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nr. 151 379 van 28 augustus 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 25 februari 2015 heeft

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

26 januari 2015.

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 12 maart 2015 met refertenummer

51164.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 28 april 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2015.

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 L. DECROOS, 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 te zijn van Muzombo afkomst. U werd op 24 december 1984

geboren te Luanda en bleef er uw hele leven wonen. U had sinds geruime tijd een relatie met (M.A.). In

2000 kregen jullie samen een dochter (D.). Uw partner keek niet naar u om. U baatte een klein

restaurant uit en verhuurde kamers in uw huis. Er kwamen vaak mensen uit Cabinda eten in uw

restaurant. Zij bleven ook slapen. Meneer (N.) was één van uw vaste klanten. Uw partner (M.) belegde

regelmatig vergaderingen in jullie huis en reisde ook regelmatig en langdurig naar Cabinda. Hij liet u in

het ongewisse over zijn activiteiten en werd kwaad en agressief als u ernaar vroeg. U denkt dat uw man
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zaken ging doen in Cabinda. Hij had er vrienden die bij het FLEC horen. In augustus 2014 reisde

meneer (N.) naar Cabinda en gaf u een koffertje in bewaring. In augustus 2014 was uw man eveneens

in Cabinda. U kreeg telefoon van meneer (N.) met de melding dat uw man gestorven was. Hij was

vermoord door zijn vrienden. Dezelfde dag nog werd u door politie-agenten meegenomen naar

een schuur waar u werd vastgehouden. Ze verkrachtten en mishandelden u. Ze vroegen waarom u

onderdak gaf aan bandieten en zegden dat u uw activiteiten moest stopzetten, zoniet zou u sterven.

Meneer (N.) nam het echter voor u op. Hij vertelde de politie dat u niet wist dat zij bandieten waren en

dat u enkel een restaurant openhield en kamers verhuurde. Uiteindelijk hielp meneer (N.) u te

ontsnappen. Vervolgens regelde hij uw vertrek uit Angola. Op 9 oktober 2014 verliet u Angola, per

vliegtuig. Dezelfde dag nog kwam u in België aan. De volgende dag vroeg u asiel aan bij de Belgische

asielinstanties.

Ter ondersteuning van uw identiteit legt u een ‘bewijs van inschrijving in het geboorteregister’ neer.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u noch de

status van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er immers

geenszins in geslaagd om een 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 verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor de politie (gehoor, p.11). Uw relaas

vertoont echter talloze tegenstrijdigheden en is dermate onsamenhangend, dat u hiermee absoluut niet

weet te overtuigen.

Om te beginnen verklaarde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) dat meneer (N.) u op een

dag opbelde en vertelde dat uw partner (M.A.) vermoord was. Vijf dagen later kwam de politie naar

uw huis. Ze namen u mee, sloten u op en mishandelden en verkrachtten u. Gedurende anderhalve

maand werd u vastgehouden, tot meneer (N.) u kon vrij krijgen en hij uw vlucht naar België regelde (zie

vragenlijst CGVS, p.2, pt.5). Bij het CGVS gaf u echter een heel andere versie van de feiten. In eerste

instantie vertelde u dat meneer (N.) u opbelde om te zeggen dat uw man vermoord was. Korte tijd later

kreeg u midden in de nacht telefoon van uw buurvrouw. Ze vertelde dat u moest wegvluchten, zoniet

zou u vermoord worden. U dook vervolgens onder in een boerderij, maar er kwamen mannen die u

mishandelden en verkrachtten. Uiteindelijk zag meneer (N.) dat u veel te lijden had. Hij hielp u om het

land te verlaten (gehoor, p.6,13).

