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nr. 172 157 van 20 juli 2016

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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op

11 april 2016 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 8 maart 2016.

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 23 mei 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 juni 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat L. LUYTENS verschijnt voor

de verzoekende partij, 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 de Congolese nationaliteit (Democratische Republiek Congo) te bezitten en op 18 maart

1998 geboren te zijn in Goma. Uw moeder was afkomstig uit Mbuji Mayi (Kasai) en uw vader kwam uit

Rwanda, maar u weet niet welke nationaliteit hij had. Uw moeder overleed in 2001 aan een ziekte, en

uw vader, die soldaat was, kwam hetzelfde jaar om in de strijd. Na hun dood kwam uw tante langs

moederszijde, Odette B., die in Zuid- Afrika woonde, u ophalen en ze nam u mee naar Zuid-Afrika. U

was toen 3 jaar oud. U leefde met haar in Cape Town. Zij had een winkel waar ze Afrikaanse voeding

verkocht en baatte daarnaast een club uit, waar drank werd geserveerd.

Zij was betrokken in drugshandel en prostitutie. Zij dwong u vanaf uw 10de om als prostituee te werken.

U leefde met haar in penibele omstandigheden. Op een dag kreeg ze ruzie met Megan, een Indiër
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aan wie ze een partij drugs had verkocht. Deze bleken van slechte kwaliteit te zijn en hij eiste zijn geld

terug. Uw moeder werd door hem bedreigd en omdat ze bang was voor de gevolgen, verhuisde ze met

u in januari 2014 naar Durban. Daar begon ze opnieuw een club. Ze zette haar drugshandel en

prostitutie verder. U ontmoette er Aombi S., met wie u een relatie aanging. Tijdens de nacht van 5 op 6

september 2014, toen u en uw tante de club aan het sluiten waren, kwamen 4 gemaskerde en

gewapende mannen de club van uw tante binnen. Ze zeiden dat ze gezonden werden door Megan. Uw

tante sloot een deal met hen door hen de opbrengst van de dag te geven en ermee in te stemmen dat

ze met haar en u seks mochten hebben. U werd door 2 van de mannen verkracht. De volgende dag

bracht uw tante u naar mama Martine, een vriendin van haar die ook in Durban woonde. Uw

tante verborg zich elders, maar hield contact met mama Martine. U had intussen ontdekt dat u zwanger

was. U wist niet of uw vriend de vader was, dan wel één van de mannen die u verkracht had. U werd

depressief, want u wilde niet zwanger worden; u vroeg zich af in welke omstandigheden u uw kind

moest opvoeden. In april 2015 flakkerde in Durban xenofobie op, nadat Zulu koning Goodwill Zwelitim

(in feite Zwelithini) opgeroepen had om buitenlanders te weren. Mama Martine vroeg uw tante om u te

komen halen, omdat u zwanger was en omdat het opkomend racisme zorgde voor onveiligheid. Uw

tante verkreeg een paspoort op uw naam en op 12 april 2015 vertrokken jullie beiden per vliegtuig vanuit

Johannesburg naar Kenia, van waaruit jullie doorreisden naar Brussel. U kwam op 16 april 2015 aan op

de luchthaven van Zaventem. Uw tante wilde doorreizen naar Londen, waar haar broer Alexandre

woont. In Zaventem was u echter te vermoeid om nog door te reizen, omdat u hoogzwanger was.

Uw tante haalde er drank en eten voor u en ging de bagages ophalen. U zag haar sindsdien niet meer

terug. U raakte in paniek en dacht dat u weeën kreeg en u werd naar het hospitaal St. Luc gebracht. 5

dagen later werd u opnieuw naar de luchthaven gebracht en werd u aangemaand om u zelf te

beredderen. U ontmoette personen die Lingala spraken en deze namen u mee naar Zellik. Zij brachten

u naar de Dienst Vreemdelingenzaken, waar u op 27 april 2015 asiel vroeg. Op 6 mei 2015 werd uw

dochter, Yadah B.K., in België geboren.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie of ‘een reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan uw bewering dat u minderjarig bent ten zeerste worden betwijfeld.

U stelde geboren te zijn op 18 maart 1998 (gehoor DVZ, dd.17 augustus 2015, pt. 4 en gehoor CGVS,

p. 3). Omdat er door de DVZ twijfel werd geuit over uw minderjarigheid, werd u onderworpen aan een

leeftijdsonderzoek.

