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nr. 181 037 van 20 januari 2017

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 28 oktober 2016 heeft

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

4 oktober 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 24 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat

H. CILINGIR 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 beschikt over de Angolese nationaliteit en werd geboren in Maquela Do Zombo op 29 september

1987. U verhuisde in 1993 naar Luanda en u werd daar in 2012 lid van de groep Juventude Patriotica de

Angola (verder JPA), de jongerenbeweging van de politieke alliantie CASA-CE. In 2014 werd u ook lid

van de groep “Grupo de Reflexao pela Liberdade de Expressao en Respeito dos Direitos Humanos” een

beweging die zich bezighoudt met de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting in Angola. Toen

u op 20 juni 2015 op weg was naar een vergadering van de groep "Grupo de Reflexao pela Liberdade

de Expressao en Respeito dos Direitos Humanos", werd u opgebeld door een ander lid die u zei dat de

recherche was binnengevallen tijdens de vergadering en verschillende leden van de groep opgepakt

had. Omdat u ook op deze vergadering aanwezig had moeten zijn besloot u onder te duiken bij uw
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schoonbroer. Op 7 maart 2016 vertrok u dan met een vals paspoort vanop de luchthaven van Luanda. U

kwam in België aan op 8 maart 2016 en vroeg er asiel aan op 24 maart 2016.

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.

U verklaarde dat u in mei 2012 lid werd van de jongerenafdeling van CASA-CE, de JPA. U verklaarde

verder dat u voor CASA-CE pamfletten uitdeelde, affiches ophing, andere jongeren aansprak om ze te

motiveren ook bij CASACE te komen en dat u naar congressen van CASA-CE en vergaderingen van

JPA ging (zie gehoorverslag CGVS p.5). U verklaarde ook dat u tijdens de laatste parlementaire

verkiezingen in Angola in 2012 als waarnemer actief was in een stembureau om te kijken of alles goed

verliep (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Toen u gevraagd werd welke partijen er allemaal deel uitmaken van CASA-CE zei u dat u de

namen niet meer precies weet maar dat het een samensmelting was van 4 partijen (zie

gehoorverslag CGVS p.14). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan

een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat CASA-CE inderdaad uit 4 partijen

bestaat, de “Angolan Free Alliance Majority Party”, de “Angolan Pacific Party”, de “Party for Democracy

and Development in Angola-Patriotic Alliance" en de “National Salvation Party of Angola.

Tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd of u de naam Dimacha da Conceiçao

André kende en u zei dat u deze naam niet kende (zie gehoorverslag CGVS p.14). Uit informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd

gevoegd blijkt dat Dimacha da Conceiçao André een kandidate was van CASA-CE tijdens de

parlementaire verkiezingen van 2012 die de dag voor de verkiezingen, op 30 augustus 2012, werd

opgepakt samen met de voorzitter van de JPA, Rafael Aguiar, toen ze aan het manifesteren waren voor

het gebouw van de Angolese verkiezingscommissie omdat niet alle waarnemers van CASA-CE

geaccrediteerd werden voor de verkiezingen. Verder blijkt uit deze informatie dat een honderdtal CASA-

CE leden diezelfde dag nog gingen manifesteren bij de Angolese verkiezingscommissie om de vrijlating

te vragen van de gearresteerde CASA-CE leden.

Dat u als lid van CASA-CE sinds 2012 de namen niet zou kennen van de 4 partijen waaruit deze

alliantie bestaat is niet geloofwaardig. Dat u verklaart dat u zelf waarnemer zou geweest zijn bij de

verkiezingen van 2012 maar dan de naam Dimacha da Conceiçao André niet kent, een CASA CE

kandidate die samen met de voorzitter van de JPA werd opgepakt toen ze de dag voor de verkiezingen

aan het manifesteren waren voor het gebouw van de Angolese verkiezingscommissie omdat niet alle

waarnemers van CASA-CE geaccrediteerd werden voor de verkiezingen is niet aannemelijk.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kan er dan ook geen geloof gehecht worden

aan uw verklaringen dat u lid zou zijn van CASA-CE.

U verklaarde zowel bij DVZ als bij het CGVS dat u lid was van de groep “Grupo de Reflexao pela

Liberdade de Expressao en Respeito dos Direitos Humanos” (zie gehoorverslag CGVS p.5 en

verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS) en u verklaarde dat jullie elke zaterdag vergaderingen hadden en

dat er een vergadering was met een professor/ journalist, Domingos Da Cruz, die een boek geschreven

had en daarover vertelde (zie gehoorverslag CGVS p.8 & 11). U verklaarde dat u op zaterdag 20 juni

2015 op weg was naar de plaats waar jullie vergadering hielden toen u werd opgebeld door een ander

lid die u zei dat de politie was binnengevallen (zie gehoorverslag CGVS p.10).