Later in het gehoor bij het CGVS vertelde u dan weer dat de politie bij u langs geweest was, dat ze

vroegen waarom u onderdak gaf aan bandieten, dat u antwoordde dat u enkel eten maakte voor uw

klanten en dat de politie al uw klanten, die bandieten bleken te zijn, meegenomen heeft. Later hebben

bandieten u meegenomen naar een hoeve en hebben ze u daar vastgehouden en verkracht. U weet niet

wie die bandieten waren. U denkt dat het de personen waren die vaak in uw restaurant kwamen eten

(gehoor, p.8, 9).

Wanneer u gevraagd werd waar u het ‘telefoontje van de buurvrouw’ situeert in dit relaas, antwoordde u

in eerste instantie dat u eerst verkracht werd en pas later dat ‘telefoontje van de buurvrouw’ kreeg. Later

zei u dan weer dat u eerst het ‘telefoontje van de buurvrouw’ kreeg, dat u niet meer kon slapen en dat

de bandieten u vervolgens naar de hoeve brachten en u verkrachtten (gehoor, p.8, 9).

Vervolgens werd aan u gevraagd of u in uw land van herkomst ooit problemen gehad hebt met de

politie. U antwoordde ontkennend. Wanneer u geconfronteerd werd met uw eerdere verklaringen bij de

DVZ dat de politie u meenamen, opsloten, mishandelden en verkrachtten (zie vragenlijst CGVS, p.2,

pt.5), antwoordde u dat deze versie van de DVZ wel degelijk klopt en dat het geen bandieten, maar

agenten waren die u meenamen en verkrachtten (gehoor CGVS, p.10).

Uw opeenvolgende warrige, wijzigende en tegenstrijdige verklaringen betreffende de kern van

uw relaas, zorgen ervoor dat uw asielverhaal absoluut ongeloofwaardig overkomt. Het feit dat u

bij de DVZ aanhaalde dat u de politie vreest, dat u vervolgens bij het CGVS vertelde dat u de bandieten

vreesde die in uw restaurant kwamen eten, maar dat u na confrontatie met deze tegenstrijdigheid

opnieuw van mening veranderde en zei dat het toch de politie was die u meenam, valt niet ernstig te

noemen. Ook het feit dat u eerst vertelde dat u zelf naar een hoeve vluchtte op aanraden van uw

buurvrouw, maar u later deze versie van de feiten volledig aanpaste en stelde dat u door bandieten

ontvoerd werd en in een hoeve opgesloten werd, is erg markant. Verder is er het feit dat u afwijkende

verklaringen aflegt over de chronologie van de gebeurde feiten en bijvoorbeeld zeer onduidelijk bent

over wat eerst gebeurde: het ‘telefoontje van de buurvrouw’ of de ontvoering. U zegt eerst dat u eerst

ontvoerd werd, maar later zegt u dan weer dat u eerst ‘dat telefoontje ‘ kreeg. Nochtans betreft het

hier cruciale feiten in uw asielrelaas.

Vervolgens werd u gevraagd meer uitleg te geven over het moment waarop de politie u

meegenomen heeft. U vertelt hierover: “ze zegden, Maria kom. Ik wist niet wat ze wilden, uiteindelijk

bleek dat ze me wilden verkrachten”. Op de vraag waar u op dat moment was, antwoordde u dat u
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‘ergens’ zat. Wanneer de vraag herhaald werd, antwoordde u opnieuw dat u ‘ergens’ was. Pas wanneer

gevraagd werd of u dan thuis, in uw restaurant, op straat,… was, antwoordde u dat u in uw restaurant

was (gehoor, p.10). Wat u vertelt over uw ontvoering komt niet erg realistisch en al helemaal niet

doorleefd over. Het lijkt weinig logisch dat u deze feiten werkelijk beleefd zou hebben, maar bijvoorbeeld

niet zou weten waar u zich bevond op het moment van de ontvoering, en pas op deze vraag zou kunnen

antwoorden nadat u verschillende antwoordcategorieën voorgeschoteld werden.

Daarna werd u bevraagd over de periode dat de politie u vastgehouden heeft. U wist echter niet

te vertellen hoelang zij u vastgehouden hebben. Evenmin kon u vertellen waar u vastgehouden werd.