Overeenkomstig de beslissing die u door de dienst Voogdij werd betekend op datum van 16/07/2015 in

verband met de medische tests tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2, 2° ; 6§2,

1° ; 7 en 8§1 van Titel XIII, hoofdstuk 6 «Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen» van

de Wet van 24 december 2002, zoals gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en door

de Programmawet van 27 december 2004 en die aantoont dat u meer dan 18 jaar oud bent, en dat u

een leeftijd heeft van 20.7 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar, kunt u niet worden beschouwd als

minderjarige.

U legde overigens geen documenten voor om uw leeftijd te bewijzen en zei niet over dergelijke

documenten te beschikken (gehoor CGVS, p. 3).

U verklaarde overigens dat u op uw Facebook account een andere geboortedatum liet registreren dan

deze die u in het kader van uw asielaanvraag opgaf, maar u kon niet meer preciseren welke datum; u

zei wel dat u zich daar ouder voordeed, dat u geboren was in 1985 of 1995 (gehoor CGVS, p. 13). Uit

wat volgt zal overigens ook nog blijken dat uw minderjarigheid in bijkomende mate kan worden betwist.

Daarenboven kan geen enkel geloof meer worden gehecht aan de verklaringen die u in het kader van

uw asielaanvraag aflegde.

Vooreerst wijken uw verklaringen voor het CGVS over wat u in Zuid-Afrika overkwam erg af van deze

die u aflegde in het kader van het gehoor dat afgenomen werd op het moment dat u asiel vroeg en u

zich als minderjarige liet registreren (zie ‘Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling’ (dd. 27 april

2015)). In deze fiche staat dat u verklaarde dat u in Zuid-Afrika bij uw tante inwoonde; dat zij een club in
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Durban had; dat er problemen ontstonden; dat burgers alles begonnen te vernielen en dat jullie daarom

vluchtten. U verklaarde verder dat uw tante niet akkoord was met de relatie die u had met een vriendje

van wie u zwanger bent zie ‘Fiche nietbegeleide minderjarige vreemdeling’ (dd. 27 april 2015)). Van het

feit dat uw tante betrokken was in drugshandel en prostitutie, dat ze in Cape Town problemen kreeg met

Megan, aan wie ze slechte drugs verkocht, dat Megan zich kwam wreken door 4 gewapende mannen

naar uw tantes club in Durban te sturen, dat u en uw tante daar door de mannen verkracht werden en

dat u hierdoor niet weet wie de vader is van uw kind, was nergens in deze verklaring sprake. Dit wekt

verbazing, omdat deze feiten dermate ernstig zijn dat men zou kunnen verwachten dat u deze precies

wel zou hebben vermeld. Bovendien maakte u tijdens het gehoor door het CGVS volstrekt geen melding

van het feit dat uw tante niet akkoord was met de relatie die u had met uw vriendje, en is uw

verklaring in de Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling’ dat u van uw vriendje zwanger werd, niet

coherent met uw verklaring dat u niet weet wie de vader is van uw kind (gehoor CGVS p. 5-6 en 10).

Bovendien –en niet in het minst- zijn uw verklaringen over het vaderschap van uw in België geboren

dochter Yadah, over uw (maatschappelijk) profiel, over de levensomstandigheden waarin u in Zuid-

Afrika leefde en over uw vervolging, volkomen in strijd met de informatie (foto’s en commentaren) die

werd gepost op het Facebook profiel op naam van Rose D. (vroeger op naam van Grace D.), dat door

het CGVS van u werd teruggevonden.

Gevraagd wie de vader is van uw in België geboren dochter Yadah, antwoordde u dat u niet weet of het

uw boyfriend [i.e. de eerder door u genoemde Aombi S.] is of ‘toti’s’, hiermee verwijzend naar de

mannen die u verkrachtten (gehoor CGVS, p. 5). Op de vraag of uw dochter door haar vader werd

erkend, antwoordde u dat u denkt dat hij niet weet dat u zwanger was. Gevraagd of uw vriend er dan

niet van op de hoogte is dat u een dochter van hem hebt, antwoordde u ‘Nee Ik wilde niet vertellen dat ik

zwanger was (gehoor CGVS, p. 5). Op de vraag of u nog contact met hem heeft, antwoordde u ‘Nee’ en

