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nr. 126 578 van 2 juli 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 2 mei 2014 heeft

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

3 april 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 26 mei 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL 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 verklaarde de Angolese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Luanda op 28/10/1984.

U verklaarde heel uw leven in Luanda gewoond te hebben en u kwam daar aan de kost als

taxichauffeur, privéchauffeur en securitymedewerker aan het Kikolo plein. U verklaarde dat u werd

opgepakt op 1 januari 2010 toen u met een groep collega’s en vrienden slecht aan het spreken was over

de president op het Kikolo plein waar u werkte. U wist niet dat er politie in burger aan het meeluisteren

was. U verklaarde dat u eerst naar een politiepost in Kakuako overgebracht werd, waarna u werd

overgebracht naar de Commarca gevangenis in Luanda. U verbleef daar tot 15 of 16 februari 2010,

waarna u werd vrijgelaten omdat een vriend van uw oom die politieman is, (T.) genaamd, u vrijgekocht
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had uit de gevangenis. U verklaarde daarna niet meer naar uw huis teruggekeerd te zijn maar naar het

huis van (T.) gegaan te zijn. U verklaarde daar gebleven te zijn tot uw vertrek uit Angola op 11 maart

2011. Uw oom en zijn vriend regelden in tussentijd uw vertrek door een visum voor België op uw naam

te verkrijgen. U vertrok uit Luanda met het vliegtuig op 11 maart naar Kenia en daarna naar Frankrijk.

U vroeg in Frankrijk 2 keer asiel aan onder twee verschillende namen maar u werd doorgestuurd

naar België vanwege uw visum voor België. U kwam aan in België op 27 september 2011 en u vroeg er

de volgende dag asiel aan.

B. Motivering

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

de zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kunnen er vraagtekens geplaatst worden bij uw oprechtheid en geloofwaardigheid nadat u

in het begin van uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of u al eens eerder asiel aangevraagd had in

een ander land. Uw antwoord op deze vraag was immers negatief. U verklaarde dat u nog geen

asiel ergens anders had aangevraagd maar dat u wel een tijdje in Frankrijk doorgebracht hebt en

dat u daar niet wou blijven omdat u naar België wilde gaan (zie gehoorverslag CGVS, p3). Echter,

bij DVZ verklaarde u dat u in maart 2011 (nadat u 6 dagen vastzat op de luchthaven) asiel aanvroeg in

Frankrijk. U wachtte de beslissing niet af en een beetje later vroeg u een tweede keer asiel aan maar

onder een valse naam. Via uw vingerafdrukken hebben ze u echter herkend (zie verklaring DVZ, punt

17 “Eerdere asielprocedures”). Toen u hiermee werd geconfronteerd tijdens uw gehoor op het CGVS,

verklaarde u dat u het daar had aangevraagd maar dat ze u daar zeiden dat u het in België moest

aanvragen. U was daar niet geïnteresseerd om te spreken en u hebt uw verhaal daar niet volledig

gedaan. U verklaarde verder dat, toen u daar de eerste keer asiel aanvroeg, u uw oorspronkelijke

verhaal voor uzelf gehouden hebt en dat u zelf niet meer weet welk relaas u daar gegeven hebt omdat

u daar niet wilde blijven (zie gehoorverslag CGVS, p3). Gevraagd waarom u daar toen een tweede keer

asiel aanvroeg verklaarde u dat u niet zeker bent of u de asielprocedures begrijpt en dat “ het eerste niet

origineel was en de tweede keer heb ik enkel om hulp gesmeekt.” U verklaarde verder nog dat het niet

dezelfde procedure was de tweede keer, dat u naar iemand gegaan bent om onderdak te vragen maar

dat ze u daar niets gevraagd hebben en dat u daar uw relaas niet kunnen doen hebt. Pas toen u

opnieuw geconfronteerd werd met uw gedane verklaringen bij DVZ, namelijk dat u de tweede keer asiel

aanvroeg in Frankrijk onder een andere naam, (S.D.B.), maar dat ze uw vingerafdrukken herkend

hadden, antwoordde u dat dit inderdaad klopt (zie gehoorverslag CGVS, p4). U verklaarde verder dat de

valse naam die u gebruikte bij uw tweede asielaanvraag, (S.D.B.), van Luanda komt, dat u hem

opgestuurd kreeg uit Luanda en dat u uw oorspronkelijke documenten bijgehouden hebt en u verkozen

had nieuwe documenten “aan te vragen” omdat ze u al kenden in Frankrijk (zie gehoorverslag CGVS,

p4). U verklaarde verder dat het valse identiteitsbewijs dat u liet aanmaken op de naam van (S.D.B.) in

Frankrijk gebleven is omdat ze het daar bijgehouden hebben (zie gehoorverslag CGVS, p8).

