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nr. 137 347 van 27 januari 2015

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 20 augustus 2014

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

staatlozen van 18 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MANZANZA loco advocaat G.

MAFUTA LAMAN 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 geboren te zijn op 3 maart 1995 te Maquela Do Zombo en de Angolese nationaliteit

te bezitten. Uw etnische origine is Bakongo.

U moeder overleed toen ze van u beviel en niet veel later overleed uw vader aan de gevolgen van

een ongeval. U groeide op bij uw grootvader, opa (D.), in Luanda. U ging niet naar school, maar uw opa

– die eigenaar van een kapsalon was – leerde u de stiel en leerde u het kapsalon beheren. Toen u op

een dag ’s avonds thuiskwam van uw werk, werd er plots op de deur geklopt. Het was middernacht, u

had angst en belde de politie. De onbekenden stopten met aankloppen en u legde de telefoon neer.
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Toen beukten de mannen uw deur in, namen uw telefoon af en sloegen u met een wapen in het gezicht

en op het achterhoofd. Ze stalen uw computerspelletjes en uw TV en gingen weg. Buiten hoorde u hen

zeggen dat ze u zouden vermoorden. De mannen werden gezonden door hun baas (C.), een leider bij

de politie, die jaloers was omdat u het haar van zijn vrouw (V.) knipte en haar goed behandelde.

Toen één van de aanvallers terug binnenkwam, smeekte u hem u niet te doden en u gaf hem 500 USD.

De aanvallers gingen weg, maar zegden dat u moest weggaan, wat dat anders hun baas, (C.),

anderen zou zenden om u te doden. U ging naar het ziekenhuis – waar u verzorgd werd – en keerde

nadien naar uw huis terug. Buren zegden dat mensen u er nog kwamen zoeken, waarop u naar uw

kapsalon ging. Ook uw collega’s in het kapsalon vertelden u dat men u was komen zoeken in het

kapsalon. Omdat u nergens anders heen kon, keerde u opnieuw terug naar uw huis. ’s Nachts hoorde u

opnieuw mensen op uw deur kloppen, waarop u door uw raam vluchtte en u tot de ochtend verborgen

hield. Dan vluchtte u naar Luanda Sul. Daar zat u aan een taxi-stop toen plots oom (P.), een klant van

het kapsalon, u opmerkte. Hij vroeg u in te stappen en u legde hem alles uit wat gebeurd was. U bleef

nadien twee maanden bij hem thuis, waar u verzorgd werd. (P.) zorgde voor een paspoort op uw naam

en met uw foto erop en op de dertiende (maand en jaar onbekend) verlieten jullie Angola per vliegtuig.

De dag nadien kwam u in België aan, waar u op 14 november 2011 een asielaanvraag indiende bij de

Dienst Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel

risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of

dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar

uw land.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u (verdere) vervolging vreest door

de trawanten van (C.) die jaloers is omdat u het haar van zijn vrouw knipte, maar volgende

bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u getracht heeft de Belgische asielinstanties te misleiden

door te verklaren minderjarig te zijn.

U verklaarde geboren te zijn op 3 maart 1995 (gehoor CGVS, p.3). In verband met uw

vermeende minderjarigheid vermeldt de beslissing die de Dienst Voogdij u betekende op datum van 28

november 2011 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. U legde nadien een Angolese identiteitskaart (Nr. 000557410UE030) voor. Bij

beslissing van 27 april 2012 werd door de Dienst Voogdij gesteld dat dit document niet van aard is om

het medische onderzoek tegen te spreken. Aldus wordt de leeftijdsbepaling van 16 november 2011

behouden en bijgevolg kunt u niet als een minderjarige worden beschouwd. Dat u trachtte zich jonger

voor te doen dan u daadwerkelijk bent, vormt een negatieve indicatie voor de algehele

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Verder maakt u niet aannemelijk dat (C.), de echtgenoot van (V.) – één van de klanten in uw kapsalon –

u zou willen doden uit jaloezie.