gevraagd naar wanneer u contact met hem verloor, antwoordde u ‘Toen ik verkracht werd ging ik naar

een andere plaats en vanaf dan ontmoette ik hem niet meer’. Gevraagd of u hem via andere manieren

contacteerde, antwoordde u ontkennend en zei u dat u niet met hem wilde bellen en dat u uw telefoon

stukgooide toen hij belde, omdat u van streek was (gehoor CGVS, p. 6). Na onderzoek door het CGVS

blijkt dat u een Facebook account heeft op naam van Rose D. (vroegere naam Grace D.); u gaf

deze naam niet zelf op tijdens het gehoor door het CGVS, ook niet wanneer u daar naar werd gevraagd,

en u beweerde dat u uw Facebook account niet meer gebruikte, omdat u het paswoord was vergeten

(gehoor CGVS, p. 3). Niets is echter minder waar. Uit uw Facebook account op naam van Rose D. en

uit het Facebook account van uw vriend Aombi S. op naam van Dody S., dat eveneens na

onderzoek door het CGVS werd teruggevonden, blijkt dat jullie contact hebben en dat op het account

van uw vriend foto’s te zien zijn van jullie dochter Yadah, die op 6 mei 2015 in België werd geboren (zie

informatie in het administratief dossier). Toen u geconfronteerd werd met deze vaststellingen,

antwoordde u dat alle informatie die op uw Facebook account voorkomt verkeerd is. Na even nadenken

zei u dat het wel waar was dat u in contact was met uw vriend, maar dat hij niet wist dat u twijfelde over

het vaderschap van Yadah en ook niet wist dat u verkracht werd (gehoor CGVS, p. 12). Niettemin is het

opmerkelijk dat u op 13 juni 2015, kort na de geboorte van uw dochter Yadah (6 mei 2015), een foto

postte van uw vriend toen die 6 maanden oud was, teneinde de gelijkenis tussen hem en uw dochter te

benadrukken (zie informatie in het administratief dossier). Op 16 augustus 2015 verwees u zelf op uw

Facebook account op naam van Rose D. naar ‘le papa des enfants’, met foto van de vader (met

donkere kledij en zonnebril), waarvan een foto met uw vriend in dezelfde outfit en zonnebril op

de account op naam van Dody S. van uw vriend Aombi S. kon worden teruggevonden op 26 juli 2015.

Daarnaast kan nog het volgende worden opgemerkt in verband met uw familiale toestand en uw

familiaal/sociaal leven. U laat uitschijnen dat u een minderjarige, ongehuwde alleenstaande moeder met

1 dochter bent (gehoor CGVS, p. 5 en 12) en dat u enkel uw tante heeft als naast familielid. U

verklaarde dat zij nog een broer had in Londen (Alexandre Banza), die u echter niet kent (gehoor CGVS,

p. 4 en 9) en u zou nog een broer, Patti B. M., hebben, maar u kent hem evenmin en weet niet waar hij

is (gehoor CGVS, p. 4 en 5). Toen u gevraagd werd naar de mogelijkheid voor u om terug te keren naar

de Democratische Republiek Congo, benadrukte u dat u daar niemand heeft om voor u te zorgen en

niemand er u zal onthalen (gehoor CGVS, p. 12). Uit de informatie die op uw Facebook account op

naam van Rose D. kan worden geconsulteerd, blijkt echter dat u een zeer uitgebreid sociaal netwerk

heeft en een volstrekt ander maatschappelijk profiel heeft dan u voorhoudt.

Uit een foto van u in trouwjurk en berichten van 16 augustus 2014 op uw Facebook account op naam

van Rose D. blijkt vooreerst dat u getrouwd bent (zie informatie in het administratief dossier), terwijl u

tijdens de asielprocedure verklaarde ongehuwd te zijn (gehoor CGVS, p. 5). Dit wordt bevestigd door
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onder andere een bericht dat Fifina X op 12 oktober 2015 postte op uw Facebook account, na de

geboorte van uw dochter Yadah in België, en nadat u zelf op 12 oktober 2015 een bericht en een foto

van uzelf, dansend in de gang van een schoolgebouw, gepost had met eigen commentaar ‘Après l

accouchement vient le beau temps …’ Fifina repliceerde ‘Nice madame dody’, hiermij verwijzend naar

