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nr. 134 599 van 4 december 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

1. de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
2. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en
Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, thans

de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 23 juli 2014 heeft

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

24 juni 2014 en de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, om de nietigverklaring te vorderen van het bevel om

het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 3 juli 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 6 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 oktober 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. DIERCKX verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de eerste verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Angolees staatsburger te zijn, geboren te Luanda, waar u ook altijd heeft

gewoond. Sinds uw jeugd heeft u last van mentale gezondheidsproblemen, u lijdt aan schizofrenie. Dit

beïnvloedde in grote mate uw levensloop, u kon niet verder studeren en volgde enkel een

beroepsopleiding tot schilder. U had nooit een vaste job maar deed hier en daar wat klusjes. U verklaart

ook verschillende keren geïnterneerd te zijn geweest. U woonde bij uw ouders maar toen zij beiden
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overleden in 1998 trok u in bij uw oudere broer die verder voor u instond. Daarnaast heeft u ook nog een

zus en een halfbroer maar omwille van uw ziekte had u geen goed contact met hen. In 2002 begon u

een relatie maar deze is in 2006 afgesprongen. Jullie kregen samen een dochter die u regelmatig bleef

zien. U verklaart sinds 1998 sympathisant te zijn van de politieke oppositiepartij UNITA (Uniao Nacional

para a Independencia Total de Angola). U woonde vergaderingen bij en hielp bij de organisatie van

manifestaties. Zelf nam u twee keer deel aan een manifestatie, een eerste keer in 1998 en een tweede

keer op 03 september 2011. Tijdens deze laatste betoging kwam de politie tussenbeide en werd u

gearresteerd. In de gevangenis werd het u niet toegelaten uw medicatie in te nemen. Na een week

kocht uw broer een politieagent om zodat hij u zou laten ontsnappen. Hij opende de deur van een cel en

deed alsof hij u en de anderen die op dat moment konden ontsnappen achtervolgde. U kon hem

afschudden en belde aan bij een willekeurig huis. U verbleef vier dagen bij deze vrouw, in die tijd

contacteerde zij uw broer en organiseerde hij uw vertrek uit Angola. Uw broer nam contact op met een

Portugese dame die u zou vergezellen bij uw reis naar België. In november 2011 nam u het vliegtuig

naar België, waar u op 18 november 2011 asiel aanvroeg.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw cedula (nr 5821-4000-

30, afgegeven op 12.07.1985); uw identiteitskaart (nr 4440053, afgegeven op 29.06.1993, geldig tot

21.06.1998); een aanhoudingsbevel wegens misdrijven tegen de publieke orde waarbij u

een gevangenisstraf van 12 jaar riskeert (nr 1856/2013, dd 13.08.2013 vanwege het tribunal crimional

da comarca de Luanda 5de juizo) en verschillende medische attesten waarin uw

mentale gezondheidstoestand wordt toegelicht (vanwege dr (D.) dd 04.06.2013 waarin de

noodzakelijkheid van een levenslange opvolging wordt bevestigd, vanwege dr (D.) dd 13.01.2014

waarin wordt vermeld dat u gehospitaliseerd werd van 03.04.2012 tot 25.05.2012 en blijvend nood heeft

aan medicamenteuze behandeling, vanwege dr. (C.) dd 04.04.2014, vanwege dr N. (L.) dd 10.04.2014

waarin wordt gesteld dat u door de medicatie die u inneemt last kunt hebben van verwarring en

geheugenproblemen waardoor uw relaas weinig betrouwbaar zou kunnen zijn en vanwege dr (Ch.) dd

10.04.2014 waarin opnieuw wordt gesteld dat de door u ingenomen medicatie kan leiden tot verwarring

en geheugenverlies).

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 vanwege de Angolese autoriteiten omwille van uw

lidmaatschap van UNITA en uw deelname aan protestbetogingen tegen de regering. Uit uw verklaringen

blijkt echter dat er geen geloof gehecht kan worden aan uw bewering dat u een actief lid was van UNITA

en om die reden vervolging dient te vrezen.