Hierbij moet toch worden opgemerkt dat uw verklaringen, namelijk dat u in Frankrijk bij uw

eerste asielaanvraag uw oorspronkelijke verhaal voor uzelf gehouden hebt omdat u daar niet wou

blijven en dat u zelfs niet meer weet welk relaas u daar gegeven hebt, ten eerste allerminst

geloofwaardig overkomen en ten tweede niet overeenstemmen met wat men zou mogen verwachten

van iemand die zijn land ontvlucht op zoek naar internationale bescherming. Er is immers geen enkele

goede reden te bedenken waarom u daar niet uw echte verhaal zou gedaan hebben of waarom u uw

verhaal voor uzelf wilde houden. De verklaring die u hiervoor geeft, namelijk dat u daar niet wou blijven

omdat u naar België wilde gaan, kan niet verklaren waarom u daar dan uw echte verhaal niet zou

gedaan hebben. Er is immers geen verband tussen een vals verhaal doen en uw verklaarde wens om

naar België te willen gaan. Niemand verplichtte u trouwens om asiel aan te vragen in Frankrijk, en zeker

geen twee keer. Overigens, toen u gevraagd werd waarom er voor u een visumaanvraag voor België

aangevraagd werd, geeft u tweemaal aan dat u al altijd Frans willen leren hebt (zie gehoorverslag

CGVS, p9). Frans leren is iets wat u ongetwijfeld ook in Frankrijk had kunnen doen.

Bovendien zijn uw verklaringen, dat u daar niet wilde blijven in Frankrijk, tegenstrijdig met

uw handelingen. U vroeg immers nog een tweede maal asiel aan in Frankrijk en u spaarde zich

hiervoor zelfs de moeite niet om valse identiteitsdocumenten te laten aanmaken op de naam van

(S.D.B.). Opnieuw moet vastgesteld worden dat uw handelingen niet overeenstemmen met

de handelingen van iemand die oprecht internationale bescherming zoekt vanwege vervolgingsfeiten in

zijn land van herkomst.

Omwille van wat hierboven beschreven werd, moet er dus worden vastgesteld dat er

ernstige twijfels zijn over uw geloofwaardigheid en de oprechtheid van uw asielaanvraag.

U verklaarde dat u Angola moest ontvluchten omdat u gearresteerd werd op 1 januari 2010 omdat u

met een groep vrienden kritiek gaf op de president van Angola. U verklaarde dat u werd overgebracht
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naar Kakuako voor u werd overgebracht naar de Comarca gevangenis (zie gehoorverslag CGVS, p9).

U verklaarde eerst dat u na een paar dagen werd overgebracht naar de Comarca gevangenis maar

even later zei u dat u daar twee weken gezeten hebt (zie gehoorverslag CGVS, p9-11). U verklaarde

dat u vrijkwam op 15 of 16 februari 2010 nadat uw oom met behulp van zijn vriend, (T.), betaald had

voor uw vrijlating (zie gehoorverslag CGVS, p13). Uw paspoort, dat u ook meebracht naar uw gehoor op

het CGVS, werd uitgegeven op 18 februari 2010. U verklaarde hierover echter dat u uw paspoort al voor

die datum in handen hebt gekregen, u verklaarde dat u uw paspoort al mocht gaan halen de 10de

in Mutamba maar dat u uw vrouw gestuurd hebt om die te gaan halen. Ten eerste blijkt uit

informatie, waarover het Commissariaat-Generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief

dossier werd gevoegd, dat, omwille van de digitale vingerafdrukken op het paspoort, het niet toegelaten

is in Angola om iemand anders je paspoort te laten afhalen. Ten tweede klopt de chronologie van uw

verklaringen niet, aangezien u zei dat u in de gevangenis zat van 1 januari 2010 tot 15 of 16 februari

2010. U kunt uw vrouw dus niet om uw paspoort gestuurd hebben aangezien u verklaarde dat u toen in

de gevangenis zat. Het zou bovendien zeer merkwaardig zijn dat uw echtgenote uw paspoort zou gaan

halen en krijgen bij de Angolese autoriteiten die u op dat moment vervolgen. Ten derde is het allerminst

geloofwaardig dat u uw paspoort in handen zou hebben gekregen voor de datum van uitgifte die op dat

paspoort staat.

Verder verklaarde u dat u, nadat u werd vrijgelaten uit de gevangenis, bij (T.) thuis bleef tot aan

uw vertrek uit Angola en dat u via hem werk geregeld hebt, eerst als automechanicus en later op de

werf van het nieuwe huis van (T.) (zie gehoorverslag CGVS, p13). Bij DVZ verklaarde u echter dat u

op 11/09/2010 werd opgepakt tijdens uw job als security en dat u twee dagen werd vastgehouden op

het Kikolo plein naar aanleiding van een incident dat daar gebeurd was (zie vragenlijst DVZ p.2). Toen

u hiermee geconfronteerd werd tijdens uw gehoor op het CGVS zei u hierover dat 11 september 2010

niet de datum is waarop u gearresteerd bent maar dat dit een datum is dat er op het plein een hele

heisa ontstaan was waarbij u in een conflict geraakt bent met mensen die u had opgepakt. U verklaarde

verder dat u niet meer zeker was of het nu 10 of 11 september was (zie gehoorverslag CGVS, p14).