Nochtans zou men mogen verwachten dat u hierover iets zou kunnen vertellen. U stelt verder dat u niet

ondervraagd werd, maar enkel verkracht en gefolterd werd (gehoor, p.11,12). Op de vraag waarom de

politie u viseerde, antwoordde u in eerste instantie dat uw zaak goed draaide, dat de politie mogelijks

jaloers waren en dat dit de enige reden was. Vervolgens gaf u opnieuw een andere versie van de feiten

en zei u dat u vervolgd werd omdat u eten klaarmaakte voor bandieten (gehoor p.11). Als u werkelijk

door de politie vervolgd zou worden wegens vermeende samenwerking met ‘Cabindeze bandieten’, is

het echter opmerkelijk dat u hierover nooit ondervraagd zou zijn door de politie.

Verder zegt u dat de politie u wilde doden, omdat ze ook uw man gedood hebben. U weet echter

niet waarom zij u ook zouden wilden doden (gehoor, p.13). Bovendien verklaarde u enerzijds dat u

vastgehouden werd door de politie en dat het anderzijds Cabindeze bandieten (nota bene vrienden van

meneer (N.)) waren die uw man gedood hebben. Aangezien u verklaarde dat de politie u ontvoerd had

omdat u zou samenwerken met ‘Cabindese bandieten’, komt het zeer vreemd over dat u zegt dat de

politie u wilde doden omdat zij (de politie) uw man ook gedood hebben.

Ook uw verklaringen over uw ontsnapping komen weinig overtuigend over. U zegt eerst dat

meneer (N.) u kwam halen. Vervolgens zegt u dat u om hulp riep, dat een voorbijganger u te hulp kwam,

dat meneer (N.) er ook was en dat hij vervolgens alles regelde (gehoor p.11,12). Bovendien komen uw

vage verklaringen over uw ontsnapping opnieuw weinig doorleefd over.

Verder zijn ook uw verklaringen over de dood van uw man weinig verhelderend. U zei dat meneer

(N.) u opbelde en zei dat zijn vrienden uw man gedood hadden. U hebt niet gevraagd waarom uw man

gedood zou zijn. Vervolgens zou meneer (N.) u geholpen hebben te ontsnappen aan de politie en zou

meneer (N.) u het land uit gesmokkeld hebben. Ook nadat meneer (N.) u hielp ontsnappen en uw

vertrek uit Angola regelde, hebt u meneer (N.) nooit verdere informatie gevraagd betreffende het

overlijden van uw man. Nochtans zou men verwachten dat u zou willen weten waarom uw man gedood

werd, hoe hij gedood werd, waarom meneer (N.) u opbelde om dit te zeggen en waarom meneer (N.) u

hielp om het land te verlaten. U hebt hier echter niets over gevraagd. U zegt dat u teveel door emoties

overmand was. Meneer (N.) heeft u ook de namen gegeven van zijn vrienden die uw man gedood

hebben. U weet echter niet waarom hij dit aan u vertelde. U hebt verder ook niets aangevangen met

deze informatie betreffende de identiteit van de moordenaars van uw man (gehoor, p. 5,12,13).

Zowel bij de DVZ als het CGVS legde u veelvuldige tegenstrijdige, vage en weinig

doorleefde verklaringen af, waardoor uw geschetste asielrelaas absoluut niet geloofwaardig

overkomt. Er kan dan ook enkel geconcludeerd worden dat u er niet in geslaagd bent om een

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 geeft aan dat u veel stress en hoofdpijn hebt sinds het overlijden van uw man. U zegt dat u dingen

vergeet en u zich niet alles kan herinneren (gehoor, p.4,8,10,12). Het klopt inderdaad dat u tijdens het

gehoor bij het CGVS heel wat vage en tegenstrijdige verklaringen aflegde en uw verklaringen diverse

keren aanpaste. Echter, u legde geen enkel medisch attest neer betreffende medische problemen die

uw vage en tegenstrijdige verklaringen kunnen verklaren. U bracht verder geen elementen aan die het

CGVS een indicatie geven dat u in uw land van herkomst werkelijk te vrezen zou hebben 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.