U kon vooreerst niet aannemelijk maken dat u deelnam aan de manifestatie op 03

september 2011. Uw verklaringen over het verloop van de manifestatie stemmen namelijk niet overeen

met de objectieve informatie beschikbaar bij het Commissariaat-generaal die werd toegevoegd aan

het administratief dossier (‘COI Focus – Angola, de Angolese lente – oktober 2013’ en ‘Human Rights

Watch – Angola, stop repression of anti-government protests, demonstrators mistreated and jailed,

journalists attacked – 05 september 2011’). U verklaart dat UNITA de enige partij was die instond voor

de organisatie van deze betoging (gehoorverslag CGVS p.17 en p.21), terwijl Central 7311, een niet-

partijgebonden jongerenbeweging, de centrale motor is achter de betogingen die reeds sinds

maart 2011 in Luanda plaatsvonden. U verklaart echter deze organisatie echter niet te kennen wanneer

zij u genoemd wordt (gehoorverslag CGVS p.24). Ook de naam Pandito Neru zegt u niets

(gehoorverslag CGVS p.21), terwijl dit één van de voornaamste organisatoren van de betoging blijkt, die

bovendien voor aanvang van de betoging werd gearresteerd, wat dan weer de aanleiding vormde voor

het uit de hand lopen van de betoging. Verder haalt u evenmin de meest gebruikte slogan bij de

betoging, namelijk ’32 é muito’, aan wanneer u gevraagd wordt naar de slogans die werden

gescandeerd (gehoorverslag CGVS p.21). De betoging werd bovendien ook onder deze naam

aangekondigd en er werden T-shirts met dit opschrift gedrukt zodat het onwaarschijnlijk is dat u die

nergens zou hebben opgevangen. Vervolgens verklaart u dat de manifestatie om 14u van start ging

(gehoorverslag CGVS p.22), dit terwijl de betogers reeds in de ochtend verzamelden op het

Onafhankelijkheidsplein en de manifestatie vanaf 13u reeds uit de hand liep toen de betogers het plein

wilden verlaten en een mars naar het presidentieel paleis inzetten. Het valt binnen de verwachtingen

dat u over de betoging die u verklaart te hebben georganiseerd en ook actief aan deelnam

correcte informatie kunt verschaffen. Dat u hierbij in gebreke blijft zorgt ervoor dat er geen

geloof kan worden gehecht aan uw betrokkenheid bij deze manifestatie.

Verder kan ook uw betrokkenheid bij UNITA in vraag worden gesteld. Hoewel u verklaart

slechts tweemaal effectief aan een manifestatie te hebben deelgenomen en niet vaak bij de
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vergaderingen aanwezig kon zijn doordat u verschillende keren werd geïnterneerd (gehoorverslag

CGVS p.10), is het toch uiterst merkwaardig dat u zou verklaren dat u in 1998 op dezelfde manier actief

was voor UNITA als in 2011, namelijk dat u ook toen enkel assisteerde bij het organiseren van

manifestaties (gehoorverslag CGVS p.10). In het licht van de toenmalige politieke situatie is dit weinig

realistisch (zie Algemeen ambtsbericht Angola – december 2006). Het is namelijk pas sinds de dood

van de voormalige leider van UNITA, Savimbi, en de vredesovereenkomst tussen het Angolese leger en

UNITA van 04 april 2002 en het daaropvolgende Memorandum of Understanding, dat UNITA zich

ontwikkelde van een gewapende rebellenbeweging naar een reguliere politieke partij. Dit ging gepaard

met het verlenen van amnestie aan de vroegere rebellen van UNITA. Uw verklaringen met betrekking tot

uw eerdere betrokkenheid bij de partij zijn dus weinig aannemelijk. Wanneer u dan ook gevraagd wordt

of de situatie toentertijd niet volledig verschillend was antwoord u bevestigend maar strookt uw antwoord

nog steeds niet met de hevige strijd die UNITA aanging met MPLA (gehoorverslag CGVS p.15). Deze

vaststellingen ondermijnen het feit dat u verklaart ook toen enkel betrokken te zijn geweest bij