Toen u gevraagd werd wat er toen gebeurde op 10 of 11 september 2010 verklaarde u:” Ik weet het niet,

het was carnaval of iets, die bandieten waren aan het stelen, die profiteerden ervan, wij als

burgerwacht kunnen dat niet toelaten, er is toen een conflict ontstaan”. Wanneer u dan gevraagd werd

of u toen werkte als security op het Kikolo plein in september 2010, zegt u dat u zich die datum niet echt

herinnert en dat het ook niet echt veel relevantie heeft (zie gehoorverslag CGVS, p14). Hierbij moet toch

worden opgemerkt dat deze datum van uzelf komt, u hebt deze namelijk opgegeven bij DVZ, want u zei

dat u op 11 september 2010 gearresteerd werd. Wanneer u dan gevraagd werd wanneer u gestopt bent

met uw werk als security op het Kikolo plein verklaarde u dat dit op het einde van 2010 was maar dat u

de datum niet meer zo goed weet. Aangezien u eerder verklaarde dat u werd vrijgekocht uit de

gevangenis in februari 2010, lijkt het weinig aannemelijk dat u daarna uw werk als securitymedewerker

verder zette, tot eind 2010. Toen u gevraagd werd of u nog als security gewerkt hebt nadat u vrijkwam

uit de gevangenis, zei u “Nee, toen ik uit de gevangenis kwam ging dat niet." Als verklaring voor het feit

dat u eerder verklaarde dat u in september nog als security op het Kikolo plein werkte, iets wat u zowel

bij DVZ als tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde, zei u: “Die datum kan je beter vergeten, dat weet

ik niet meer zo goed. Bij ons is het moeilijk, op welke dag je bent begonnen met een bepaalde job en op

welke dag je ermee stopt, het is een beetje moeilijk” (zie gehoorverslag CGVS, p14). U legt hier dus

duidelijk tegenstrijdige verklaring af over de periode waarin u als security medewerker zou

gewerkt hebben op het Kikolo plein. Zowel bij DVZ als tijdens uw gehoor op het CGVS hebt u het

over een incident in uw functie van security-medewerker, op het Kikolo plein in september 2010 en dat

terwijl u eveneens verklaarde na uw vrijlating uit de gevangenis in februari 2010 niet meer als

security medewerker te hebben gewerkt. Bovendien verklaarde u dan weer op een ander moment

tijdens het gehoor (zie gehoorverskag, p14) dat u daar tot eind 2010 gewerkt hebt.

Er moet dus worden vastgesteld dat er geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen over uw arrestatie op 1 januari 2010 en over uw vrijlating in februari 2010, waarna u

onderdook en dus stopte met werken als security-medewerker (zie gehoorverslag CGVS, p13)

aangezien u herhaaldelijk verklaringen afgelegd hebt over een incident dat zich afspeelde op het

Kikolo plein in september 2010 en dat u op dat moment daar nog werkzaam was als security

medewerker. Ook uw verklaringen over uw paspoort, waarop staat dat het werd afgegeven op 18

februari 2010, 2 of 3 dagen dus nadat u verklaarde vrijgekomen te zijn uit de gevangenis door

middel van omkoping, spreken uw verklaringen over uw detentie tegen.

U verklaarde ook bij DVZ dat u op 28/02/11 gevlucht was naar het huis van de vriend van uw

nonkel nadat er onrusten waren uitgebroken op carnaval terwijl de president zou verklaard hebben dat

er mensen zouden worden opgepakt als er onrusten uitbraken (zie vragenlijst DVZ p.3). Toen u

hiermee geconfronteerd werd tijdens uw gehoor op het CGVS, antwoorde u erg ontwijkend en

verklaarde u allerminst waarom u dit verklaard hebt bij DVZ. Toen u even later opnieuw werd gevraagd
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waarom u dat verklaard hebt bij DVZ, antwoordde u opnieuw niet op de vraag: “ik heb verteld dat ik in

de gevangenis heb gezeten, ik ben ook niet zeker of de vertaler mij toen goed begrepen heeft (zie

gehoorverslag CGVS, p14-15). U verklaarde nochtans in het begin van uw gehoor op het CGVS dat u

geen opmerkingen had over het interview dat u bij DVZ gedaan hebt (zie gehoorverslag CGVS, p3).

