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nr. 138 033 van 6 februari 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 16 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. DE PONTHIERE en van

attaché I. SNEYERS, 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 verklaart een Angolees staatsburger van Bakongo origine te zijn afkomstig van Luanda. U

verklaart geboren te zijn op 16 maart 1999 en u bent minderjarig. Uw ouders scheidden toen u nog jong

was en u groeide op bij uw vader en uw stiefmoeder. U hebt geen contact of nieuws van uw moeder. Uw

vader was een handelaar in voedingsmiddelen en hij was aan het werk in de winkel op 14 juli 2012. U

was op dat moment thuis toen de politie langskwam en u meenam. U werd naar het politiekantoor

gebracht en drie dagen vastgehouden. U werd ondervraagd over uw vader. De agenten wilden weten

waar uw vader was en of hij tot Flec-Fac (een Cabindese onafhankelijkheidsbeweging nvdr) behoorde.

De agenten zeiden dat uw vader collectes organiseerde voor Flec-Fac. U kon de agenten geen

informatie geven en ze dreigden u voor altijd vast te houden. U werd vrijgelaten omdat u geen informatie
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kon geven. Bij uw thuiskomst was de woning afgesloten. De buurvrouw meldde u dat op 15 juli 2012 uw

vader was gearresteerd. De buurvrouw bracht u naar de broer van uw stiefmoeder, waar uw halfbroer

en uw stiefmoeder verbleven. U vernam van uw stiefmoeder dat er in jullie huis bewijsmateriaal was

gevonden, documenten waaruit bleek dat uw vader behoorde bij Flec-Fac. Op 20 juli 2012 vertrok uw

stiefmoeder met haar zoon naar Benguela en u diende bij de broer van uw stiefmoeder te blijven. In

augustus 2012 zei de broer van uw stiefmoeder dat u niet langer bij hem kon blijven en hij regelde uw

vertrek uit Angola. Hij meldde dat u naar uw tante in België (CG 03/10771B (E.G.)) zou gaan. U hebt op

14 augustus 2012 in België asiel gevraagd. U verblijft in België bij uw tante.

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’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het 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 verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor vervolging nadat uw

vader, behorende tot de Cabindese onafhankelijkheidsbeweging Flec-Fac, problemen kende met de

Angolese autoriteiten, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient in verband met uw vermeende minderjarigheid bij aankomst in België en

uw leeftijdsbepaling te worden opgemerkt dat de beslissing die de dienst Voogdij u betekende op

19 september 2012 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, stelt dat

uw verklaarde geboortedatum niet in overweging kon worden genomen. Volgens de beslissing van de

dienst Voogdij kon worden besloten dat u op datum van 13 september 2012 uw leeftijd kon worden

geschat op 18.2 jaar met een standaarddeviatie van 1.6 jaar. Uw geboortedatum werd gewijzigd naar 25

november 1995. De beslissing van de dienst Voogdij werd na het voorleggen van de geboorteakte,

het vertalingsattest en de authenticatieverklaring herzien en op 17 april 2014 werd u de beslissing van

de dienst Voogdij betekend dat er in het dossier elementen aanwezig zijn die een redelijke twijfel

toelaten en dat die in uw voordeel moeten worden geïnterpreteerd. Uit de beschikbare informatie op

het Commissariaat-generaal, waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier,

blijkt echter dat de neergelegde documenten ter staving van uw minderjarige leeftijd op bepaalde

gebieden niet voldoen aan de vormvereisten en er aldus twijfel kan worden geuit over de authenticiteit

van deze documenten. Echter, er werd bepaald dat u wordt beschouwd als minderjarige en uw

geboortedatum 16 maart 1999 is.

Verder dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal. U verklaart dat uw vader werd gearresteerd omdat hij een medewerker is bij de collectes voor

de strijders van het Flec-Fac (zie gehoor CGVS, p.9). U stelt dat u van uw stiefmoeder vernam dat uw

vader niet alleen handelaar is, maar hij ook medewerker is van Flec-Fac (zie gehoor CGVS, p.7). U blijkt

echter niets af te weten van Flec-Fac, noch van de activiteiten die uw vader voor deze beweging zou

hebben gehad. Op de vraag of de beschuldiging tegen uw vader klopte, antwoordde u dat het zo was en

dat de politie thuis bewijs had gevonden (zie gehoor CGVS, p.7). Wanneer hierna wordt gevraagd wat u

weet van de collectes, beweert u er niets van af te weten (zie gehoor CGVS, p.7). Hierop wordt u

gevraagd wat u verder vernomen had van uw stiefmoeder, buiten de bevestiging dat uw vader

medewerker is van Flec-Fac, reageert u kortweg ‘verder niets’ (zie gehoor CGVS, p.7). Het is weinig

aannemelijk dat u, die zelf omwille van de activiteiten van uw vader door de politie zou

zijn meegenomen én ondervraagd werd over de activiteiten van uw vader, niet meer op de hoogte zou

zijn of zou worden gebracht.