één enkele manifestatie wel degelijk uw persoonlijke betrokkenheid bij de partij. Bovendien is het

opmerkelijk dat u het letterwoord UNITA niet kunt duiden (gehoorverslag CGVS p.17) en enkele

vooraanstaande partijleden niet herkent wanneer die worden genoemd (gehoorverslag CGVS p.21).

Daarnaast kunt ook geen enkele andere oppositiepartij bij naam noemen (gehoorverslag CGVS p.20),

wat uw politieke engagement verder ondermijnt.

Bovenstaande argumenten zorgen ervoor dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw politieke betrokkenheid, noch aan uw deelname aan de recente protestbewegingen, waardoor

u het allerminst aannemelijk maakte dat u vervolging dient te vrezen van de Angolese

autoriteiten. De documenten die u neerlegt ter ondersteuning van uw asielrelaas kunnen deze

conclusie niet weerleggen. Wat betreft de door u neergelegde kopie van een arrestatiebevel dient te

worden opgemerkt dat het louter een kopie betreft, wat gemakkelijk te vervalsen of aan te passen

valt. Bovendien dienen de neergelegde documenten ondersteund te worden met

geloofwaardige verklaringen, wat hier niet het geval is. Er kan bovendien worden opgemerkt worden dat

de geboortedatum vermeldt op het aanhoudingsbevel niet overeenstemt met de geboortedatum die u

bij uw asielaanvraag opgeeft. Waar het aanhoudingsbevel spreekt van 25 april 1978, geeft u zowel bij

uw registratie en gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie inschrijving van de asielaanvrager

en verklaring DVZ) als tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal 25 maart 1978 op

als geboortedatum (gehoorverslag CGVS p.4). Ook op de door u voorgelegde identiteitskaart en

cedula pessoal wordt 25 maart 1978 als geboortedatum vermeld. Dit zorgt er voor dat er geen geloof

kan worden gehecht aan de echtheid van dit document. Wat betreft de door u

voorgelegde identiteitsdocumenten, namelijk uw identiteitskaart en uw cedula pessoal, kan worden

aangestipt dat in deze uw identiteit niet ter discussie staat en deze documenten verder geen

bewijswaarde hebben voor de door u aangehaalde problemen. U verklaart tot slot eveneens in het bezit

te zijn geweest van een lidkaart van UNITA, maar dat u deze heeft verscheurd. Deze verklaring is wat

ze is, een loutere verklaring van uwentwege waarvoor u geen enkel begin van bewijs levert.

Er dient voorts te worden opgemerkt dat de door u ingeroepen medische redenen geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald

in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van medische

elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Bovendien geeft u zelf ook aan dat het voor u en uw broer belangrijk is dat u hier kan blijven om verder

de nodige medicatie te kunnen krijgen (gehoorverslag CGVS p.12). Daarnaast verklaart u dat u reeds in

1998 er aan dacht om Angola te verlaten om medische redenen (gehoorverslag CGVS p.13) en ook dat

u tijdens uw reis naar België de afspraak maakte om te verklaren dat u hierheen reisde voor een

medische behandeling (gehoorverslag CGVS p.14). Dit zorgt ervoor dat aan uw huidig reisdoel en de

door u aangehaalde motieven om Angola te verlaten sterk kan worden getwijfeld.