Toen u dan gevraagd werd waarom u uit Angola bent vertrokken, wat uw vrees was, verklaarde u dat er

veel problemen zijn ontstaan toen u uit de gevangenis kwam omdat ze zich afvroegen hoe u uit

de gevangenis was geraakt. Dit zou volgens u problemen opgeleverd hebben bij de politie zelf en

uw nonkel zou ook opgebeld zijn om te zeggen dat u weg moest omdat ze u gingen vermoorden.

U verklaarde verder dat uw nonkel u hiervan telefonisch op de hoogte bracht om u te zeggen dat

u niet kon terugkeren, want u was toen al in Kenia. Als aanleiding om te vluchten uit Angola haalt

u dus iets aan waar u pas op de hoogte van was toen u al weg was uit Angola. Wanneer u

dan opnieuw de vraag wordt gesteld wat dan de aanleiding was om weg te vluchten zegt u dat u weg

moest vluchten omdat u slecht had gesproken over de president en verder haalt u als reden aan dat u

ook eens werd overvallen bij u thuis en dat ze alle goederen gestolen hebben die u had gekocht. U

verklaarde verder ook geen problemen te hebben gekend met de politie nadat u vrijgekomen was, dat u

naar het huis van (T.) gegaan bent maar dat er u werd aangeraden om niet willekeurig rond te lopen

(zie gehoorverslag CGVS, p15).

Ook uw reden om uit Angola weg te vluchten kan u dus niet aannemelijk maken aangezien u

als voornaamste reden iets aanhaalt waar u pas van op de hoogte was eenmaal u al vertrokken

was.

Toen u op het einde van het gehoor op het CGVS de vraag werd gesteld of u toen niet bang was om

te reizen met uw eigen paspoort met uw eigen naam erop, wat wel verondersteld mag worden

aangezien u verklaarde dat u niet legaal was vrijgekomen uit de gevangenis, antwoordde u: “Nee, het is

een origineel paspoort.” U lijkt dus niet te beseffen dat juist het feit dat het een origineel paspoort op uw

eigen naam is, betekent dat dit een gevaarlijke situatie voor u zou moeten geweest zijn. Dat u hier

klaarblijkelijk niet bij stilstond, komt helemaal niet doorleefd over.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan u door de vele tegenstrijdigheden in uw

verklaringen niet aannemelijk maken dat u werd gearresteerd op 1 januari 2010 omdat u slecht

zou hebben gesproken over de president. Uw verklaringen over uw eerder gedane

asielaanvragen in Frankrijk stroken bovendien allerminst met het gedrag van iemand die oprecht

internationale bescherming zoekt vanwege vervolgingsfeiten in zijn land van herkomst. Wat

betreft de door u neergelegde identiteitsdocumenten, namelijk uw paspoort, uw rijbewijs, uw

cédula pessoal, uw identiteitskaart en uw stemkaart: deze wijzigen voorgaande vaststellingen niet

aangezien uw identiteit hier niet in twijfel wordt getrokken.

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 rechtspleging

Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet dient het verzoekschrift de

middelen te bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. De uiteenzetting van

een “middel” vereist dat de geschonden geachte rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt

aangeduid, alsook de wijze waarop die regel of dat beginsel door de bestreden rechtshandeling wordt

geschonden.

Het verzoekschrift vangt aan met een uiteenzetting van de procedurele voorgaanden. Verzoeker

beroept zich vervolgens 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 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Tevens beroept

hij zich op een klaarblijkelijke beoordelingsfout.

Verzoeker vervolgt met een theoretische uiteenzetting over de inhoud van de motiveringsplicht, het op

louter algemene wijze beweren dat hieraan niet is voldaan en het geven van een algemene

uiteenzetting over de vluchtelingendefinitie in artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en

de bewijslast inzake asielaanvragen. Verder beweert hij “Dat de tegenpartij in casu de verzoeker geen

tegenstrijdigheden verwijt maar meent dat zijn vrees voor vervolgingen niet gegrond wordt”, hetgeen

een loutere en kennelijke miskenning vormt van de inhoud van de bestreden beslissing. Voor het

overige uit verzoeker nog een aantal algemene beweringen en beschouwingen, onder meer over de
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overheid “die nu de macht in Servië uitoefent”. Verzoeker gaat nergens in concreto in op de bestreden

motivering en beslissing en toont niet aan de hand van concrete elementen of argumenten aan dat of op

welke wijze de bestreden beslissing de aangevoerde artikelen schendt.

Verzoeker, bijgestaan door zijn advocaat, kon ter terechtzitting evenmin een middel aanduiden.

Aangezien verzoeker niet concreet uiteenzet op welke wijze de bestreden beslissing de aangevoerde

artikelen schendt, voert hij geen ontvankelijke middelen aan. Bij gebreke aan ontvankelijke middelen is

het verzoekschrift niet ontvankelijk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juli tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