de naam van uw vriend, Dody S.. Bovendien blijkt uit verschillende foto’s en berichten op uw Facebook

account van Rose D. ook dat Yadah niet uw eerste en enige dochter/kind is; op verschillende foto’s

poseert u met kinderen en uit de commentaren kan worden afgeleid dat u de moeder bent van meerdere

kinderen; op 19 november 2012 werd op uw Facebook account door u een foto gepost waarop u bent te

zien met een babymeisje waarbij u als commentaar toevoegde ‘my lovely baby joyce’ en waar X op 22

november 2012 op reageert ‘maman avk sa jolie fille’. Op 20 november 2012 geeft X als commentaar bij

een foto van hetzelfde babymeisje Joyce ‘tu as des jolies enfants’ (in het meervoud), waarop u repliceert

‘Je suis aussi jolieee n est ce pas?’ (zie informatie in het administratief dossier). Op 26 september 2013

geeft u bij een foto van een pasgeboren baby als commentaar ‘Welcome bb donel kabimbi merci

seigneur pour une personne de plus ds ma famille we lover uuuuuuu’; Bibiane Kongo repliceert daarop

‘Tata betty multiplie la terre’. Op 6 mei 2013 post u een foto van uzelf met een een iets ouder meisje,

waarvan X schrijft ‘Maman et sa fille j’aime’. Op 16 mei 2014 postte u een foto van uzelf en op 23 mei

2014 een foto van een baby, met op 16 mei 2014 als commentaar ‘Merci mon Dieu pcq depuis hier suis

devenu encore mere un petit boudchou au nom de REY BONDO glory be to you lord… I’m

happyyyyYyyyyyyy (zie informatie in het administratief dossier). Het woord ‘encore’ wijst erop dat Rey

Bondo niet uw eerste kind is. Van een meisje dat in het huwelijk trad op 13 juli 2014 en van wie u op

uw Facebook account foto’s postte in bruidsjurk, gaf u als commentaar ‘C’est le mariage de ma 1ere

fille, merci pour cet honneur’. Op 5 mei 2013 postte X op uw Facebook account volgende

commentaar bij een foto van nog een andere baby ‘madame c’est votre bb? Il est joli! C’est ton 5eme

enfant?’. Dit alles wijst er duidelijk op dat u een gezin heeft met minstens verschillende kinderen,

waardoor ook de vaststellingen over uw frauduleuze verklaringen over uw minderjarigheid bevestigd

worden. Dat u meerdere kinderen (dochters) heeft verklaart wellicht ook het feit dat u op de vraag van

de protection officer naar aanleiding van uw (in België geboren) dochter Yadah of u 1 dochter heeft

aanvankelijk ‘Nee’ antwoordde, om daarna uw antwoord bij te stellen (gehoor CGVS, p. 5). Uit de talrijke

commentaren op alles wat uw activiteiten, uw huis, uw kleding, uw kapsel,… aangaat blijkt bovendien

dat u een erg uitgebreide familie en vriendenkring heeft, ook al liet u tijdens uw gehoor door het CGVS

uitschijnen dat u geen sociaal netwerk had en dat u de vrienden die u op Facebook heeft nooit

in levende lijve zag (gehoor CGVS, p. 14). Uw verklaring dat al de informatie op uw Facebook account

verkeerd is (gehoor CGVS, p. 12) kan niet ernstig worden genomen, omdat de uitgebreide berichten op

uw Facebook account ook gestaafd wordt met foto’s en de commentaren dusdanig coherent zijn dat niet

kan worden ingezien waarom u zoveel moeite zou doen om jarenlang verkeerde informatie met

bijhorende foto’s over uzelf en uw privéleven te posten. De geloofwaardigheid van uw verklaringen voor

het CGVS kan des te meer worden betwijfeld, omdat u spontaan geen melding maakte van een account

op naam van Rose D., hetgeen er duidelijk op wijst dat u niet wilde dat de informatie die hierop

voorkomt door het CGVS zou worden gevonden.