U verklaarde dat op een dag drie bandieten in opdracht van (C.) uw huis binnenvielen, u sloegen

en goederen stalen. Toen u gevraagd werd waarom (C.) hen zond, gaf u aan dat u vaak met zijn

vrouw sprak, ze jullie eten bracht en (C.) jaloers was. Toen u erop gewezen werd dat het normaal is dat

u spreekt tegen een klant in uw kapsalon, gaf u aan dat ze jullie ook eten bracht en u herhaalde dat

hij jaloers was (gehoor CGVS, p.13 en p.15). Eerder had u reeds aangegeven dat u soms het haar

van (V.) gratis knipte wanneer ze geen geld had en ze daarom in ruil eten bracht voor jullie

(gehoor CGVS, p.13). Verder gaf u aan dat (C.) vaak aan (V.) vroeg wie haar haar knipte, hij zag

welk gedrag ze tegenover u stelde en hij jaloers was (gehoor CGVS, p.15). Erg merkwaardig is dat (V.)

u nooit vertelde dat haar man een probleem had met u of uw collega’s en (C.) nooit contact met

u opnam, maar hij behoorlijk buitenproportioneel direct een moordcommando op u afstuurde, wat

weinig geloofwaardig overkomt (gehoor CGVS, p.14).

Tijdens de aanval van de drie bandieten gaf één van de bandieten aan dat u moest vertrekken, want

dat ze u anders zouden vermoorden. De bandieten herhaalden dat u uw huis moest verlaten, want dat

hun baas (C.) anderen zou zenden om u te laten vermoorden (gehoor CGVS, p.11). U gaf aan dat

u vervolgens naar het ziekenhuis ging en nadien weer naar huis keerde (gehoor CGVS, p.11). Pas

toen buren zegden dat mensen u kwamen zoeken en u best wegging, verliet u uw huis om naar uw

kapsalon te gaan. Ook daar waren mensen u komen zoeken volgens uw collega’s, waarop u opnieuw

naar uw huis terugkeerde en ging slapen (gehoor CGVS, p.11). Van iemand die net geslagen en
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beroofd werd en door de gangsters met de dood bedreigd werd indien hij niet vertrekt, kan men

verwachten dat deze onderduikt en niet naar de plaats terug keert en overnacht op de plaats waar ze

hem aanvielen en zouden doden. Dit roept ernstige vragen op bij de geloofwaardigheid van de door u

aangehaalde vrees voor vervolging of van het risico op het lijden van ernstige schade.

Toen u er verder op gewezen werd dat ‘(C.)’ letterlijk ‘kaalkop’ is en u gevraagd werd of het een bijnaam

is, gaf u ontwijkend aan dat u hem kent onder die naam en ze hem ‘baas (C.)’ noemden. Ook toen de

vraag nog tweemaal herhaald werd, gaf u hetzelfde ontwijkende antwoord. Toen u gevraagd werd wat

de functie van (C.) is, gaf u vaag aan dat hij baas is. Verder gaf u al even vaag aan dat u steeds ‘baas

(C.)’ hoorde en zijn vrouw zei dat hij de leider was (gehoor CGVS, p.13). Later gaf u aan dat hij ‘chef

van de politie’ is. Toen u daarop gevraagd werd er meer over te vertellen, gaf u aan enkel te weten dat

(V.) zei dat hij baas (C.) genoemd wordt en hij baas bij de politie is (gehoor CGVS, p.13). Toen u

gevraagd werd of (C.) kinderen heeft, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.13). Toen u daarop

gevraagd werd wat u – buiten het feit dat men (C.) ‘baas’ noemt en hij baas bij de politie is – wél weet

van deze persoon, gaf u aan geen andere zaken te weten van hem (gehoor CGVS, p.14). Dit is des te

merkwaardiger, omdat uit uw verklaringen blijkt dat u regelmatig contact had met (V.), de vrouw van (C.)

(gehoor CGVS, p. 12-13), zodat kan verondersteld worden dat u deze informatie (als het al dan niet

hebben van kinderen, zijn echte naam, ...) via haar zou hebben vernomen.