Het Commissariaat-generaal wil daarbij benadrukken dat u ondanks uw

mentale gezondheidstoestand, die niet in twijfel wordt getrokken gezien de door u voorgelegde

medische attesten, wel degelijk in staat was een gehoor af te leggen en u er voldoende in slaagde

uw problemen uit de doeken te doen. U verklaart dat uw mentale gezondheidstoestand momenteel

onder controle is en u zich voldoende sterk voelt om het interview af te leggen (gehoorverslag CGVS

p.3). Ook de medische attesten die u neerlegt maken melding van een verbeterde toestand maar wijzen

er op dat een verdere medicamenteuze behandeling noodzakelijk blijft. Door een gepaste medische

behandeling is uw geestelijke gezondheidstoestand momenteel stabiel te noemen. De voorgelegde

medische attesten wijzen voornamelijk op geheugenproblemen en verwarde antwoorden die het

gehoor zouden kunnen beïnvloeden. Hier wordt in bovenstaande beslissing rekening mee

gehouden en dit stond een correct verloop van het gehoor niet in de weg. Uit de lezing van het
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gehoorverslag blijkt dat u in staat was uw asielrelaas chronologisch, gestructureerd en gedetailleerd te

vertellen. Bijgevolg is het causaal verband tussen uw geestestoestand en de ongeloofwaardigheden

en onaannemelijkheden in uw verklaringen niet aangetoond. U noch uw advocaat hadden bovendien

na afloop van het gehoor enige opmerkingen bij het verloop van het gehoor (gehoorverslag CGVS

p.28).

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 ongegrondheid 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 ontvankelijkheid

2.1. In het belang van een goede rechtsbedeling moet diegene die een beroep doet op de rechter voor

elke vordering een afzonderlijke procedure starten om de duidelijkheid van het juridische debat en een

snelle en adequate behandeling van de zaak te waarborgen.

Meerdere vorderingen zijn derhalve slechts onder de vorm van één enkel verzoekschrift ontvankelijk

indien de doelstelling ervan de goede rechtsbedeling is, meer in het bijzonder indien deze vorderingen,

wat hun voorwerpen of hun grondslag betreft, dermate samenhangend zijn dat het kennelijk lijkt dat de

gedane vaststellingen of de genomen beslissingen ten aanzien van één van deze vorderingen een

weerslag zullen hebben op het resultaat van de andere vorderingen.

Indien meervoudige vorderingen niet voldoende samenhangend zijn in de zin zoals hierboven

beschreven, zal enkel de belangrijkste of, bij gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift genoemde,

worden beschouwd als regelmatig ingediend (RvS 12 september 2005, nr. 148.753; RvS 21 oktober

2005, nr. 150.507; RvS 22 mei 2006, nr. 159.064).

2.2.1. In casu richt de verzoekende partij haar beroep tegen twee verschillende administratieve

beslissingen: een beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

en een “bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), afgeleverd door de

gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding.

De kwestie is derhalve te bepalen of het belang van een goede rechtsbedeling vereist, en a fortiori

toelaat, dat deze twee beroepen worden ingediend door middel van één verzoekschrift.

Hoewel er een direct verband bestaat tussen beide bestreden beslissingen, waarbij de tweede werd

genomen na de eerste die zij overigens uitdrukkelijk in haar motivering vermeldt, is de Raad van oordeel

dat dit verband alleen niet volstaat om aan te tonen dat de weerslag van de gedane vaststellingen of

van de ten aanzien van de eerste bestreden beslissing genomen beslissingen op het resultaat van de

andere van die aard zou zijn dat het, in het belang van een goede rechtsbedeling, zou opleggen beide

te behandelen in het kader van één beroep.

2.2.2. Voor zover het de eerste bestreden beslissing betreft, moet het beroep immers worden behandeld

op basis van artikel 39/2, § 1, 1ste en 2de lid van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet). Dit beroep in volle rechtsmacht, dat steeds van rechtswege schorsend is, wordt

geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen 39/69 tot 39/77 van dezelfde wet,

die meer bepaald een gewone procedure en een versnelde procedure regelen, desgevallend gepaard

gaand met bijzondere modaliteiten en termijnen (inroeping van nieuwe elementen, verzendingstermijn

van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen, eventuele indiening van een schriftelijk

verslag en van een replieknota, verkorte behandelingstermijnen voor de prioritaire zaken, verkorte

termijnen in geval van versnelde procedure).



