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nr. 128 536 van 2 september 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 18 april 2014 heeft

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

25 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 28 april 2014 met refertenummer

42620.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. KIWAKANA verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, 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 op X in X. U verklaarde heel uw

leven in Luanda gewoond te hebben. In Luanda kwam u aan de kost door vis te verkopen. U woonde in

de wijk X, eerst met uw moeder en daarna met uw man, (J.C.P.) en uw kinderen, (B.P.) en (E.P.). U

verklaarde dat uw man lid was van de oppositiepartij UNITA en voor die partij de functie vervulde van

penningmeester en adviseur. U verklaarde dat u samen met uw man deelnam aan een manifestatie in
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Luanda, georganiseerd door UNITA, op 23/11/2013. U en uw man werden tijdens die manifestatie

opgepakt en in twee verschillende wagens gestopt. U verklaarde dat u sindsdien geen nieuws meer

over uw man hebt. U werd samen met 4 andere personen, 2 mannen en 2 meisjes die ook op de

manifestatie werden opgepakt, naar een huis in aanbouw gebracht. U verklaarde dat u en die andere

personen daar werden geslagen en werden bedreigd door drie politiemannen die in dat huis aanwezig

waren. De dag daarop gingen de politiemannen weg en kwam er een gemaskerde man in burger die zei

dat u en de andere personen jullie dood hadden getekend door deel te nemen aan de manifestatie. Op

de derde dag van uw gevangenschap werden u en de andere personen vrijgelaten door deze

gemaskerde man omdat hij medelijden met u had want u was veel aan het huilen omdat u uw kinderen

miste. U ging naar het huis van uw nonkel, (R.M.), waar u ongeveer 2 maanden verbleef alvorens met

uw twee kinderen het vliegtuig naar België te nemen op 29 januari 2014. U kwam in België aan op

30/01/2014 waar u asiel aanvroeg op 31/01/2014.

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 verklaarde dat u deelnam aan een manifestatie, georganiseerd door UNITA in Luanda op

23/11/2013. U verklaarde uit Angola gevlucht te zijn vanwege de problemen die u had met de Angolese

autoriteiten vanwege uw deelname aan deze manifestatie.

Eerst en vooral moet opgemerkt worden dat u het niet aannemelijk kon maken dat u effectief

aan deze manifestatie hebt deelgenomen. U verklaarde dat uw man lid is van de oppositiepartij

UNITA. U verklaarde verder dat UNITA een betoging organiseerde in Luanda op 23/11/2013 om op te

komen voor de rechten van het volk (zie gehoorverslag CGVS, p8). U verklaarde over deze manifestatie

dat er betoogd werd tegen het MPLA om voor de rechten van het volk op te komen. De aanleiding voor

deze betoging waren volgens u de omstandigheden van het land en het feit dat de rechten van het volk

niet worden erkend (zie gehoorverslag CGVS, p9). Echter, uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat de

manifestatie, georganiseerd door UNITA, een manifestatie was om voor gerechtigheid op te roepen voor

Antonio Alves Kamulingue en Isaias Cassule, 2 politieke activisten die ontvoerd werden in mei 2012.

Later bleek dat deze twee activisten ook vermoord werden. Er werd u tijdens uw gehoor op het CGVS

de vraag gesteld of u deze twee namen kende, waarop u twee keer “nee” antwoordde (zie

gehoorverslag CGVS, p17). Hoewel u dus verklaarde dat uw man lid was van UNITA, en u met hem

naar de betoging gegaan bent, rept u met geen woord over het feit dat de aanleiding van deze betoging

het verdwijnen van deze 2 personen was. Als uw man werkelijk lid was van UNITA en u daar aanwezig

was, dan had u dat moeten weten. Zoals u zelf verklaarde was het geweten dat deze betoging gevaarlijk

kon zijn. U verklaarde namelijk dat uw nonkel, (R.M.), u afgeraden had deel te nemen aan deze

betoging omdat als het over politiek gaat, het altijd gepaard gaat met conflict en doden (zie

gehoorverslag CGVS, p11). Een dergelijk risico nemen, om dan niet te weten waarom er eigenlijk

betoogd wordt is allerminst geloofwaardig. Zelfs indien u het op voorhand niet zou geweten hebben, zou

u toch tijdens de manifestatie moeten gemerkt hebben wat de aanleiding voor deze manifestatie was.

