hebt heel uw leven gewoond in de

wijk Sonef in Luanda. U verklaarde dat uw vader lid was van de politieke partij CASA. Op 28 augustus

2012 was u aanwezig op een wake bij een vriendin die ook uw buurvrouw was. Uw ouders en uw broers

waren daar ook aanwezig maar vertrokken eerder dan u. Toen kwam een buurvrouw, (Mav.), u halen en

zei tegen u dat u naar huis moest gaan omdat uw moeder dood was. Toen u thuis kwam zag u dat uw

moeder aan het bloeden was en zag u de lichamen van uw vader en uw broers. Uw moeder had

verwondingen aan haar hoofd en uw vader en uw broers waren neergeschoten. U verklaarde dat dit zo

emotioneel voor u was dat u meteen bent flauw gevallen. Een partijgenoot van uw vader, (Ma.), bracht u

en uw moeder daarop naar het ziekenhuis Maria Pia. U verklaarde dat de moordenaars van uw vader
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van de oproerpolitie waren, want uw moeder had het donkerblauwe uniform herkend dat ze aanhadden.

U verklaarde ook dat uw vader door hen vermoord werd omdat hij lid was van CASA. De volgende

dag kwamen de moordenaars van uw vader en uw broers in burgerkleren naar het ziekenhuis waar u en

uw moeder waren. U bent naar de kamer van uw moeder gelopen en u heeft zich daar onder het

bed verstopt. Uw moeder was niet aanwezig in haar kamer omdat ze op dat moment in de

operatiekamer was. Ze vroegen aan (M.), die toen aanwezig was in de kamer van uw moeder, of hij u

gezien had. Hij zei tegen die politiemannen in burger dat hij niet wist waar u zich bevond en dat uw

moeder zich in de operatiekamer bevond. (Ma.) zei u toen dat u daar niet langer kon blijven omdat het

daar niet veilig was. Hij heeft u toen naar een huis gebracht in de wijk Kikolo waar u verbleef tot 28

september 2012. U bent dan samen met (M.) met de wagen naar Kinshasa, Congo gereden. Daar bent

u 1 nacht gebleven en nadien bent u op 30 september 2012 met het vliegtuig naar België vertrokken. U

kwam in België aan op 1 oktober 2012 en vroeg dezelfde dag asiel aan.

B. Motivering

In verband met uw vermeende minderjarigheid vermelden de beslissingen die de dienst Voogdij

u betekende op datum van 19/10/2012 en 07/03/2013 in verband met het medisch onderzoek

tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig artikel 3 §2, 2°, artikel 6 §2, 1°, artikel 7 en artikel 8 §1

van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van

24 december 2002 gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en de Programmawet van

27 december 2004, dat u ouder dan 18 jaar zou zijn. Bijgevolg kunt u niet als een minderjarige

worden beschouwd.

Er dient verder 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 verklaarde dat uw vader vermoord werd door de oproerpolitie omdat hij lid was van het CASA en

de oproerpolitie het niet kan hebben dat het MPLA wordt verraden, en dat ze mensen doden die niet bij

de partij zijn (zie gehoorverslag CGVS, p12). U verklaarde dat uw vader politieman was bij het

provinciaal commando in Luanda waar hij boeken verdeelde, dat zijn beroep “logistiek” was (zie

gehoorverslag CGVS, p5). U verklaarde ook dat uw vader politieman was “bij het MPLA “(zie

gehoorverslag CGVS, p13). Hierbij moet toch worden opgemerkt dat de MPLA een politieke partij is en

niet de overheid. U verklaarde dat uw vader bij de voorbereidingen van de verkiezingen naar Benguele,

Balombo werd gestuurd omdat er een ruzie was tussen de partij UNITA en de partij CASA. Na een

tweetal weken keerde uw vader terug van zijn missie en dan zijn er demonstraties geweest opdat CASA

deel zou kunnen nemen aan de verkiezingen en uw vader gaf daar steun aan. U verklaarde verder dat

er toen een discussie ontstaan is tussen uw vader en “het MPLA” waarop de politie tussen gekomen is

en de namen noteerde van de mensen die daar aanwezig waren, de naam van uw vader en de naam

van een vriend van uw vader, Gaspar Mendes. Twee weken later werd uw vader opgeroepen om zich te

gaan verantwoorden bij de politie omdat ze volgens u wisten dat hij steun gaf aan CASA. Uw vader

mocht na het verhoor weer naar huis (zie gehoorverslag CGVS, p7). Toen u wat later tijdens het gehoor