Verder gaf u aan dat (C.) nooit contact met u opnam en u ook nooit trachtte om hem te

contacteren (gehoor CGVS, p.14). Toen u gevraagd werd waarom u nooit trachtte om (C.) te

contacteren om hem uit te leggen dat (V.) enkel een klant is bij u, gaf u aan dat (V.) zei dat hij steeds

druk bezig is en u niet naar het politiebureau durfde gaan uit angst dat hij u zou arresteren (gehoor

CGVS, p.14). Toen u erop gewezen werd dat u aan (C.) bijvoorbeeld zou kunnen zeggen dat u zijn

vrouw niet meer gaat binnenlaten in uw kapsalon, gaf u aan dat het probleem er al was en u geen

familie heeft die u zou kunnen helpen (gehoor CGVS, p.14). Toen u daarop gevraagd werd wat u wél

trachtte te doen om de zaak te bespreken en te regelen, gaf u aan dat u de kans niet kreeg en je moest

vluchten (gehoor CGVS, p.14). Het is opmerkelijk dat u – gezien uw onschuld en gezien de ernst van de

bedreigingen – geen enkel initiatief nam om uw louter professionele relatie met (V.) en dus uw onschuld

aan te tonen, hetzij rechtstreeks, hetzij eventueel via bemiddeling van een derde persoon. Ook

deze vaststellingen laten toe om de waarachtigheid van de door u ingeroepen vrees voor vervolging of

van het risico op het lijden van ernstige schade ten zeerste te betwijfelen.

Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald

waaruit zou blijken dat u uw land heeft verlaten vanuit een vrees voor vervolging zoals bedoeld

in de Vluchtelingenconventie of dat u zich zou kunnen beroepen op bedoelde vrees in geval van

een eventuele terugkeer naar uw land of een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde Angolese

identiteitskaart (N°000557410UE030) – welke geldig was tot 25/3/2008 – bevat louter

gegevensbetreffende uw identiteit welke – zoals hogerop besproken – in twijfel worden getrokken.

Verder legde u twee studentenkaarten van het I.E.P.S.C.F. te Jemappes – Quiévrain neer, welke

aantonen dat u onderwijs volgt in België maar verder niet relevant zijn voor uw asielrelaas. Het door u

neergelegde doopcertificaat toont hoogstens aan dat op 9/3/2014 gedoopt werd te Jemappes, maar is

verder niet relevant voor uw asielrelaas. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg, hetgeen

een negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3,

48/4 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

artikel 1, A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Tevens stelt verzoeker als volgt: “gebrek van

motief, Kennelijke verkeerde appreciatie, behoorlijk bestuur, het beginsel volgens hetwelke een

administratieve overheid gehouden is om met alle elementen van het geding rekening te houden bij het

nemen van een beslissing.”

Wat betreft zijn minderjarigheid, stelt verzoeker dat de resultaten van de medische test die op hem werd

uitgevoerd, benaderend blijven en slechts afdoende kunnen zijn indien het verschil tussen de door de

minderjarige gegeven leeftijd en de leeftijd naar aanleiding van de test aanzienlijk is. Verzoeker verwijst
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naar een aantal kritieken die op deze testen gegeven werden en stelt dat hij ongeveer 16 jaar en half

was op het moment waarop hij asiel vroeg. Uit de kritieken blijkt dat er een foutenmarge van 2 jaar en 7

maanden bestaat “bij personen van zwaarte race”. Er werd volgens hem geenszins rekening gehouden

met de foutenmarge waarop hij recht heeft.

Vervolgens meent verzoeker dat hij heeft aangetoond dat alles erop wijst dat de echtgenoot van zijn

cliënte jaloers op hem was, niet omdat hij haar versierd zou hebben, maar louter omwille van de

vriendschappelijke relatie. Hij heeft uitgelegd hoe deze relatie tot stand kwam. Hij meent dat het zeer

normaal is dat de heer (C.) jaloers op hem wordt en dat het plausibel is dat (C.), als politieofficier met

mannen onder hem, beslist heeft om verzoeker te doen verdwijnen. Verzoeker verwijst vervolgens naar

twee internetartikelen met betrekking tot “de houding van de mannen met uniform in Angola”, waaruit hij

afleidt dat jaloezie een voldoende motief kan zijn om een persoon in Angola te vermoorden.