Sterker nog, later tijdens hetzelfde gehoor op het Commissariaat-generaal, blijkt uw kennis over

Cabinda en Flec-Fac onbestaande te zijn. U verklaart wel duidelijk dat de vier broers van uw moeder in

Cabinda wonen (zie gehoor CGVS, p.4), maar u blijkt niet te weten waar (zie gehoor CGVS, p.9). U hebt

geen idee waar Cabinda is gelegen (zie gehoor CGVS, p.9). Wanneer u wordt gevraagd wat u weet

over Flec-Fac, antwoordt u er niets van te weten. Opnieuw wordt u gevraagd wat u over Flec-Fac

hoorde of vernam, waarop u herhaalt dat uw stiefmoeder u vertelde dat hij medewerker was bij de

collectes voor de strijders van Flec-Fac (zie gehoor CGVS, p.9). U verklaart expliciet niet te weten wat

Flec-Fac is en geen enkel idee te hebben welke beweging het is (zie gehoor CGVS, p.9). Op de vraag

waarom uw vader werd opgesloten voor Flec-Fac, reageert u dat hij een medewerker is van de strijders

van Flec-Fac, zonder dat u er verder iets meer kan over zeggen (zie gehoor CGVS, p.9). Het is

merkwaardig dat u zelfs nadat u in België bent aangekomen niet zou hebben geïnformeerd over deze

beweging Flec-Fac, een essentieel element van uw beweerde vrees. Rekening houdend met uw
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minderjarige leeftijd, mag toch enigszins verwacht worden dat u enkele basisnoties zou hebben over de

reden van uw problemen en de arrestatie van uw vader in Angola.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u na uw arrestatie van drie dagen, door de agenten

werd vrijgelaten omdat u volgens uw verklaringen geen informatie kon geven over uw vader (zie

gehoor CGVS, p.10). U verklaart uitdrukkelijk dat de Angolese politie u liet gaan en er geen verdere

juridisch gevolg voor u aan werd gegeven (zie vragenlijst CGVS, punt 3.1.). U werd ondervraagd over

uw vader, maar u antwoordde dat u hij handelaar was en niets wist van Flec-Fac (zie gehoor CGVS,

p.10). U verklaart dat u mocht vertrekken en u keerde terug naar huis (zie gehoor CGVS, p.11). U

verbleef dan twee weken bij de broer van uw stiefmoeder, zonder dat u ernstige problemen kende.

Hieruit kan worden afgeleid dat u niet aannemelijk maakt dat u persoonlijk geviseerd zou worden door

de Angolese autoriteiten met het oog op vervolging.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u in België bij uw tante verblijft, maar u beweert geen

contact met uw stiefmoeder te hebben, noch enig nieuws van uw vader te hebben (zie gehoor CGVS,

p.5). Hoewel u aangeeft dat uw tante contact heeft met de broer van uw stiefmoeder, die u uw

geboorteakte opstuurde (zie gehoor CGVS, p.6), is het merkwaardig dat u of uw tante niet zou trachten

na te gaan hoe de situatie in uw land van herkomst zou zijn geëvolueerd (zie gehoor CGVS, p.5). Dat u

samen met uw tante naliet om enig nieuws van uw familieleden in Angola te krijgen, relativeert verder de

ernst van uw beweerde vrees voor vervolging of het lijden van ernstige schade.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten 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 subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De

geboorteakte (op naam van Elizabeth Mote geboren te Cabinda op 16.3.1999, opgemaakt te Luanda op

16.3.1999), het vertalingsattest en de authenticatieverklaring van de geboorteakte betreffen uw

identiteitsgegevens die hierboven reeds werden besproken.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 48,

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,

van artikel 3, 13 en 15 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), van de algemene zorgvuldigheidsplicht en van “het algemeen

beginsel van behoorlijk bestuur”.

De uiteenzetting in de bestreden beslissing met betrekking tot de beslissingen van de Dienst Voogdij dat

zij als minderjarige beschouwd wordt, vindt verzoekster stemmingmakerij en kan geenszins tegen haar

geïnterpreteerd worden.