gevraagd werd op welke missie uw vader gestuurd werd voor de verkiezingen, antwoordde u: “Er was

een ruzie ontstaan tussen MPLA en UNITA, op 17 juni 2012 waar de ene zijn vlag zette, de andere

partij haalde die weg om zijn eigen vlag te zetten, het was een hele ruzie.” (zie gehoorverslag CGVS,

p13). Hoewel u het dus eerst had over een ruzie tussen de partij UNITA en CASA, bleek de ruzie

nu tussen MPLA en UNITA te gaan. Gevraagd naar waar ze die vlag dan zetten, antwoordt u erg

ontwijkend en zegt u dat uw moeder u gezegd had dat uw vader op missie was en dat hij na twee weken

zou terugkomen. Gevraagd naar wat uw moeder u daarover dan vertelde, zei u dat uw moeder alleen

vertelde over een ruzie tussen MPLA en UNITA en dat ze daar verder niets over gezegd heeft, dat ze

die datum (17 juni 2012) vermeld heeft maar dat ze daar voor de rest niets over gezegd heeft (zie

gehoorverslag CGVS, p13). Dat uw moeder u over die ruzie niets zou verteld hebben buiten dat het een

ruzie was tussen MPLA en UNITA, komt weinig geloofwaardig over, omdat u eerst wel aangeeft dat het

om een ruzie over vlaggen ging. Ook het feit dat uw moeder die datum zou vermeld hebben, komt

helemaal niet geloofwaardig over aangezien op het moment waarop uw moeder u dat vertelde, uw

vader op die missie was. Er was geen enkele reden om een datum te vermelden, aangezien het niet iets

was dat zich in het verleden of in de toekomst afspeelde, maar op dat eigenste moment. Waarom uw

moeder dan die datum vermeldde is helemaal niet duidelijk. Ook waarom uw vader op die missie moest

komt niet geloofwaardig over aangezien u verklaarde dat uw vader weliswaar politieman was maar dat

hij boeken verdeelde bij het provinciaal commando in Luanda. Dat iemand die boeken verdeelt op een

missie moet voor een ruzie tussen twee politieke partijen is eigenaardig en gevraagd wat uw vader

daarmee te maken had, antwoordde u “ Mijn vader was politieman bij het MPLA”. Zoals hierboven al

aangehaald, is het MPLA niet hetzelfde als de overheid. U kan het dus helemaal niet aannemelijk

maken dat uw vader inderdaad op zo een missie gestuurd werd. Uit informatie waarover het
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Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier is gevoegd, blijkt

dat er inderdaad bericht is geweest over twee soortgelijke incidenten tussen UNITA en de MPLA,

waarbij er ruzie ontstond vanwege het plaatsen van vlaggen. Deze incidenten vonden echter plaats in

augustus en niet in juni 2012 en deze incidenten waren bovendien niet in Benguele.

U verklaarde dat uw vader verhoord werd door de politie omdat hij aan een mars zou

meegedaan hebben nadat hij teruggekeerd was van zijn missie. Gevraagd welke mars dat dan was,

verklaarde u dat het een mars van CASA was om het volk op te roepen om te gaan stemmen,

hetzij op het MPLA, of CASA of op andere partijen(zie gehoorverslag CGVS, p14). Gevraagd om

bevestiging hiervan verklaarde u dat elke partij zo zijn mars heeft en dat als er een mars wordt

georganiseerd, dat het doel dan is om mensen op te roepen te gaan stemmen. Het feit dat CASA, een

oppositiepartij, een mars zou georganiseerd hebben om mensen op te roepen op gelijk welke

partij, zelfs het MPLA, te stemmen is helemaal niet aannemelijk. Bijgevolg kan geen

geloofwaardigheid gehecht worden aan uw verklaringen over de deelname van uw vader aan

deze mars U verklaarde ook dat de politie op die mars van CASA de naam van uw vader zou genoteerd

hebben en ook de naam van een vriend van uw vader; Gaspar Mendes (zie gehoorverslag CGVS, p7).