RvV X - Pagina 5

Voor zover het de tweede bestreden beslissing betreft, moet het beroep daarentegen worden behandeld

op basis van artikel 39/2, § 2 van de vreemdelingenwet. Dit annulatieberoep, dat in beginsel niet van

rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen

39/78 tot 39/85 van dezelfde wet, alsook door de artikelen 31 tot 50 van het Procedurereglement van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV), die meer bepaald een annulatieprocedure en een

procedure in administratief kort geding regelen, op hun beurt gepaard gaand met bijzondere

modaliteiten en termijnen (verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met

opmerkingen, eventuele indiening van een synthesememorie, toepasselijke termijnen in geval van

administratief kort geding, modaliteiten van voortzetting van de procedure na administratief kort geding,

bijzondere procedures bepaald in het PR RvV).

Er dient te worden vastgesteld dat door de totaal verschillende aard van het geïmplementeerde

contentieux en door de specifieke gevolgen, modaliteiten en termijnen die hiermee gepaard gaan, de

combinatie van deze twee procedures in één en hetzelfde beroep niet verenigbaar is met een goede

rechtsbedeling, doch integendeel de snelle instaat stelling van de dossiers, de duidelijkheid van de te

voeren debatten en de behandeling van de zaken binnen de wettelijk opgelegde termijnen schaadt,

aangezien de bijzonderheden die aan elk van beide procedures gekoppeld zijn, op elk moment het

goede verloop van de andere procedure kunnen vertragen of zelfs hinderen.

2.2.3. Anderzijds biedt een dergelijke combinatie van procedures door middel van één en hetzelfde

beroep geen enkel bijzonder voordeel voor de verzoekende partij, ten opzichte van de behandeling van

aparte en verschillende verzoekschriften voor elk van de bestreden beslissingen.

Artikel 39/80 van voormelde wet bepaalt immers het volgende: “Indien een beroep tot nietigverklaring

van een beslissing tot toegang of tot verblijf samenhangt met een beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft de behandeling van het

laatstgenoemde beroep voorrang. In voorkomend geval kan de Raad evenwel in het belang van een

goede rechtsbedeling beslissen dat hetzij beide beroepen samen worden behandeld en afgedaan, hetzij

beslissen dat het onderzoek van het beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort totdat een definitieve

beslissing over het beroep in volle rechtsmacht is genomen.” Met toepassing van deze bepaling zal het

beroep in volle rechtsmacht in elk geval steeds bij voorrang worden behandeld en behoudt de Raad elke

vrijheid om, volgens hetgeen het belang van een goede rechtsbedeling in het voorliggende geval

vereist, te beslissen het onderzoek van het annulatieberoep op te schorten of dit beroep tegelijkertijd

(maar niet samen) te onderzoeken.

Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet, toepasselijk op het beroep in volle rechtsmacht, bepaalt

bovendien het volgende: “Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het

indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van

de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

worden uitgevoerd.”

Hieruit volgt dat in geval van apart ingediende verzoekschriften tegen twee beslissingen waarvan één tot

het contentieux volle rechtsmacht behoort en de andere tot het annulatiecontentieux, de effectiviteit van

de door de verzoekende partij ingediende beroepen en de bescherming van haar rechten tijdens de

behandeling van deze beroepen, op dergelijke manier door de wet worden geregeld dat het belang van

een goede rechtsbedeling niet beter zou worden gediend in geval van indiening van één verzoekschrift

tegen beide bestreden beslissingen.