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

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat vele van de daar aanwezige betogers T-shirts droegen

met daarop de slogan “stop ontvoeringen en martelingen”. Toen u gevraagd werd welke slogans er

gebruikt werden tijdens de manifestatie, verklaarde u de volgende slogans gezien te hebben: “wij willen

onze rechten” en “MPLA buiten” (zie gehoorverslag CGVS, p12). Toen u gevraagd werd of er die dag

een andere manifestatie plaatsvond in Luanda, was uw antwoord “nee” (zie gehoorverslag CGVS, p12).

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

administratief dossier werd gevoegd blijkt echter dat op diezelfde dag er ook een andere manifestatie

plaatsvond die steun betuigde aan de MPLA. Deze andere manifestatie was trouwens een van de

redenen waarom men de UNITA manifestatie verboden had. U verklaarde verder dat de betoging niet

tot zijn einde is geraakt omdat de politie het belette. U zei dat de betoging tot aan Jumbo (een

supermarkt) op de Primero de Maio straat geraakt was. Over de duur en de afstand van de manifestatie

verklaarde u dat het wel een afstandje wandelen is van Santana tot Primeiro de Maio en dat dat 2 tot 3

uur kan duren te voet (zie gehoorverslag CGVS, p11). Echter, uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd,

blijkt dat de manifestatie nooit is vertrokken van het Santana kerkhof waar er werd samengekomen om

aan de manifestatie te beginnen. Het traject van de geplande manifestatie was inderdaad van Santana

tot aan het Primeiro de Maio plein maar omdat de politie de straat had afgezet kon de manifestatie niet

vertrekken en werd de betoging dan ook afgeblazen door UNITA tegen de middag.

Er moet dus worden vastgesteld dat uw verklaringen over uw deelname aan deze

manifestatie niet als geloofwaardig kunnen beschouwd worden, aangezien u de werkelijke
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aanleiding voor deze manifestatie niet kende. Sterker nog, de namen van de twee activisten voor

wie deze manifestatie georganiseerd werd, kent u zelfs niet. Verder verklaarde u ook dat de

manifestatie een serieuze afstand afgelegd had, 2 tot 3 uur wandelen, en dat terwijl de

manifestatie nooit is kunnen vertrekken.

U verklaarde dat uw man lid is van UNITA en dat zijn functie in de partij penningmeester en adviseur

(of raadgever) was (zie gehoorverslag CGVS, p9 &17). Verder verklaarde u dat hij al lid was van UNITA

van voor u hem kende. Waarom hij lid was kon u niet uitleggen omdat u hem dat nooit gevraagd had

en omdat u nooit geïnteresseerd was in de partij omdat u zelf geen lid was (zie gehoorverslag CGVS,

p9). Dit is toch wel opmerkelijk te noemen voor iemand die verklaarde aan een gevaarlijke manifestatie

van die partij, UNITA, deelgenomen te hebben. U verklaarde verder dat uw man nooit eerder

deelgenomen had aan andere manifestaties omdat ze niet regelmatig betogingen organiseren en dat de

betoging waaraan u verklaarde deel genomen te hebben, de eerste was die plaatsvond (zie

gehoorverslag CGVS, p10). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan

een kopie bij het administratief dossier gevoegd werd, blijkt echter dat UNITA wel al betogingen of

manifestaties georganiseerd heeft voorafgaande aan de manifestatie die plaatsvond op 23/11/2013. Het

voorbeeld van een betoging van UNITA dat bij het administratief dossier gevoegd werd is een betoging

die plaatsvond in Luanda op 19 mei 2012. Dit is dus een betoging georganiseerd door UNITA die

slechts een zestal maanden eerder plaatsvond voor de betoging waaraan u verklaarde deelgenomen te

hebben

Ook uw verklaringen over het UNITA lidmaatschap van uw man kunnen dus niet

als geloofwaardig beschouwd worden aangezien u verklaarde dat uw man voor november 2013

nooit aan betogingen of manifestaties van UNITA deelnam omdat dit de eerste keer zou geweest

zijn dat UNITA een betoging organiseerde, wat niet klopt.

U verklaarde uw man niet meer gezien te hebben sinds zijn arrestatie op 23/11/2013 en sindsdien

geen nieuws meer te hebben over hem (zie gehoorverslag CGVS, p.9-10). Toen u gevraagd werd of u

toen niet aan UNITA gevraagd had wat er met uw man gebeurd was, zei u dat u niet buiten kwam, en

dus geen manier had om dat te doen. Gevraagd of u dan niet via een andere persoon of via de

telefoon contact had opgenomen met UNITA, verklaarde u dat dat niet mogelijk was omdat u niet

betrokken was bij de partij. U had geen gegevens van UNITA, enkel uw man had daar contact mee. Dat