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

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Andre Gaspar Mendes de Carvalho een vooraanstaand

lid is van de partij CASA. Zoals hierboven al aangehaald verklaarde u dat uw vader vermoord werd door

de oproerpolitie omdat hij lid was van het CASA en de oproerpolitie het niet kan hebben dat het

MPLA wordt verraden, en ze mensen doden die niet bij de partij zijn (zie gehoorverslag CGVS, p12). In

dat opzicht is de persoon Andre Gaspar Mendes de Carvalho, of het nu hem was waar u naar verwees

of niet, een interessant geval. Andre Gaspar Mendes de Carvalho was, voor hij lid werd van CASA en

bij de verkiezingen in 2012 opkwam voor die partij, namelijk een vooraanstaand lid van het MPLA en

was zelfs admiraal in het leger. Niet alleen was hij een vooraanstaand MPLA lid, hij was ook de zoon

van een stichtend lid van het MPLA. Toch kon hij de MPLA verlaten, de oppositiepartij CASA vervoegen

en daarbij openlijk kritiek geven op de MPLA en vragen stellen bij de rijkdom van de dochter van

de president. Hoewel u verklaarde dat leden van CASA in Angola vervolgd worden, zoals uw vader

(zie gehoorverslag CGVS, p16), blijkt dat in het geval van Andre Gaspar Mendes de Carvalho niet te

kloppen en dat terwijl hij een vooraanstaand lid was van het MPLA en het MPLA verliet om voor CASA

op te komen. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij

het administratief dossier werd gevoegd blijkt zelfs dat hij werd verkozen in het Angolese parlement voor

de partij CASA. Hoewel u verklaarde dat er verscheidene CASA leden in uw huis aanwezig waren toen

u de lijken van uw vader en uw broers gezien hebt en hoewel u verklaarde dat (M.), die u hielp

te vluchten uit Angola, ook lid was van CASA (zie gehoorverslag CGVS, p9), kon er door

het Commissariaat-generaal geen enkele informatie teruggevonden worden over een eventuele

politieke moord op uw vader. Dit is erg eigenaardig omdat er wel informatie, waarvan een kopie bij

het administratief dossier werd gevoegd, kan teruggevonden worden over de arrestatie van CASA

leden door de politie wegens het protesteren bij de Nationale verkiezingscommissie (die na twee

dagen trouwens wel werden vrijgelaten zonder dat hen iets ten laste werd gelegd). Hoewel de door

uw verklaarde politieke moord op uw vader dus geweten is bij heel wat CASA leden, wordt daar

nergens over bericht, wat niet aannemelijk is.

Door bovenstaande vaststellingen kan het feit dat uw vader vermoord zou zijn wegens

zijn lidmaatschap van de politieke oppositiepartij CASA, dus niet als aannemelijk

beschouwd worden.

Gevraagd naar wat de rol van uw vader was in CASA, gaf u een erg beknopt antwoord:

“propaganda”. Over wat hij dan precies deed, verklaarde u “Hij gaf steun aan de “propagandavoering.”

Gevraagd naar welke steun dat dan was, antwoordt u “Voor wie het land gaat regeren.” U wist dat

omdat uw moeder u dat gezegd zou hebben en omdat u daarover op school geleerd hebt. Toen u

gevraagd werd wat u daarover op school leerde, antwoordt u opnieuw erg beknopt: “veel”. Gevraagd om

meer uitleg, zegt u dat u op school geleerd hebt wie het land gaat regeren en de naam van de president

(zie gehoorverslag CGVS, p15). U beweert dus dat uw moeder u zaken vertelde over de rol van uw

vader in CASA, maar verder dan “ propaganda” komt u niet. U verklaarde ook dat u daarover op school

geleerd zou hebben en als voorbeeld geeft u dan; wie ons land gaat regeren en de naam van de

president. Opnieuw geeft u de indruk, zoals hierboven al beschreven had u ook moeite met het

onderscheid tussen de staat en de partij MPLA te maken, dat u eigenlijk niet goed weet waarover u

praat wanneer u het hebt over politieke partijen want als voorbeeld van de propaganda praktijken van

uw vader zegt u dat u op school de naam van de president geleerd hebt. Het verband tussen de twee is

niet duidelijk. Toen u gevraagd werd of uw vader daarvoor dan politiek actief was in de MPLA, zegt u: ik

weet alleen dat hij in de logistiek zat, hij was ook chauffeur. Opnieuw lijkt u het verschil niet te begrijpen

tussen lid zijn van een politieke partij en het uitoefenen van een beroep.
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Door uw vage en vaak bizarre verklaringen over de politieke activiteiten van uw vader, weet u

dus niet aannemelijk te maken dat uw vader ooit lid geweest zou zijn van een politieke partij, of

het nu het MPLA of CASA was.

U verklaarde aanwezig te zijn op een wake voor de zus van uw vriendin die ook een buurvrouw was

op het moment dat uw vader en broers vermoord werden. Gevraagd naar de naam van die

familie, verklaarde u die niet te kennen, en alleen de naam van uw vriendin te kennen, Sofia.