2.2.4. Gelet op voorgaande ontwikkelingen vertonen beide bestreden beslissingen geen enkel onderling

verband van verknochtheid waardoor het belang van een goede rechtsbedeling zou gebieden ze voor

de Raad te betwisten door middel van één verzoekschrift.

Rekening houdend met het voorrangsbeginsel van het beroep in volle rechtsmacht, vermeld in

voornoemd artikel 39/80, moet de beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, als de belangrijkste van beide bestreden beslissingen worden beschouwd.

Er dient derhalve te worden besloten dat het beroep slechts ontvankelijk is voor zover het de beslissing

tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus”,

genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, betreft, en
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onontvankelijk moet worden verklaard voor zover het betrekking heeft op het “bevel om het grondgebied

te verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), uitgereikt door de gemachtigde van de staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. In wat zich aandient als een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel

48/3 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van

de zorgvuldigheidsplicht.

Verzoeker wijst erop dat hij lijdt aan schizofrenie en meer bepaald schizo-affectieve stoornissen, die

behandeld worden door toediening van verschillende antipsychotica. Uit de medische attesten en de

beschikbare medische documentatie blijkt dat deze ziekte onder meer cognitieve stoornissen met zich

meebrengt, zoals stoornissen van het lange- en kortetermijngeheugen, verwarring, concentratie- en

aandachtstoornissen et cetera, zodat een relaas bijgebracht door een persoon die lijdt aan schizofrenie

weinig betrouwbaar is en zeker met de nodige omzichtigheid benaderd moet worden. Een situatie van

stress of spanning verhoogt het voorkomen van deze cognitieve stoornissen. Volgens verzoeker gaat

het CGVS er verkeerdelijk van uit dat de cognitieve stoornissen verdwijnen met de behandeling.

Verzoeker verwijst dienaangaande naar de beschikbare medische informatie en het medisch attest van

dokter (L.), die hij aan zijn verzoekschrift toevoegde. Verzoeker stelt verder: “Tegen dit duidelijk advies

van de behandelende arts in, beslist het CGVS, zonder enig voorafgaand evaluatieverslag door een

specialist, zonder over de medische capaciteiten te beschikken en zonder minstens de behandelde arts

te raadplegen, om de medische bevindingen van de behandelende arts naast zich neer te leggen om tot

het besluit te komen dat verzoeker wel degelijk in staat is een normaal verhoor af te leggen en dat de

onwetendheden (die als ongeloofwaardig en onaannemelijk bestempeld worden door het CGVS) niet

het gevolg zijn van zijn ziekte en/of van zijn behandeling. Het CGVS gaat hier manifest haar

bevoegdheid te buiten en schendt haar zorgvuldigheidsplicht.”

Verzoeker meent dat hij zich in een uiterst kwetsbare positie bevond (die door zijn raadsman aan het

einde van het gehoor benadrukt werd) zodat het allerminst uitgesloten is dat zijn mentale

gezondheidstoestand hem verhinderde volledige, duidelijke en geloofwaardige verklaringen af te leggen.

Verzoeker verwijst naar een arrest van de Raad.

Vervolgens stelt verzoeker het volgende in onderhavig verzoekschrift: “Het CGVS geeft nergens aan in

de beslissing hoe er rekening werd gehouden met het feit dat er – zonder verklaarbare reden - tussen

de asielaanvraag en het verhoor maar liefst 2,5 jaar is verlopen, terwijl dit uitzonderlijk lange tijdsverloop

een niet onaanzienlijke invloed kan hebben op een getrouw en volledig relaas van iemand die zoals

verzoeker, omwille van zijn ziekte en de medicatie ter behandeling ervan, cognitieve stoornissen

ondervindt zoals stoornissen van het korte en lange termijngeheugen, verwarring, e.d. Kenmerkend is

ook dat het CGVS geen tegenstrijdigheden vaststelt in het relaas van verzoeker doch enkel

onwetendheden die volgens het CGVS zijn relaas ongeloofwaardig en onaannemelijk maken (verzoeker