Wat betreft uw verklaring dat u sinds uw 3de levensjaar bij uw tante woonde (gehoor CGVS, p. 3), die

in drugshandel en prostitutie betrokken was (gehoor CGVS, p. 10), dat u sinds uw 10de jaar door uw

tante als prostituee tewerkgesteld werd (gehoor CGVS, p. 10) en dat u in penibele omstandigheden

leefde in Zuid-Afrika (gehoor CGVS, p. 5), kan verwezen worden naar de talrijke foto’s van en

commentaren op uw dagelijks leven, uw vestimentaire gewoonten, uw kapsels, uw interieur, uw

tijdsbesteding … die op uw Facebook account op naam van Rose D. terug te vinden zijn, en die haaks

staan op de beschrijving die u van uw levensomtandigheden in Zuid-Afrika geeft. Zo bent u op

verschillende momenten, met name op 18 april 2013 en op 23 juli 2013 als studente in opleiding (in

Zuid-Afrika) te zien en op 7 september 2013 postte u een foto van uzelf aan uw bureau met PC en gaf u

als commentaar ‘Saturday at work ohhhhh my godddddd boring’. Uit de talrijke foto’s van het interieur

van uw woning, van uw vestimentaire gewoonten, van uw kapsels, van uw tijdsbesteding kan bovendien

worden afgeleid dat u in Zuid-Afrika geenszins in penibele omstandigheden leefde, zoals u nochtans

voor het CGVS beweerde. Hoewel het CGVS er zich van bewust is dat foto’s en uiterlijk vertoon op

sociale netwerken niet altijd een volledig getrouwe weergave vormen van de werkelijkheid, dient te

worden vastgesteld dat op uw Facebook account -naast talrijke foto’s- ook uitgebreide commentaren

van familieleden en vrienden voorhanden zijn sinds 2011 tot nu, die een erg coherent beeld geven van

wie u bent, wat u drijft, welke interesses en tijdsbestedingen u heeft, welke levensstijl u erop nahoudt,

welke contacten u heeft, hoe goed mensen u kennen, … Deze informatie is volstrekt niet verenigbaar

met uw bewering dat u tot uw vertrek uit Zuid-Afrika als minderjarige bij uw tante inwoonde ; dat u

opgroeide in een milieu waarin drugshandel en prostitutie tot de dagelijkse realiteit behoorden, dat u

sinds uw 10de prostituee was op uw tantes bevel en dat u geen familiaal sociaal netwerk had, buiten uw
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tante. Bijgevolg kunnen ook vragen worden gesteld bij de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten in Zuid- Afrika, die volgens uw verklaringen onlosmakelijk zijn verbonden met het

drugs en prostitutiemilieu, waarin u beweerde te leven.

Op basis van de informatie van uw Facebook account kan overigens ook worden getwijfeld aan uw

bewering dat u sinds uw 3de levensjaar niet meer in Congo bent geweest (gehoor CGVS, p. 3) en dat u

er niemand kent (gehoor CGVS, p. 12). Uit het commentaar van X van 6 maart 2012 blijkt dat zij verwijst

naar uw vestimentaire gewoonten ‘in Kin’ (zie informatie in het administratief dossier). Dit in

combinatie met uw vermelding op uw Facebook account (bij uw onderwijservaring) dat u aan UNIKIN

(de universiteit van Kinshasa (zie informatie in het administratief dossier)) heeft gestudeerd, wijst er zeer

sterk op dat u wellicht langer dan 3 jaar in de Democratische Republiek Congo heeft geleefd. Uw

verklaring dat u moeilijk Frans spreekt (gehoor CGVS, p. 6), hetgeen ook bevestigd wordt door uw

raadsvrouw, Mr. Luytens, die hieruit afleidt dat u eerder uit Zuid-Afrika komt dan uit Kinshasa (gehoor

CGVS, p. 16), kan ten zeerste worden betwijfeld. Uit uw Facebook profiel blijkt immers dat uw

veelvuldige commentaren zowel in het Frans, het Engels als het Lingala worden geformuleerd en dat

ook uw vrienden en familieleden in deze 3 talen commentaar geven en repliceren. Hieruit blijkt dat u uw

kennis van het Frans lijkt te minimaliseren, wellicht om te verbergen dat uw band met de Democratische

Republiek Congo, waar het Frans de officiële taal is (zie informatie in het administratief dossier), sterker

is dan u wil laten uitschijnen.