Gevraagd hoe u vriendin geworden bent met Sofia zei u dat jullie samen naar school gingen. Gevraagd

of u dan nooit haar achternaam op school gehoord hebt, verklaart u dan plots dat haar naam op school

Sofia Antonio was (zie gehoorverslag CGVS, p8). U past hier duidelijk uw antwoord aan, aan de

gestelde vragen. Ofwel kent u haar achternaam, ofwel niet. Maar u verklaarde eerst dat u hem niet

kende, om daarna te verklaren dat haar naam op school Antonio is. Dit komt allerminst geloofwaardig

over.

Over hoe uw buren op de hoogte waren van wat er zich bij u thuis afspeelde verklaarde u eerst dat

de buren gehoord hadden dat uw moeder aan het roepen was en u dan komen halen zijn. U

verklaarde verder dat toen u thuis kwam, uw moeder aan het huilen was en dat u daarna flauwviel

(zie gehoorverslag CGVS, p7).

Daarna verklaarde u dat uw buurvrouw, (Mav.), u kwam halen en dat ze zei: kom naar huis want

je moeder is dood. Gevraagd naar hoe zij dat wist, zegt u: “Als er iemand wordt gedood is

iedereen meteen op de hoogte, er werden schoten gehoord, iedereen is komen kijken wat er was

gebeurd.” (zie gehoorverslag CGVS, p8). Eerst hoorden de buren dus uw moeder roepen, nu hoorden

ze schoten. Toen u de vraag werd gesteld waarom uw buurvrouw dacht dat uw moeder dood was,

verklaarde u: “Ze dacht dat mijn moeder dood was, ze lag op de grond en had heel veel bloed verloren,

ze had alleen het bewustzijn verloren door de messteken die ze had gekregen.” (zie gehoorverslag

CGVS, p9). U bevestigde later nog eens dat uw moeder niet bij bewustzijn was toen u haar bij u thuis

zag (zie gehoorverslag CGVS, p11). Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen over het moment

waarop u uw moeder zou gezien hebben bij u thuis. Gevraagd naar hoe uw buurvrouw wist dat u

aanwezig was op die wake zegt u dat er mensen waren die u hadden gezien op de wake omdat dat

allemaal (die wake) heel dicht bij uw huis was. U zei zelfs dat de huizen dicht bij elkaar staan en dat de

afstand tussen jullie huis en het huis waar de wake zou plaatsgevonden hebben overeen stemt met de

afstand van het gehoorlokaal waar uw gehoor plaatsvond tot aan de trappen waarlangs u gekomen was.

Deze afstand is een zeer kleine afstand, het was ongeveer 10 seconden stappen van de trappen tot het

gehoorlokaal. Gevraagd of u dan zelf die schoten niet gehoord hebt, antwoordt u op een ontwijkende

manier en zegt u: neen, ik weet alleen dat ze mijn vader in de hals hebben geschoten, mijn moeder had

messteken. Als verklaring op de vraag hoe uw buurvrouw wist dat u op die wake aanwezig was,

benadrukt u dus dat die heel dicht bij uw huis plaatsvond en dat ze het daarom wisten. Maar als dat zo

zou geweest zijn, dan zou u zelf ook schoten moeten gehoord hebben, wat u ontkent.

U kan dus niet aannemelijk maken dat u, op het moment van de door u verklaarde moord op

uw vaders en uw broers, op een wake aanwezig was, aangezien u eerst beweerde zelfs de naam

van de familie bij wie die wake was, niet te kennen. Ook hoe de buren wisten wat er zich

afspeelde bij u thuis, en hoe ze u daar op de hoogte van brachten en wat u dan zou gezien

hebben bij u thuis weet u niet aannemelijk te maken door er vage en tegenstrijdige verklaringen

over af te leggen.