weet niet wie Pandita Nehru is, kan de slogan “32 è muito” niet vermelden, weet niet wie Central 7311

is enz…) Deze hiaten zijn het gevolg van de aandoening van verzoeker.” Verzoeker wijst erop dat de

door het CGVS aangehaalde informatie via sociale media verspreid werd, waar verzoeker geen toegang

toe had. Uit deze informatie blijkt dat de slogan “32 è muito” voornamelijk op sociale media gehanteerd

werd. Dat verzoeker tijdens zijn gehoor wist te duiden dat Dos Santos al aan de macht is sinds zijn

geboorte, geeft volgens hem aan dat hij wel degelijk de kern/betekenis van de slogan kent. Verzoeker

meent tevens verklaart te hebben dat er op 3 september 2011 betoogd werd tegen

mensenrechtenschendingen, het tekort aan water en elektriciteit en de extreme armoede, hetgeen ook

blijkt uit verweerders informatie. Hij meent tevens de vlag en de symboliek van UNITA te kunnen

beschrijven. Verder blijkt er een zekere verwarring in zijn relaas te zijn geweest en verwijst hij

dienaangaande naar een passage uit het gehoorverslag.

Verzoeker stelt: “Al deze elementen tonen aan dat, alhoewel er hiaten kunnen zijn in het relaas van

verzoeker, het niet uitgesloten is dat deze hiaten wel degelijk het gevolg kunnen zijn van de ziekte en de

bijwerken van de medicatie van verzoeker en er dus niet toe kunnen leiden dat zijn asielrelaas als

ongeloofwaardig moet beschouwd worden. Verzoeker slaagt erin, weliswaar met de beperkingen in zijn

relaas die het duidelijke gevolg zijn van zijn ziekte, een vrij duidelijk beeld te geven van de vervolgingen

die onderging en die hij riskeert in zijn land van oorsprong als sympathisant van UNITA en deelnemer

aan betogingen tegen het bestaande regime. Het aanhoudingsmandaat voor verstoring van de
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openbare orde dat hem werd betekend, komt deze vaststelling enkel bevestigen. Het CGVS stelt het

risico op vervolging van sympathisanten van UNITA trouwens niet in vraag.”

3.1.2. In wat zich aandient als een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel

52/3 van de vreemdelingenwet en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

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

In onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker:

“Het bevel om het grondgebied te verlaten dat op 3.7.2014 genomen werd naar aanleiding van de

weigering van het vluchtelingenstatus en de subsidiaire bescherming.

Artikel 52/3 Vw. bepaalt:

[…]

In casu moet worden vastgesteld dat verzoeker niet onregelmatig in het Rijk verblijft aangezien de

aanvraag tot machtiging van verblijf op grond van art 9ter Vw ingediend door verzoeker ontvankelijk

werd verklaard en op het ogenblik van het BGV en op heden nog steeds lopende is waardoor verzoeker

in het bezit is van een attest van immatriculatie en in de registers ingeschreven staat.

Bovendien schendt dit bevel om het grondgebied te verlaten art 3 van het EVRM aangezien verzoeker

het risico loopt om een onmenselijke en vernederende behandeling aangezien het gebrek aan

behandeling waartoe zijn gevangenschap leidde, een acute psychotische aanval veroorzaakte bij

verzoeker waardoor hij uiteindelijk, na zijn aankomst in België, bijna twee maanden moest

gehospitaliseerd worden alvorens terug te komen tot de herstelfase van zijn ziekte.

Verzoeker in deze omstandigheden van het grondgebied verwijderen met het gevaar op een

onderbreking van de behandeling voor zijn psycho-affectieve stoornissen met alle gevolgen van dien,

kan enkel leiden tot een onmenselijke en vernderende behandeling die verboden wordt door art. 3

EVRM.”