Waar hem verweten wordt ondanks de doodsbedreigingen terug naar zijn huis te zijn gekeerd, wijst

verzoeker erop dat hij geld gegeven heeft in ruil voor zijn leven en dat hij niet kon denken dat (C.)’s

mannen hem terug zouden komen zoeken. Hij stelt tevens als volgt: “Er dient bovendien benadrukt te

worden dat verzoeker het dagdagelijkse leven van vroeger niet zorgeloos hervatten heeft. het juist bij

het verlaten van het ziekenhuis dat hij het bezoek van de mannen van (C.) gekregen heeft.”

Verder verwijt verzoeker dat verweerder niet stelt waarom zijn gebrekkige kennis van details over (C.)

een tegenindicatie voor de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas zou zijn, hoewel hij niets met (C.) te

maken had.

Betreffende het feit dat hij (C.) niet duidelijk maakte dat zijn relatie met zijn echtgenote louter

professioneel was, benadrukt verzoeker dat de mannen van (C.) hem reeds geslagen hadden zonder

hem de mogelijkheid te geven om iets te zeggen.

Verzoeker stelt nog “Dat uit al het voorgaande blijkt dat de verwerende partij geen rekening heeft

gehouden met de situatie in Angola alsmede het simpele juridische logica”.

Met betrekking tot de neergelegde documenten wijst verzoeker erop dat deze documenten aangewend

werden als bewijs van zijn intentie om mee te werken aan de waarheidsvinding en meent hij dat de

stukken formele bewijzen of minstens ernstige aanwijzingen uitmaken ter staving van zijn relaas.

Onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad en een internetartikel vordert verzoeker “het voordeel

van de subsidiaire bescherming”. Hij vreest om het slachtoffer te worden van foltering of onmenselijke

behandeling en zelfs de dood in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst. Hij wijst erop dat hij

niet meer in staat is om beroep te doen op de bescherming van zijn nationale autoriteiten.

2.2.1. 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.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers 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. Verzoeker kan de beslissing van de Dienst Voogdij inzake zijn leeftijdsbepaling thans niet

betwisten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene

beroepsmogelijkheid is. Verzoeker had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de

gecoördineerde wetten op de Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te

stellen bij de Raad van State. Tevens werd hij van deze mogelijkheid in kennis gesteld in de

kennisgeving van de beslissing van de Dienst Voogdij (administratief dossier, stuk 14). Verzoeker heeft
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echter nagelaten deze beroepsmogelijkheid te benutten. Bijgevolg staat de beslissing van de Dienst

Voogdij vast en wijst de bestreden beslissing er terecht op dat verzoeker de Belgische asielinstanties

trachtte te misleiden door te verklaren minderjarig te zijn, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de

algehele geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Dit klemt des te meer daar verzoeker in onderhavig

verzoekschrift vasthoudt aan zijn eerder opgegeven geboortedatum van 3 maart 1995.

Waar verzoeker stelt dat hij aantoonde dat (C.) op hem jaloers was louter omwille van zijn

vriendschappelijke relatie met diens echtgenote en dat deze relatie tot stand kwam naar aanleiding van

de dankbaarheid van de echtgenote van (C.) komt verzoeker niet verder dan het herhalen van zijn

verklaringen. Waar hij stelt dat het zeer normaal is dat (C.) jaloers op hem wordt en dat het plausibel is

dat (C.), als politieofficier met mannen onder hem, simpelweg beslist heeft om verzoeker te doen

verdwijnen, komt hij niet verder dan het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal. Het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal is evenwel geen dienstig verweer en dus niet van aard

de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. De internetartikels waarnaar verzoeker verwijst

bevatten louter informatie over machtsmisbruik bij de Angolese politie. Bijgevolg volstaat deze informatie

niet om aan te tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden

geviseerd of vervolgd. Deze informatie is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn

persoon. Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier,

gelet op het voorgaande, in gebreke.