u UNITA niet kon contacteren via telefoon of via iemand anders omdat u hun gegevens niet had komt

allerminst geloofwaardig over. UNITA is geen privépersoon of privé-organisatie maar een politieke partij

die u, mits een kleine moeite, zou kunnen gecontacteerd hebben of kunnen laten contacteren hebben

door iemand anders. Dat u geen enkele moeite daar toe zou gedaan hebben en dat terwijl u verklaarde

geen nieuws meer te hebben over uw man sinds zijn verdwijning kan niet aannemelijk genoemd

worden. Toen u gevraagd werd of u uw man had proberen te contacteren toen u bij uw nonkel

ondergedoken zat, verklaarde u dat het geen zin had omdat zijn familie ook op zoek was naar hem en

dat niemand wist waar hij zich bevond (zie gehoorverslag CGVS, p16). U lijkt wel heel erg weinig moeite

gedaan te hebben om uw man te proberen te vinden. U verklaarde ook met niemand uit Angola contact

te hebben gehad sinds u in België bent, het laatste contact dateert van 29 januari toen u vaarwel zei aan

uw nonkel (zie gehoorverslag CGVS, p5). Gevraagd waarom u sindsdien geen contact meer gehad hebt

met uw nonkel antwoordde u dat u geen telefoonnummer meehebt van hem en dat u geen telefoon had,

en dat het dus te moeilijk is. U hebt zijn telefoonnummer niet mee omdat u veel angst had en omdat er

geen tijd was (zie gehoorverslag CGVS, p5-6). U verklaarde ook dat u 2 maanden bij uw nonkel

gebleven was, toen u gevraagd werd of u toen zijn nummer niet gevraagd had tijdens die twee

maanden, verklaarde u dat u toen zijn nummer had maar dat het in uw agenda stond die u niet

meegenomen hebt naar België. U zei eerst dat u uw agenda niet meegenomen hebt omdat er geen tijd

was om dingen bijeen te rapen toen u vertrok. Toen u er werd op gewezen dat u zelf tijdens het gehoor

verklaard had dat uw nonkel u op een maandag zei u klaar te maken omdat u op woensdag ging

vertrekken (zie gehoorverslag CGVS, p8-9) en of dat dan niet genoeg tijd was om uw agenda mee te

pakken, verklaarde u plots dat u uw agenda vergeten mee te pakken was. U verklaarde verder dat u

veel contactgegevens kwijtgespeeld bent omdat u uw gsm kwijtgespeeld was op de dag van de

betoging (zie gehoorverslag CGVS, p16). Het feit dat u uw gsm kwijtgespeeld zou zijn op de dag van de

betoging is hier eigenlijk niet relevant aangezien u verklaarde na de betoging nog twee maanden bij u

nonkel doorgebracht te hebben, genoeg tijd dus om hem zijn telefoonnummer te vragen en op te

schrijven. U verklaarde ook eerst geen tijd te hebben gehad om uw agenda mee te pakken en pas toen

u er werd op gewezen dat drie dagen tijd (van maandag tot woensdag) toch genoeg tijd zou moeten zijn

om uw agenda mee te pakken, verklaart u plots dat u uw agenda gewoon vergeten bent. U past hier

duidelijk uw antwoorden aan de u gestelde vragen aan. Daarbovenop is het helemaal niet geloofwaardig

dat u Angola zou verlaten hebben en geen enkele contactgegevens van uw familie zou meegedaan

hebben omdat u die “vergeten” zou hebben.
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Uw verklaringen over waarom u niets zou kunnen ondernomen hebben om uw man te

vinden terwijl u daar gedurende 2 maanden de tijd voor had komen allerminst geloofwaardig

over. Ook uw verklaringen over hoe u eerst geen tijd had om uw agenda met contactgegevens

mee te pakken, om daarna te verklaren dat u ze gewoon vergeten hebt komen niet geloofwaardig

over.

Toen u tijdens uw gehoor op het CGVS geconfronteerd werd met het facebook profiel van (C.P.) en er u

gevraagd werd of dit uw man was, bevestigde u dat dit profiel inderdaad het profiel van uw man is. U

verklaarde dat u hem niet op facebook proberen te vinden hebt omdat u zelf geen facebook of computer

hebt. U kon niet verklaren hoe het kwam dat uw man nog erg actief blijkt te zijn op facebook, u zei dat

het kon zijn dat het zijn broer is die de pagina voor uw man opende en dat hij misschien ook het

paswoord voor dat profiel heeft. Op het facebook profiel van (C.P.) staat er dat hij een relatie heeft met