Vervolgens meent verzoekster dat onvoldoende rekening werd gehouden met het feit dat zij op het

moment van de feiten in juli 2012 13 jaar was. Vooraleer zij werd opgesloten door de Angolese politie,

wist zij niets af van de activiteiten van haar vader voor FLEC-FAC. Dit werd haar nadien door haar

stiefmoeder verteld. Zij werd door de Angolese politie vrijgelaten precies omwille van het feit dat zij niets

afwist van de activiteiten van haar vader. Zij stelt inderdaad niets af te weten van FLEC-FAC. Eén en

ander sluit volgens haar niet uit dat haar vader werd en wordt opgesloten in Angola omwille van zijn hulp

aan FLEC-FAC, hetgeen de commissaris-generaal naliet te onderzoeken.

Verder preciseert verzoekster dat de vier broers waarvan sprake in het gehoor, geen broers zijn van

haar moeder maar van (E.P.), de tante die momenteel voor haar zorgt, en dus neven van haar moeder.

Deze broers woonden vroeger in Luanda maar verhuisden thans allen naar Cabinda en verblijven op

een tot nog toe onbekend adres. Verzoekster is nog nooit in Cabinda geweest, maar weet wel waar het

gelegen is daar zij dit op school leerde.



RvV X - Pagina 4

Verzoekster wijst erop dat er zich tot op heden een intern conflict voordoet in Angola tussen de strijders

van FLEC-FAC enerzijds en de regeringstroepen anderzijds. Zij meent in elk geval recht te hebben op

de subsidiaire beschermingsstatus nu zij ingeval van terugkeer naar Angola het risico loopt op een

onmenselijke of vernederende wijze te zullen worden behandeld. Zij verwijst naar een Amerikaans

“Country Report 2013” en stelt dat de situatie van (vermeende) aanhangers van FLEC-FAC en van

kinderen, meer specifiek meisjes, humanitair onaanvaardbaar is, daar zij geen sociaal opvangnet

hebben in Angola, zodat de kans reëel is dat zij terecht zullen komen in de kinderprostitutie en doordat

zij in Angola geen familieleden heeft die voor haar kunnen of willen zorgen. Tevens wijst zij erop dat het

Rode Kruis aanvaard heeft een opsporingsonderzoek op te starten teneinde haar vader terug te vinden.

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een “Country Report” van Angola van 2013 van de

Amerikaanse overheid (stuk 3) en e-mailverkeer met het Rode Kruis (stuk 4).

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoekster de schending aanvoert van

“het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, duidt zij niet aan welke beginsel zij geschonden acht.

Deze schending wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. Waar verzoekster de schending aanvoert van artikel 13 EVRM, dat voorziet in het recht op een

daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale instantie, dient opgemerkt dat niet kan worden ingezien

op welke wijze dit artikel geschonden kan zijn, aangezien verzoekster middels onderhavig beroep bij de

Raad een rechtsmiddel voor een nationale juridische instantie heeft gehanteerd. Evenmin kan worden

ingezien en verzoekster duidt niet in concreto aan op welke wijze de bestreden beslissing haar zou

verhinderen het in artikel 13 EVRM vervatte recht uit te oefenen.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 verzoekster deze motieven kent en

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

bereikt en voert zij 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.

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

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoekster stelt dat onvoldoende rekening werd gehouden met haar jeugdige leeftijd op het

moment van de feiten – 13 jaar in juli 2012 – dient opgemerkt dat uit de stukken van het administratief

dossier blijkt dat weldegelijk en afdoende rekening werd gehouden met verzoeksters jeugdige leeftijd en

hieruit kan niet kan worden afgeleid dat de commissaris-generaal onzorgvuldig zou zijn geweest bij de
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beoordeling van onderhavige asielaanvraag. Aan verzoekster werd een voogd toegewezen, die haar

van meet af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van de asielprocedure. Wanneer verzoekster werd

gehoord op het CGVS werd zij bijgestaan door haar voogd en raadsman en zij kregen daarbij, zoals in

alle stadia van de procedure, de mogelijkheid om bijkomende stukken neer te leggen en/of

(aanvullende) opmerkingen te formuleren. Daarenboven wordt de Staatssecretaris er in de bestreden

beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat verzoekster minderjarig is en dat bijgevolg het Internationaal

Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 op haar van toepassing is.

Verzoekster werd ter terechtzitting overeenkomstig artikel 14 PR RvV ondervraagd over haar reisweg

naar België. Zij stelde dat zij zonder paspoort reisde, dat zij zich zonder paspoort op het vliegtuig

bevond en dat een vriend de documenten toonde bij aankomst aan de Belgische landsgrenzen. Het is

echter onaannemelijk dat verzoekster, zeker als minderjarige, de grenzen passeert zonder zelf een

reisdocument te hebben getoond. Voormelde verklaringen, zoals ook afgelegd op het CGVS (gehoor,

p.8), ondermijnen haar geloofwaardigheid.