U verklaarde dat, nadat u de lijken van uw vader en broers gezien zou hebben, u naar het

ziekenhuis werd gebracht door (M.). De volgende dag om 10u kwamen de moordenaars van uw vader

naar het ziekenhuis, deze keer niet in politie-uniform maar in burger. U stond in de gang en zag die

mannen komen en u bent zich gaan verstoppen onder het bed in de kamer van uw moeder die op dat

moment in de operatiezaal was (zie gehoorverslag CGVS, p7). Gevraagd naar hoe u wist dat die

mannen de moordenaars van uw vader waren, hoe u ze herkende aangezien u verklaarde dat ze in

burger waren, antwoordt u ontwijkend, vaag en niet op de vraag. Dezelfde vraag moet u zelfs 6 keer

gesteld worden, en alleen bij de zesde keer wanneer u gezegd werd dat het de laatste keer was dat u

die vraag gesteld wordt, antwoordde u: “ Ze kwamen mijn richting uit, ze kwamen, de manier waarop ze

stapten. Ik voelde dat zij het waren die mij zochten, ik voelde dat zij de moordenaars van mijn

familie waren.” (zie gehoorverslag CGVS, p17). Na zes keer de vraag te hebben ontweken, verklaarde

u dus dat u ze herkende omdat “u het voelde”.

Dit kan allerminst als geloofwaardig of doorleefd eschouwd worden, en zodoende weet u ook

het feit dat de moordenaars van uw vader en broers, u zouden komen opzoeken zijn in

het ziekenhuis, helemaal niet aannemelijk te maken.

U verklaarde daarna dat u bijna een maand ondergedoken zat in een huis in de wijk Kikolo. Hoewel

u daar dus bijna een maand zat, verklaarde u de namen van de man en de vrouw van wie het huis

was, niet te kennen. U kent wel de namen van hun twee kinderen omdat u dat aan die kinderen zou

gevraagd hebben. Gevraagd of u dan niet met die man en die vrouw gesproken hebt, antwoordt u: “we



RvV X - Pagina 5

hebben niet zoveel gepraat, die vrouw had niet zo graag dat ik daar was.” Waarom die vrouw niet graag

had dat u daar was, kan u niet verklaren, u zegt hierover: “dat weet ik niet, ik ben daarnaartoe gebracht

om bescherming te hebben.” Verder verklaarde u tijdens deze maand geen nieuws te hebben gekregen

over uw moeder, en dat terwijl u wel verklaarde dat (M.) u tijdens die maand af en toe bezocht om u

van eten te voorzien. Toen u gevraagd werd of u dat dan niet gevraagd had aan (M.) waar uw

moeder was, zegt u alleen maar “ ze hebben me niets gezegd”. Over wat er dan gezegd werd toen u dat

vroeg, verklaart u opnieuw: “zoals ik al zei, ze hebben niets gezegd.” (zie gehoorverslag CGVS, p19).

Opnieuw moet dus vastgesteld worden dat u ook dit deel van uw relaas, het onderduiken, niet

aannemelijk weet te maken door er vage, tegenstrijdige en allerminst doorleefde verklaringen

over af te leggen.

Verder verklaarde u over uw reis naar Kinshasa niets af te weten van een grens die u toch zou

moeten overgestoken hebben aangezien u van Angola naar Congo ging. Op de vraag of u dan niets

gemerkt had van een grens tussen Angola en Kinshasa, antwoordde u: “Zij reden met mij, ik kon daar

niets aan doen.” Gevraagd naar wie die “zij” dan waren, blijkt u het dan toch over 1 persoon te hebben,

meneer (Mave.). U verklaarde verder ook zelf geen papieren getoond te hebben om Congo binnen te

gaan want “Ik heb zelf niets getoond, ik heb niets gezien, hij heeft alles op zich genomen.” (zie

gehoorverslag CGVS, p20). Ook dit deel van uw relaas, de reis naar Kinshasa, weet u niet

aannemelijk te maken aangezien u zelf verklaarde niets af te weten van een grens die u toch zou

moeten overgestoken zijn.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, kan u de oorzaak van uw problemen, het

lidmaatschap van uw vader van CASA en de vervolging door de Angolese autoriteiten, niet

aannemelijk maken. U kunt niet aannemelijk maken dat uw vader lid was van het CASA en

bovendien blijkt uit informatie dat er niet kan gesproken worden over een systematische dermate

ernstige vervolging van leden van de oppositiepartij CASA door de Angolese autoriteiten, zoals u

die schetst wat betreft uw vader en uw familie. Integendeel, de man wiens naam u vermelde,

Gaspar Mendes, bewijst dat men in Angola het MPLA kan verlaten en lid worden van een

oppositiepartij zonder al te ernstige problemen, laat staan het risico vermoord te worden. Hoewel

er ook sprake is van arrestaties van CASA-leden dient te worden vastgesteld dat deze van zeer

korte duur waren en dat de gearresteerden ook zonder meer werden vrijgelaten, waardoor de

door u geschetste vervolging van uw vader zeer disproportioneel overkomt en het niet

aannemelijk is dat van dergelijke vervolging dan ook geen spoor terug te vinden is. Ook de door

u gedane verklaringen over de moord op uw vader en uw broers en het feit dat men u kwam

opzoeken in het ziekenhuis komen allerminst geloofwaardig over.