Uit al deze vaststellingen kan worden afgeleid dat –hoewel uw verblijf in Zuid-Afrika niet

wordt betwist- uw band met de Democratische Republiek Congo hechter en concreter is dan u

wil laten uitschijnen; dat u er ook over een ruim sociaal/familiaal netwerk beschikt en dat het

profiel dat u van zichzelf schetste tijdens uw asielprocedure geenszins strookt met de

uitgebreide informatie en talrijke foto’s die op uw Facebook account werden teruggevonden.

Door het feit dat geen geloof kan worden gehecht aan de levensomstandigheden waarin u in

Zuid-Afrika beweerde te hebben geleefd met uw tante, kunnen de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten in dit land worden betwijfeld.

Wanneer u werd gevraagd of u niet in Congo kan leven, repliceerde u ‘Het is mijn moeders land, maar

wie gaat mij daar verwelkomen; wie kan mij daar ondersteunen; ik heb er niemand; hier hebben ze

begeleiders, psychologen, hier kunnen ze mij helpen om een leven op te bouwen; hier krijg ik

behandeling voor mijn ziekte; ik wil veiligheid krijgen. Kan ik wel terug naar Congo en hoe gaat dat zijn ?

Hoe kan ik met een baby alleen daar overleven. Misschien zal ik op een dag ziek worden; ik kan dat

risico niet lopen; ik kan dat niet doen; ik wil een goede persoon zijn voor mijn baby; ik wil voor haar

leven’. (gehoor CGVS, p. 12). Door de protection officer gevraagd welke risico’s u zou lopen bij

terugkeer naar Congo, antwoordde u ‘Het is mijn moeders land; ik kan dus terugkeren, maar hoe zal

mijn leven er zijn ; wie zal er over mijn baby waken ; hier zijn er psychologen ; hier zijn mensen die ik

kan vertrouwen ; ik krijg medicatie en mijn baby is ook in veiligheid. Dat is waarom ik niet terugkan’

(gehoor CGVS, p. 14). Al deze overwegingen zijn in essentie terug te leiden tot de vraag of u in Congo

dezelfde voorzieningen/omkadering zal kunnen hebben dan in België. U formuleerde echter nergens

een concreet persoonlijk risico of een concrete persoonlijke vrees ten aanzien van uw land van

oorsprong. In het licht van de vaststelling dat uit uw Facebook account blijkt dat u –in tegenstelling tot

het beeld/profiel dat u tijdens de asielprocedure van uzelf ophing- geen alleenstaande ongehuwde

moeder met een baby bent, en dat uit uw Facebook account blijkt dat uw banden met de Democratische

Republiek Congo en uw sociaal netwerk veel groter zijn dan u wil laten uitschijnen, kan worden besloten

dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij terugkeer naar Congo niet de nodige ondersteuning zou

vinden om er u opnieuw te vestigen.

Voor wat de vaststelling betreft dat u HIV positief bent kan het volgende worden opgemerkt.

U verklaarde dat in België ontdekt werd dat u ziek bent (gehoor CGVS, p. 11). U legde 5 medische

attesten voor waaruit blijkt dat u HIV positief bent en dat u en uw dochtertje Yadah medisch worden

opgevolgd. Toen u gevraagd werd hoe het met uw gezondheid gaat, zei u dat u zich niet ziek voelde

(gehoor CGVS, p. 15). U haalde eerder aan dat u wel bang bent dat u ziek zou worden (gehoor CGVS,

p. 12). U stelde ook dat u liever niet naar de Democratische Republiek Congo zou terugkeren, omdat u

hier [in België] medisch wordt opgevolgd. Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor het

gebrek aan medische behandeling van uw ziekte, dient u zich voor de beoordeling van deze elementen

te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de

Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit

blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische
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zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad

van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar

bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen.

U legde verder nog 2 attesten voor van dokter-psychologe X, waarin staat dat u

pychologische problemen heeft en lijdt aan post-traumatische stress (slaapstoorinissen, nachtmerries,

…). Zonder afbreuk te willen doen aan eventuele psychologische problemen die u heeft, kan echter

worden opgemerkt dat de artspsycholoog zich voor wat de oorzaken van deze symptomen enkel kan

baseren op uw verklaringen. Vermits het beeld en het profiel dat u tijdens de asielprocedure schetste

van u en van het leven dat u in Zuid-Afrika leidde volkomen afwijkt van de informatie en de foto’s, die op

uw Facebook account zijn terug te vinden, en de door u aangehaalde vervolgingsfeiten in Zuid-Afrika

hierdoor ook kunnen worden betwijfeld, kan het oorzakelijk verband tussen deze beweerde

vervolgingsfeiten en uw psychologische problemen dan ook ten zeerste worden betwijfeld.