Waar verzoeker erop wijst dat hij geld had gegeven in ruil voor zijn leven en dat hij niet kon denken dat

de mannen van (C.) hem terug zouden komen zoeken, dient opgemerkt dat dit verweer tegenstrijdig is

aan zijn tijdens het gehoor afgelegde verklaring dat de mannen die hem kwamen aanvallen en beroven

hem waarschuwden zijn huis te verlaten omdat (C.) anderen zou sturen om hem te vermoorden

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Ook verzoekers verklaring in onderhavig verzoekschrift dat hij pas bij het

verlaten van het ziekenhuis bezoek kreeg van de mannen van (C.), is tegenstrijdig aan zijn tijdens het

gehoor afgelegde verklaring dat hij na het bezoek van (C.)’s mannen naar het ziekenhuis ging

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Dergelijke tegenstrijdigheden doen nog verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas, evenals zijn verklaring dat hij na zijn bezoek aan het

ziekenhuis en de waarschuwingen van zijn buren en collega’s gewoon naar huis terugkeerde

(gehoorverslag CGVS, p. 11).

Verzoeker stelt verder dat verweerder niet uiteenzet waarom zijn gebrekkige kennis van (C.) een

tegenindicatie voor de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas zou zijn, aangezien hij niets met (C.) te

maken had. Er dient evenwel op gewezen dat, aangezien verzoeker internationale bescherming vraagt

wegens zijn beweerde problemen met (C.), redelijkerwijze van hem verwacht kan worden zich terdege

te informeren met betrekking tot (C.) teneinde te kunnen inschatten waar en op welke bescherming hij

een beroep kan doen. Verzoekers verwijt aan verweerder is dan ook niet gegrond en slaagt er niet in de

motivering van de bestreden beslissing dienaangaande in een ander daglicht te plaatsen.

Dat verzoeker (C.) niet kon duidelijk maken dat zijn relatie met diens echtgenote louter vriendschappelijk

was omdat hij reeds geslagen was, kan niet worden ingezien. Dat verzoeker zich niet eens de moeite

getroostte om (C.) de aard van zijn relatie met diens echtgenote duidelijk te maken, maar integendeel

meteen vluchtte, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Betreffende de neergelegde documenten (zie map ‘Documenten’ in het administratief dossier) stelt de

bestreden beslissing terecht als volgt: “De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde

Angolese identiteitskaart (N°000557410UE030) – welke geldig was tot 25/3/2008 – bevat louter

gegevensbetreffende uw identiteit welke – zoals hogerop besproken – in twijfel worden getrokken.

Verder legde u twee studentenkaarten van het I.E.P.S.C.F. te Jemappes – Quiévrain neer, welke

aantonen dat u onderwijs volgt in België maar verder niet relevant zijn voor uw asielrelaas. Het door u

neergelegde doopcertificaat toont hoogstens aan dat op 9/3/2014 gedoopt werd te Jemappes, maar is

verder niet relevant voor uw asielrelaas. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg, hetgeen

een negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.” Verzoekers stelling dat deze stukken “nochtans

formele bewijzen of minstens ernstige aanwijzingen uitmaken ter staving van het relaas van verzoeker”

zonder hiervoor een concreet element aan te halen, is niet meer dan het tegenspreken van de

commissaris-generaal, hetgeen geen dienstig verweer kan zijn.

Waar verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad, dient opgemerkt dat de precedentenwerking

niet wordt aanvaard in het Belgisch recht. De rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
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heeft geen precedentenwerking en ieder dossier wordt individueel beoordeeld. Verzoekers verwijzing

naar een internetartikel over de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Angola bevat louter

algemene informatie en heeft geen betrekking op zijn persoon. In die zin is dit internetartikel niet van

aard zijn asielmotieven aan te tonen, noch de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers 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 verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij 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

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 zevenentwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