“(E.B.)“. Toen u het profiel van (E.B.) werd overhandigd, bevestigde u dat u die persoon bent. Toen er

werd opgemerkt dat u verklaard had niet over facebook te beschikken, zei u dat u het niet gebruikt

omdat u geen computer hebt.Toen u werd getoond dat (E.B.) op facebook in januari nog berichten

geplaatst had op de facebook pagina van (C.P.), zei u dat dit onmogelijk was. Gevraagd hoe u dit dan

kon verklaren als het onmogelijk was, zei u “Dat weet ik niet.” Aangezien u toegaf dat het profiel (E.B.)

op facebook uw profiel is, kan het niet anders dan dat u in januari 2014 nog in contact stond met uw

man via facebook. Het profiel van (E.B.) werd immers pas aangemaakt op 29 december 2013, meer dan

een maand dus nadat uw man zou verdwenen zijn. (C.P.) zette ook pas op 4 januari op facebook dat hij

een relatie heeft met (E.B.). Indien het niet uw man zou zijn maar zijn broer die deze pagina beheert,

is het onverklaarbaar dat u dan in december 2013 vriend wordt op facebook van (C.P.) en die in januari

op zijn facebook zet dat hij een relatie met u heeft terwijl u verklaarde dat u geen nieuws meer had over

hem sinds 23 november 2013. Ook de foto’s van u die in januari op het profiel van (C.P.) verschenen

zijn, kunnen dan niet verklaard worden. Als uitleg op de berichten die (E.B.) in januari bij de foto’s van

(C.P.) zetten, kon u niets anders zeggen dan dat dit onmogelijk was en dat u het niet kan verklaren (zie

gehoorverslag CGVS, p17-18). Gevraagd waarom u op facebook de naam (E.B.) gebruikt, verklaarde u

dat iedereen een valse naam gebruikt op facebook omdat je daar van alles te weten kan komen. Tijdens

uw gehoor op het CGVS bevestigde u ook dat u nog een ander profiel op facebook hebt, onder de naam

(E.M.E.). U verklaarde die naam te gebruiken omdat het ook de naam is van een zuster van de kerk die

u kende, (S.M.). Als uitleg voor het feit dat u over 2 verschillende profielen op facebook beschikt, zei u

dat dat gewoon een manier is waarop je facebook gebruikt en dat als je vriend bent met bepaalde

mensen, je op een andere pagina een paar andere vrienden kan hebben waar niet iedereen bij

betrokken is (zie gehoorverslag CGVS, p18-19). U verklaarde ook dat de persoon “(R.B.M.)”

op facebook, uw nonkel (R.M.) is. Gevraagd waarom uw nonkel ook de naam (B.) heeft op facebook,

terwijl hij de broer is van uw moeder die (M.) heet, en geen familie is van uw vader die de naam (B.)

heeft, haalde u opnieuw aan dat veel mensen andere namen gebruiken op facebook. Gevraagd of het

dan toeval was dat de andere naam die uw nonkel gebruikt dezelfde naam is als de familienaam van uw

vader, antwoordt u “Ja, ik ben (E.B.).” Een uitleg die allerminst kon overtuigen. Ook het feit dat u, zowel

onder de naam (E.B.) als onder de naam (E.M.E.), op facebook bevriend bent met uw nonkel, betekent

dat indien u hem zou willen contacteren, u hem enkel maar een berichtje op facebook hoeft te sturen.

Alle hierboven besproken facebook profielen werden aan het administratief dossier toegevoegd in de

blauwe farde Landeninformatie.

Uw activiteiten op facebook tonen dus aan dat u na 23 november nog contact had met uw

man, aangezien uw uitleg voor uw berichten op zijn pagina, namelijk dat u niet wist hoe u deze

kon verklaren, allerminst kan overtuigen. Bij gevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan

uw verklaringen over de arrestatie van uw man. Ook het feit dat u via facebook uw nonkel

had kunnen contacteren moest u dat gewild hebben spreekt uw verklaringen, dat u niet de

middelen had om hem te contacteren, tegen.

Aangezien uw verklaringen over uw deelname aan de manifestatie hierboven als niet

geloofwaardig beschouwd worden, kan er ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen over

uw arrestatie en de daaruit voortvloeiende vervolging door de Angolese autoriteiten aangezien die een

rechtstreeks gevolg waren van uw verklaarde deelname aan die manifestatie.