Wat het neergelegde ‘bewijs van inschrijving in het geboorteregister betreft, moet opgemerkt worden dat

er vermeld staat dat u op 24 december 1980 geboren bent (mil novencentos e oitenta) wat tegenstrijdig

is met uw verklaring dat u op 24 december 1984 geboren bent (gehoor, p.3). Verder gaf u aan dat

meneer (N.) dit document voor u geregeld heeft. U heeft dit document dus niet zelf verkregen. Verder

bevat dit document geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon

bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens

een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is,

kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw

verklaringen en dit document. U legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw reisweg te

controleren.
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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. In wat zich aandient als een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op de schending van

artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet) juncto de

materiële motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsnorm.

Verzoekster meent dat zij talrijke details heeft gegeven aangaande haar situatie. Zij wijst erop dat zij te

kampen heeft met ernstige psychische problemen, hetgeen de vage en tegenstrijdige verklaringen

verklaard. Zij moet ook zware medicatie slikken. Zij meent dat haar het voordeel van de twijfel moet

worden gegund. Verder stelt verzoekster als volgt: “Verzoekster zal dus beroep kunnen doen op de

subsidiaire bescherming 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. Ook de vraag van verzoekster om minstens te genieten van

de subsidiaire bescherming komt dan ook manifest gegrond voor.”

2.1.2. Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift een medisch attest (stuk 2).

2.2. 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. De bestreden beslissing weigert verzoekster de vluchtelingenstatus toe te kennen omdat (i) zij

tegenstrijdige verklaringen aflegde over talloze elementen die nochtans de kern van haar asielrelaas

raken, (ii) haar verklaringen over haar ontvoering niet realistisch en doorleefd overkomen, (iii) haar

verklaringen over de handelingen van de politie niet geloofwaardig zijn, (iv) haar verklaringen over haar

ontsnapping niet overtuigend zijn, (v) zij geen verhelderende verklaringen aflegt over de dood van haar

echtgenoot, en (vi) het neergelegde ‘bewijs van inschrijving in het geboorteregister’ niet zelf bekomen

werd en geen enkel objectief element bevat waarmee kan bewezen worden dat verzoekster de persoon

is die door dit document wordt bedoeld.

In onderhavig verzoekschrift voert verzoekster aan dat haar vage en tegenstrijdige verklaringen te wijten

zijn aan haar psychische problemen en de medicatie die zij hiervoor neemt. Zij legt dienaangaande een

medisch attest neer (verzoekschrift, stuk 2). Uit dit attest blijkt evenwel dat zij depressief is, onder meer

omwille van de moord op haar echtgenoot. Hieruit blijkt dat het attest gebaseerd is op verzoeksters

eigen verklaringen. Het attest werd bovendien opgesteld door een arts en niet door een psycholoog of

psychiater. De arts doet vaststellingen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt en

rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de

opgelopen problemen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden schetsen waarin de problemen ontstonden.

Tevens dient vastgesteld dat uit het attest geenszins blijkt dat verzoekster omwille van haar psychische

problemen lijdt aan geheugenproblemen of niet in staat zou zijn tot het afleggen van coherente

verklaringen. Evenmin blijkt uit het attest dat de medicatie die zij neemt, tot dergelijke problemen

aanleiding kan geven.

Bijgevolg kan verzoekster niet met goed gevolg verwijzen naar haar psychische problemen teneinde de

vastgestelde vaagheden en tegenstrijdigheden in haar verklaringen te vergoelijken. De motieven van de

bestreden beslissing vinden dan ook steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en

worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

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.
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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.

3. Kosten

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

partij.

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 achtentwintig augustus tweeduizend vijftien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME W. MULS