Wat betreft uw beweerde minderjarigheid kan nog worden opgemerkt dat u verklaarde geboren te zijn

in december 1996 en u dus (op het moment van het gehoor op het CGVS) 17 jaar zou zijn. Uit

de leeftijdstest (zie hierboven reeds besproken) blijkt echter dat u op 9/10/2012 ten minste 18,7 jaar

oud was, op het moment van het gehoor op het CGVS dus ongeveer 20 jaar. Uw verklaringen over

uw leeftijd tasten dus verder uw algehele geloofwaardigheid aan. Bovendien blijkt uit de leeftijdstest

dat u op het moment van uw beweerde problemen – in augustus 2012 – zeker 18 jaar oud was,

waardoor van u toch enige kennis betreffende de door u aangehaalde feiten en de aanleiding daartoe

mag verwacht worden.

Wat betreft de door u neergelegde Cédula Pessoal; deze werd na het leeftijdsonderzoek

ingehouden door de dienst Voogdij, wat hierboven al besproken werd, en heeft verder geen

bewijskracht in kader van het door u voorgehouden asielrelaas. Immers, de erop voorkomende

geboortedatum is niet in overeenstemming te brengen met de wetenschappelijke resultaten van het

leeftijdsonderzoek waardoor geen geloof gehecht wordt aan de authenticiteit ervan.

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

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van het

redelijkheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, de motiveringsplicht en artikel 1 en 2, A van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Waar aangaande haar minderjarigheid in de bestreden beslissing verwezen wordt naar beslissingen die

de Dienst Voogdij op 19 oktober 2012 en 7 maart 2013 zou hebben betekend, voert verzoekster aan dat

haar raadsman het administratief dossier volledig opvroeg en dit schrijven niet mocht terugvinden.

Bijgevolg is het voor verzoekster onmogelijk om na te gaan op welk schrijven verweerder zich baseert
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om te stellen dat zij niet minderjarig zou zijn en of de stukken waarnaar verwezen werd wel op haar

betrekking hebben. Bovendien voegde verzoekster in de loop van de procedure haar Cedula Pessoal

toe, uitgereikt door de Angolese autoriteiten.

Vervolgens benadrukt verzoekster dat zij steeds eensluidende en duidelijke verklaringen heeft afgelegd

in verband met haar vader en diens politieke activiteiten. Verweerder twijfelt niet aan de betrokkenheid

van haar vader met CASA. Volgens verzoekster zoekt verweerder drogredenen om een negatieve

beslissing te nemen, beschikt hij over onvoldoende informatie en had hij een tweede interview moeten

organiseren teneinde duidelijkheid te bekomen. Andre Gaspar Mendes de Carvalho is de zoon van een

stichter van het MPLA, zodat hij uiteraard geen doelwit vormt na zijn overstap naar CASA. Verzoekster

en haar familie vormen echter wel een doelwit, hetgeen wordt bevestigd door een rapport van refworld

van 2012. Verzoeksters vader was lid van CASA, zijzelf niet. Zij benadrukt dat het feit dat zij niet weet

welke functie haar vader bekleedde, niet van belang is, maar zijn betrokkenheid wel. Het is flagrant

onzorgvuldig van verweerder om geen rekening te houden met de neergelegde documenten.

Waar verweerder “vage en tegenstrijdige” verklaringen aanhaalt, voert verzoekster aan dat zij het

slachtoffer is geworden van een zeer traumatische ervaring, hetgeen geleid heeft tot de zogenaamde

“tegenstrijdigheden”. Verzoeksters vorige raadsman verwees hier reeds naar in het administratief

dossier. Het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) is zeer beperkt en alleen de

hoofdlijnen mogen worden aangebracht. Het interview op het CGVS is veel uitgebreider en kan hierdoor

voor verwarring zorgen.

Wat betreft haar reisweg zag verzoekster geen andere keuze dan zich te laten helpen door (M.) om naar

België te kunnen, en dit uit angst. Door te twijfelen aan de reisweg is de gegrondheid niet onderzocht.

De werkwijze van (M.) mag geen afbreuk doen aan verzoeksters asielrelaas en heeft niets te maken

met dit asielrelaas en met verzoeksters gegronde vrees voor vervolging.