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

een manifestatie op 23 november 2013 in Luanda niet aannemelijk maken. U herkende zelfs de

namen niet van de twee politieke activisten waarvoor de manifestatie georganiseerd werd. U

verklaarde ook meegelopen te hebben in die manifestatie, terwijl die in werkelijkheid nooit

vertrokken is omdat dit door de politie belet werd. Ook uw verklaringen over de verdwijning van

uw man en het feit dat u geen nieuws meer hebt over hem kunnen niet geloofd worden aangezien

er gebleken is dat u nog in contact met hem stond via facebook. Ook uw verklaringen over het

feit dat het voor u niet mogelijk zou geweest zijn uw nonkel te contacteren sinds uw vertrek uit

Angola zijn niet geloofwaardig.
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U legt ten slotte geen enkel document voor dat uw identiteit, reisweg of asielrelaas kan staven.

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. Verzoekster beroept zich op de schending van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15

december 1980 (vreemdelingenwet) juncto de materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.

Zij verwijst naar de vluchtelingendefinitie in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève en geeft enkele

algemene en theoretische beschouwingen omtrent de elementen in deze definitie, de bewijslast inzake

asielaanvragen en het voordeel van de twijfel.

Verzoekster stelt talrijke details te hebben gegeven over de manifestatie en de activiteiten van haar

echtgenoot. Zij was zelf geen lid van UNITA maar nam samen met haar man deel aan de manifestatie.

Verzoekster stelt dat haar actuele en gegronde vrees duidelijk uit haar verklaringen blijkt. Zij legde haar

situatie zo goed mogelijk uit, is laaggeschoold en gaf talrijke details over wat zij meemaakte.

2.1.2. Verzoekster stelt in ondergeschikte orde in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming

overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Zij zal hierop beroep kunnen doen indien zij een

risico op schending van artikel 3 EVRM kan aantonen. “Degelijke feitengesteldheid behelst meest

manifest een “reëel risico op ernstige schade” in hoofde van verzoekster bij een gedwongen terugkeer”.

Verzoekster stelt dat de feiten in casu onzorgvuldig werden gewaardeerd.

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.

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

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

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

identiteit, herkomst en asielmotieven.

In zoverre verzoekster aanvoert dat zij “weinig geschoold” is, dient te worden vastgesteld dat zij bij de

Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat zij school liep tot in het zesde jaar middelbaar (administratief

dossier, stuk 10, nr.11) en ook bij het CGVS aangaf dat zij tot de elfde klas naar school ging

(administratief dossier, stuk 4, p.3). Aldus kan zij niet worden gevolgd in het betoog dat zij weinig

geschoold zou zijn. Het gegeven dat een asielzoekster laaggeschoold is, doet bovendien geenszins

afbreuk aan het gegeven dat van haar redelijkerwijze mag worden verwacht dat zij in staat is voldoende

duidelijke, nauwkeurige, correcte en coherente verklaringen af te leggen met betrekking tot de

belangrijke feiten en gebeurtenissen die de essentie uitmaken van haar asielrelaas en die zij persoonlijk
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heeft meegemaakt, zeker indien deze de directe aanleiding hebben gevormd voor haar vertrek uit haar

land van herkomst.

Verzoekster beperkt zich er in het verzoekschrift voor het overige toe op algemene wijze te poneren dat

zij talrijke details heeft gegeven over de manifestatie, over de activiteiten van haar man en over hetgeen

zij meemaakte. Tevens stelt zij dat haar vrees uit haar verklaringen blijkt. Dit louter algemene vertoog is

geenszins van die aard dat het afbreuk zou kunnen doen aan de concrete motieven zoals opgenomen in

de bestreden beslissing. Verzoekster laat deze motieven voor het overige geheel ongemoeid en

onderneemt niet de minste poging om deze in concreto te weerleggen. In de bestreden beslissing wordt

op omstandige en duidelijke wijze gemotiveerd dat en waarom (i) geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters beweerde deelname aan een manifestatie op 23 november 2013; (ii) evenmin geloof kan

worden gehecht aan het vermeende lidmaatschap van haar man voor UNITA; (iii) verzoeksters

verklaringen over waarom zij niets kon ondernemen om haar man te vinden of om zich te informeren

over diens lot niet geloofwaardig zijn; (iv) de facebookprofielen van verzoekster, haar echtgenoot en

haar nonkel de geloofwaardigheid van het aangevoerde asielrelaas en van verzoeksters verklaringen

omtrent de onmogelijkheid om haar nonkel te contacteren volledig ondermijnen. De voormelde

motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en wordt, daar zij niet dienstig wordt

aangevochten of weerlegd, door de Raad overgenomen.

Het voormelde volstaat om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoeksters

beweerde asielrelaas.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

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.

2.2.5. Gelet op de sub 2.2.4. vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas, 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.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