Bijgevolg kan op basis van uw verklaringen niet besloten worden tot het bestaan in uw hoofde

van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming.

U legde geen enkel document voor om uw identiteit, uw reisweg of uw verblijf in Zuid-Afrika te staven.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In wat zich aandient als een enig middel stelt verzoekster:

“Verzoekster geeft toe dat zij aanvankelijk geen melding heeft gemaakt van het contact met haar

“vriend”, de genaamde Aombi S., omdat zij nav de verkrachting twijfels had omtrent het vaderschap van

haar dochter Yadah, en daardoor volledig ontredderd geraakte; omdat zij echter niet wil dat haar dochter

zonder vader opgroeit en/of erger nog de waarheid zou ontdekken over de mogelijke oorsprong van

haar leven, hield verzoekster toch contact aan met haar voormalige vriend Aombi S..

De verklaringen die zij hieromtrent heeft afgelegd zijn dus te kaderen in een sfeer van enerzijds

ontkenning en anderzijds het zoeken van een pragmatische en praktische oplossing voor de situatie die

haar is overkomen, namelijk de ongewilde zwangerschap die mogelijks het gevolg is van een

verkrachting, waarover zij ook met Aombi S. nooit kon praten.

Voor het overige bevestigt zij haar verklaringen en stelt zij dat zij op Facebook als het ware een persoon

creëerde die zij niet was/is om te kunnen ontsnappen aan de realiteit van het dagelijks leven en om te

kunnen dromen; dit is uiteraard niet uitzonderlijk.

Tenslotte staat het buiten discussie dat het aan het licht komen van haar ziekte nav de controles in het

Belgische ziekenhuis haar nog bijkomend heeft ontredderd en zij uiteraard niet meer kan overwegen om

zonder sociaal en familiaal netwerk in die omstandigheden nog terug te keren naar de Democratische

Republiek Congo.

Zij zal uiteraard eerstdaags eveneens een regularisatie aanvraag ogv artikel 9 ter indienen bij de

Staatssecretaris, zoals gesuggereerd in de bestreden beslissing.

Zij vraagt om rekening te willen houden met haar kwetsbaar profiel.

Verzoekster vraagt derhalve om haar alsnog te erkennen als vluchteling of haar in ondergeschikte orde

minstens de subsidiaire bescherming te willen verlenen.”

2.2.1. Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij zich bediende van een Facebookprofiel met de naam

Rose D. Op dit profiel verschenen foto’s van haar kind Yadah. Uit haar verklaringen blijkt tevens dat

haar ‘vriend’ zich als de vader van haar dochter beschouwt, minstens dat er geen redenen voorhanden

zijn waarom haar ‘vriend’ zich niet als vader van Yadah zou beschouwen (gehoor CGVS, p.13).

Verzoeksters verklaringen dat zij om te ontsnappen aan de realiteit een ander persoon creëerde op

Facebook kan niet worden aangenomen omdat de informatie die zij postte op haar profiel

correspondeert met en bevestiging vindt in het Facebookprofiel van haar ‘vriend’ Dody S. Verzoekster

betwist tevens de motivering niet die stelt dat via haar Facebookprofiel ook afgeleid kan worden dat zij



RvV X - Pagina 7

gehuwd is en moeder is van minstens nog één ander kind dan Yadah, hetgeen de geloofwaardigheid

omtrent de verklaringen inzake haar persoonlijke situatie nog meer ondermijnt.

Derhalve blijkt dat, zoals terecht en omstandig gemotiveerd in de bestreden beslissing, het profiel dat

verzoekster voorspiegelt aan de asielinstanties (zijnde een ongehuwd persoon zonder opleiding of enig

sociaal netwerk) geen steun vindt in het administratief dossier.

Verzoekster brengt bijgevolg geen dienstige verklaringen of informatie bij dat zij, zelfs omwille van haar

ziekte, een gegronde vrees voor vervolging zou hebben ten aanzien van de het land waarvan zij de

nationaliteit heeft.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.2. In acht genomen hetgeen voorafgaat toont verzoekster niet aan dat in haar hoofde

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 twintig juli tweeduizend zestien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