Verder verwijst verzoekster naar rapporten van mensenrechtenorganisaties waaruit zij afleidt dat de

situatie in Angola nog steeds zeer gevaarlijk is. Ook het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken

raadt af om naar Angola te reizen omdat het land niet voldoende veiligheid kan garanderen. Haar vader

en broers werden reeds vermoord en haar moeder werd ernstig gewond. Er zijn veel te veel vragen en

risico’s die onduidelijk zijn en die maken dat het geweld elke dag opnieuw kan uitbreken in al zijn

hevigheid. Het is onverantwoord om burgers in dergelijke omstandigheden terug te sturen. Verzoekster

herhaalt dat zij een doelwit vormt. Zij stelt tevens dat de Angolese autoriteiten één van de meest

corrupte in de wereld zijn en dat zij de bescherming van haar land niet kan inroepen.

Volgens verzoekster laat de bestreden beslissing na te motiveren waarom haar niet de subsidiaire

beschermingsstatus kan worden toegekend en weigert bovendien de veiligheidssituatie in haar land van

herkomst te onderzoeken. Indien zij dient terug te keren, vreest zij het slachtoffer te worden van foltering

of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing of ernstige bedreiging van haar leven of

persoon. Dit is volgens haar in strijd met artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift recente mediaberichtgeving met betrekking tot de

situatie in Angola (onder andere van verschillende mensenrechtenorganisaties) (stuk 3).

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.
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2.2.2. 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.

2.3.1. De Raad merkt op dat verzoekster geen enkel document ter staving van haar asielrelaas

bijbrengt, noch op het CGVS, noch bij onderhavig verzoekschrift, hetgeen een negatieve indicatie vormt

voor de algehele geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Verzoekster brengt evenmin een begin van

bewijs bij ter staving van haar voorgehouden reisweg naar België, hetgeen een bijkomende negatieve

indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van haar asielrelaas. Waar verzoekster aanvoert dat

het niet redelijk is om haar asielaanvraag te weigeren omdat er niet geloofd wordt welke reisweg zij

heeft afgelegd om in België te geraken, dient opgemerkt dat rekening dient te worden gehouden met het

geheel van de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op

zich kan misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere onderdelen

voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde

motieven die de commissaris-generaal heeft doen besluiten verzoekster het vluchtelingenstatuut en

subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren. Ter staving van haar identiteit en herkomst legde

verzoekster een Cedula Pessoal voor (zie map ‘Documenten’ in het administratief dossier), doch uit de

medische test in opdracht van de Dienst Voogdij is gebleken dat verzoekster op datum van 9 oktober

2012 een leeftijd had van 20,7 jaar met een standaarddeviatie van twee jaar (administratief dossier,

stukken 10 en 14), hetgeen niet te rijmen valt met de geboortedatum (25 december 1996) die op de

voorgelegde Cedula Pessoal staat. In tegenstelling tot wat verzoekster in voorliggend verzoekschrift

stelt, kon zij wel degelijk kennis nemen van deze informatie. Immers, verzoeksters administratief dossier

bevat een kopie van deze informatie (stukken 10 en 14). Het inzagerecht laat verzoekster toe om haar

dossier op het Commissariaat-generaal in te kijken en kennis te nemen van de inhoud teneinde haar

verdediging te organiseren. Bovendien blijkt uit de betreffende stukken van de Dienst Voogdij dat deze

ook aan verzoekster zelf werden betekend. Dat verzoekster zowel in onderhavig verzoekschrift als

wanneer zij ter terechtzitting dienaangaande ondervraagd werd overeenkomstig artikel 14 PR RvV, blijft

volhouden dat zij geboren is op 25 december 1996 wijst erop dat zij doelbewust de Belgische

asielinstanties tracht te misleiden. Uit het voorgaande blijkt dan ook dat geen bewijswaarde kan worden

toegekend aan de voorgelegde Cedula Pessoal, zodat verzoekster evenmin een begin van bewijs

bijbrengt ter staving van haar voorgehouden identiteit en herkomst, hetgeen opnieuw een negatieve

indicatie vormt voor de algehele geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Waar verzoekster betreffende de vastgestelde tegenstrijdigheden aanvoert dat het interview op de DVZ

zeer beperkt is, terwijl dit op het CGVS veel uitgebreider is, waardoor verwarring ontstaat, dient

opgemerkt dat er in de bestreden beslissing geen vergelijking wordt gemaakt tussen verzoeksters

verklaringen op de DVZ en deze op het CGVS. Waar zij aanvoert dat zij zeer traumatische ervaringen

heeft meegemaakt, hetgeen tot de tegenstrijdigheden zou geleid hebben, dient opgemerkt dat zij geen

medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan van een trauma in haar hoofde kan worden afgeleid.