Waar zij stelt dat zij inderdaad niets afweet van FLEC-FAC, wijst de bestreden beslissing er terecht op

dat, rekening houdend met haar jonge leeftijd, redelijkerwijze van verzoekster verwacht kan worden dat

zij zich terdege informeert omtrent de reden van haar beweerde problemen en de arrestatie van haar

vader. Tevens kan van verzoekster redelijkerwijze verwacht worden dat zij zich informeert met

betrekking tot de evolutie van haar beweerde problemen sinds zij haar land van herkomst verlaten heeft

gelet op de impact die deze problemen op haar leven hebben gehad, in casu een verblijf in een voor

haar onbekend land. Dienaangaande stelt de bestreden beslissing terecht als volgt: “Vervolgens dient te

worden opgemerkt dat u in België bij uw tante verblijft, maar u beweert geen contact met uw stiefmoeder

te hebben, noch enig nieuws van uw vader te hebben (zie gehoor CGVS, p.5). Hoewel u aangeeft dat

uw tante contact heeft met de broer van uw stiefmoeder, die u uw geboorteakte opstuurde (zie gehoor

CGVS, p.6), is het merkwaardig dat u of uw tante niet zou trachten na te gaan hoe de situatie in uw land

van herkomst zou zijn geëvolueerd (zie gehoor CGVS, p.5). Dat u samen met uw tante naliet om enig

nieuws van uw familieleden in Angola te krijgen, relativeert verder de ernst van uw beweerde vrees voor

vervolging of het lijden van ernstige schade.”

Er kan niet worden ingezien op welke wijze verzoeksters precisering in haar verzoekschrift dat de vier

broers waarvan sprake tijdens haar gehoor op het CGVS, geen broers maar neven van haar moeder

zijn, dat deze broers recent naar Cabinda verhuisden en dat hun adres tot nu toe onbekend is, de

pertinente motieven van de bestreden beslissing kan weerleggen. Hetzelfde geldt voor haar verklaring in

onderhavig verzoekschrift dat zij nooit in Cabinda is geweest, maar het wel weet liggen omdat zij dit op

school leerde, alsook voor het feit dat het Rode Kruis een opsporingsonderzoek opstartte teneinde

verzoeksters vader terug te vinden (verzoekschrift, stuk 4). Dat er zich een intern conflict voordoet

tussen de strijders van FLEC-FAC en de Angolese regeringstroepen is op zich evenmin van aard de

motieven van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen, daar dit conflict in de bestreden

beslissing nergens ontkend wordt, doch wordt terecht vastgesteld dat verzoekster niet aannemelijk weet

te maken dat zij persoonlijk vervolging vreest in het kader van dit conflict.

Waar verzoekster, onder verwijzing naar een rapport (verzoekschrift, stuk 3), stelt dat meisjes geen

sociaal opvangnet hebben in Angola waardoor de kans reëel is dat zij terechtkomen in de

kinderprostitutie, dient vooreerst opgemerkt dat verzoekster noch bij het invullen van de vragenlijst van

het CGVS op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch tijdens haar gehoor op het CGVS enige melding

maakte van een vrees om als meisje in de kinderprostitutie te belanden (administratief dossier, stukken

10 en 19). Verder dient erop gewezen te worden dat dit rapport van louter algemene aard is en geen

betrekking heeft op haar persoon, terwijl verzoekster de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto

dient aan te tonen.

Verzoekster voert geen enkel inhoudelijk verweer tegen de volgende pertinente motivering in de

bestreden beslissing: “Bovendien dient te worden opgemerkt dat u na uw arrestatie van drie dagen, door

de agenten werd vrijgelaten omdat u volgens uw verklaringen geen informatie kon geven over uw vader

(zie gehoor CGVS, p.10). U verklaart uitdrukkelijk dat de Angolese politie u liet gaan en er geen verdere

juridisch gevolg voor u aan werd gegeven (zie vragenlijst CGVS, punt 3.1.). U werd ondervraagd over

uw vader, maar u antwoordde dat u hij handelaar was en niets wist van Flec-Fac (zie gehoor CGVS,

p.10). U verklaart dat u mocht vertrekken en u keerde terug naar huis (zie gehoor CGVS, p.11). U

verbleef dan twee weken bij de broer van uw stiefmoeder, zonder dat u ernstige problemen kende.

Hieruit kan worden afgeleid dat u niet aannemelijk maakt dat u persoonlijk geviseerd zou worden door
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de Angolese autoriteiten met het oog op vervolging.” Deze motivering wordt dan ook als vaststaand

beschouwd.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op het overtollig motief met betrekking tot verzoeksters leeftijd en de beslissingen

van de Dienst Voogdij, kan derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van de bestreden beslissing.

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

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

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

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

48/3 van de vreemdelingenwet.

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

verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 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 zes februari tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