3.1.3. Verzoeker voegt volgende stukken bij zijn verzoekschrift: een bevel om het grondgebied te

verlaten van 3 juli 2014 (stuk 2), een Wikipedia-artikel omtrent schizofrenie (stuk 4), een artikel uit de

gids voor geestelijke gezondheid (stuk 5), een medisch attest van dokter (L.) van 10 april 2014 (stuk 6)

en een medisch attest van dokter (Ch.) van 10 april 2014 (stuk 7).

3.2.1. 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 verzoeker 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.

3.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 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

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij 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.

3.3. Gelet op de veelheid aan medische attesten die zowel op het CGVS werden neergelegd als bij

onderhavig verzoekschrift werden gevoegd, alsook op de uitgebreide informatie in verband met
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schizofrenie en de medicatie en behandeling die verzoeker hiertoe ontvangt, kan niet getwijfeld worden

aan verzoekers psychiatrische problemen. Verzoekers gehoor vond plaats op 8 april 2014

(administratief dossier, stuk 5), doch zowel vlak voor het gehoor als kort erna werd verweerder door

verzoekers raadsman ingelicht over verzoekers problematiek aan de hand van een reeks medische

attesten (zie map ‘Documenten’). Uit deze attesten blijkt dat verzoeker last heeft van geheugen- en

concentratiestoornissen in die mate dat het op een normale wijze afleggen van een gehoor voor hem

niet steeds mogelijk is en dat zijn verklaringen onbetrouwbaar kunnen zijn. Dit klemt des te meer daar

uit de door verzoeker aan zijn verzoekschrift toegevoegde informatie dienaangaande blijkt dat ook de

medicatie die verzoeker in het kader van de behandeling van zijn schizofrenie inneemt, een negatieve

invloed kan hebben op zijn geheugen en zijn concentratiecapaciteiten.

De Raad meent dat verweerder, zonder het zorgvuldigheidsbeginsel te schenden, niet kan stellen dat

rekening werd gehouden met verzoekers verregaande psychiatrische problemen door te stellen dat

verzoeker tijdens zijn gehoor verklaarde dat zijn mentale gezondheidstoestand onder controle was en

dat hij zich voldoende sterk voelde om het interview af te leggen, dat verzoekers geestelijke

gezondheidstoestand stabiel te noemen is omwille van de medische behandeling en dat hij in staat was

zijn asielrelaas chronologisch, gestructureerd en gedetailleerd te vertellen. Gelet op de symptomen die

met schizofrenie en met de medicamenteuze behandeling ervan gepaard gaan (zie verzoekschrift,

stukken 4 en 5) en de inlichtingen in de bijgebrachte medische attesten, kan niet worden aangenomen

dat verzoekers beoordeling van zijn eigen gezondheidstoestand accuraat is. Evenmin blijkt dat de

dossierbehandelaar van verweerder tot een dergelijke beoordeling in staat is zonder een voorafgaand

evaluatieverslag van een specialist, zonder over de vereiste medische capaciteiten te beschikken of

zonder door middel van een bijkomend gehoor verzoekers mentale capaciteiten te verifiëren. Dit klemt

des te meer gelet op de inhoud van de attesten van dokter (P.) van 10 april 2014, opgemaakt twee

dagen na het gehoor van verzoeker op 8 april 2014, waaruit onder meer blijkt dat verzoeker “(…) ne

parait pas en état de subir un interogatoire dont les réponses seraient sans doute peu fiable (vrije

vertaling: (…) niet in staat blijkt te zijn een ondervraging te ondergaan waarvan de antwoorden zonder

twijfel weinig geloofwaardig zullen zijn)”.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kleeft aan de bestreden beslissing een substantiële

onregelmatigheid die door de Raad niet kan worden hersteld en dient de bestreden beslissing

overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1



RvV X - Pagina 9

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

24 juni 2014 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Artikel 3

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding tot afgifte van een bevel om het

grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 3 juli 2014 is onontvankelijk.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