Bijgevolg toont zij niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan dat zij aantoont dat zij ingevolge hiervan

aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen

af te leggen. Voorts formuleerde verzoekster noch de advocaat die haar bijstond enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van het gehoor bij het CGVS, blijkt uit het gehoorverslag dat het gehoor op normale wijze

is geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Verzoekster laat bovendien na in

concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma haar verklaringen zou hebben

beïnvloed. Evenmin toont zij aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden

motivering en beslissing.

Verzoekster citeert uit de bestreden beslissing: “Waarom uw moeder dan die datum vermeldde is

helemaal niet duidelijk. Ook waarom uw vader op die missie moest komt niet geloofwaardig over…” en

leidt hieruit af dat verweerder over onvoldoende informatie beschikte om een gemotiveerde beslissing te

kunnen nemen. Zij meent dat heel de beslissing spreekt over onduidelijkheden en

“ongeloofwaardigheden” en dat een tweede gehoor had moeten plaatsvinden. Opnieuw dient echter

opgemerkt dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering en niet met diverse

onderdelen van de motivering op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen,

maar kan in samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen

besluiten verzoekster het vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren.

Bovendien kan de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet enkel worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Verzoekster

meent dat verweerder over onvoldoende informatie beschikte, doch laat na in concreto bijkomende
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informatie te verschaffen die verweerder volgens haar nodig zou hebben om de bestreden beslissing te

kunnen motiveren. Zij stelt immers verder niet meer dan dat haar vader lid was van CASA en zij

hierdoor een doelwit vormt, hetgeen niets meer is dan het herhalen van reeds eerder afgelegde

verklaringen en dus geen dienstig verweer. Waar verzoekster citeert uit een rapport van refworld, dient

opgemerkt dat dit informatie van algemene aard is die geen betrekking heeft op haar persoon. Zij dient

haar vrees voor vervolging in concreto aan te tonen. Waar verzoekster nog stelt dat het niet van belang

is dat zij niet weet welke functie haar vader uitoefende, dient opgemerkt dat redelijkerwijze van

verzoekster kan verwacht worden dat zij weet welke functie haar vader uitoefende binnen CASA indien

zij omwille van deze activiteiten van haar vader haar land van herkomst ontvlucht en in België

internationale bescherming vraagt. Tevens dient opgemerkt dat, waar verzoekster stelt “Meer nog, men

weigert dit document zelf grondig te onderzoeken!”, de Raad niet inziet over welk document verzoekster

het heeft. Verzoekster bracht immers enkel haar Cedula Pessoal bij (zie map ‘Documenten’ in het

administratief dossier), die in de bestreden beslissing wel degelijk besproken wordt.

Waar in de bestreden beslissing verwezen wordt naar Andre Gaspar Mendes de Carvalho, dient

opgemerkt dat verzoekster zelf verklaarde dat de politie op de mars van CASA de naam van haar vader

en van diens vriend, Gaspar Mendes noteerde (gehoorverslag CGVS, p. 7). In zoverre verzoekster naar

Andre Gaspar Mendes de Carvalho verwees, zijn verweerders opmerkingen aangaande deze persoon

pertinent, doch verzoekster verwijt verweerder in onderhavig verzoekschrift enkel dat de vrees voor

vervolging in haar hoofde onderzocht dient te worden zonder te verduidelijken of zij tijdens haar gehoor

met haar verwijzing naar Gaspar Mendes al dan niet doelde op Andre Gaspar Mendes de Carvalho.

Aldus verwijt zij verweerder onduidelijkheid en onzorgvuldigheid, zonder zelf voor duidelijkheid te

zorgen, hetgeen niet ernstig is.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekster niet verder komt dan het herhalen van reeds

eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, hetgeen echter de motieven van de bestreden

beslissing niet kan weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent

en correct en worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

De door verzoekster bijgebrachte informatie (verzoekschrift, stuk 3) vermag aan de voormelde

vaststellingen geen afbreuk te doen. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen

betrekking op haar persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoekster dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op

het voorgaande, in gebreke.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

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.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Uit de door verzoekster bijgebrachte informatie (verzoekschrift, stuk 3) blijkt niet dat er in Angola sprake

is van een situatie van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict als bedoeld in artikel

48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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:

Artikel 1
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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 veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