De naam van uw groep, Grupo de Reflexao pela Liberdade de Expressao en Respeito dos Direitos

Humanos, kon in geen enkele bron teruggevonden worden maar er kon wel teruggevonden worden dat

de beweging “Movimento Revolucionario” op zaterdag 20 juni 2015 een bijeenkomst hield over het

slecht bestuur en de mensenrechtensituatie in Angola waar professor/journalist Domingos Da Cruz

aanwezig ging zijn om er over zijn boek te spreken. Er werd u tijdens uw gehoor gevraagd of u de

beweging Movimento Revolucionario kende en u zei toen dat dit de “tweede naam” is die ze aan jullie

groep zouden gegeven hebben omdat het de eerste keer was dat er een groep jongeren was die in

opstand kwam tegen het regime van de president (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Toen er u gevraagd werd wie er toen allemaal gearresteerd werd op die vergadering zei u dat u er een

aantal van kende, de leider van de groep Luaty Beirao, Nuno Alvaro, Manuel Nito Alves en Mbanza

Hamza. Dit waren de namen die u zich kon herinneren zei u (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd

hoeveel personen er dan in totaal opgepakt werden op 20 juni blijft u vaag in uw antwoord en zegt u

“meer dan 10”. Gevraagd hoeveel dat dan is zegt u dat er de dag zelf mensen opgepakt werden en ook

tijdens de dagen erna. Gevraagd hoeveel mensen er dan in totaal aangehouden werden, blijft u opnieuw

vaag en zegt u “minder dan 20” (zie gehoorverslag CGVS p.11). Toen u gevraagd werd of het om een

vergadering ging of een conferentie zei u dat het een conferentie was waarin professor Domingos Da
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Cruz zijn boek voorstelde. U zei verder dat er geen specifieke naam gegeven werd aan die conferentie

en dat het de bedoeling was dat Domingos Da Cruz toen zijn boek voorstelde (zie gehoorverslag

CGVS p.11). Domingos Da Cruz was volgens u ook aanwezig op die conferentie (die conferentie werd

door hem gegeven zei u) en hij werd daar toen ook opgepakt op 20 juni 2015 volgens uw verklaringen

(zie gehoorverslag CGVS p.12).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat er op 20 juni 2015, tijdens een conferentie met de naam

“filosofie van de vredevolle revolutie”, 13 personen opgepakt werden. Op 21 juni werd ook Domingos Da

Cruz opgepakt die niet aanwezig was op de conferentie op 20 juni. Op 24 juni werd dan ook Osvaldo

Cahalo opgepakt. Deze groep mensenrechtenactivisten staat sindsdien gekend in Angola als de

“Angola 15”. Later, na de bijkomende arrestaties van twee vrouwelijke mensenrechtenactivisten werd er

over de “Angola 15+2” gesproken.

Er moet dus vastgesteld worden dat u meerdere foutieve verklaringen aflegt over wat er zich

afspeelde op 20 juni 2015. U zegt eerst herhaaldelijk dat het om een vergadering van uw groep

ging om dan, pas wanneer er u uitdrukkelijk gevraagd werd of het om een vergadering of een

conferentie ging, te zeggen dat het om een conferentie gaat. Daarna zegt u dat deze conferentie

geen naam had, terwijl uit de COI blijkt dat deze wel een naam had. U zei ook dat Domingos Da

Cruz toen aanwezig was en samen met de andere leden gearresteerd werd terwijl uit de COI blijkt

dat hij toen niet aanwezig was en pas de volgende dag gearresteerd werd. Dat u lid zou zijn van

een groep die zich bezighoudt met mensenrechten en vrijheid van meningsuiting en dat u op 20

juni aanwezig had moeten zijn op die conferentie, maar dan niet weet hoeveel mensen er toen

gearresteerd werden en dit terwijl deze zaak in Angola en daarbuiten bekend staat als de “Angola

15” is volledig ongeloofwaardig.

Zoals hierboven al beschreven zei u dat Mbanza Hamza op 20 juni 2015 een van de personen was die

gearresteerd werd. Toen er u gevraagd werd wat het beroep is van Mbanza Hamza, ontwijkt u eerst de

vraag en zegt u dat hij bij de leiding van de groep was maar niet echt een voorzitter. Wanneer de vraag

u dan opnieuw gesteld wordt zegt u dat u niet veel weet over zijn privéleven (zie gehoorverslag CGVS

p.12). Gevraagd wat de echte naam is van Mbanza Hamza zei u het niet te weten want u hebt hem altijd

bij die naam gekend (zie gehoorverslag CGVS p.13). Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat de echte

naam van Mbanza Hamza “ Alfonso Mayenda” is en dat hij een leerkracht is. Tijdens uw gehoor op het

CGVS werd u gevraagd of u de naam Alfonso Mayenda kende. U zei dat u die naam al gehoord had

maar dat u het niet meer wist. Gevraagd in welke context u die naam gehoord hebt zegt u te denken dat

het “in verband was met de eerste secretaris was van de JPA” maar dat u het niet meer zo goed weet

(zie gehoorverslag CGVS p.14). Er werd u ook gevraagd of u de naam Albano Bingo kende, waarop u

zei dat u het niet meer weet. Gevraagd of u de naam Jeremias Bendito kent zei u dat u het niet

helemaal zeker bent maar dat u denkt dat hij de secretaris is van de jeugd van CASA-CE (zie

gehoorverslag CGVS p.14). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan

een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Albano Bingo en Jeremias Bendito deel

uitmaakten van de 13 personen die tijdens de conferentie” filosofie van de vredevolle revolutie”

opgepakt werden op 20 juni 2015.

Het feit dat u de echte naam niet kent van Mbanza Hamza en u deze naam zelfs niet

herkent wanneer die u gegeven wordt en het feit dat u de namen Albano Bingo en Jeremias

Bendito niet kent, ondergraaft verder uw verklaringen dat u lid zou zijn van de groep die op 20

juni 2015 een conferentie hield en u daar zelf aanwezig had moeten zijn die dag.

Gevraagd of u de beweging Central Angola 7311 kent zei u dat die zo genoemd wordt omdat die

opgericht werd op 7 maart 2011 en dat het activisten zijn. U zei over deze beweging dat het activisten

zijn voor de vrijheid van de meningsuiting en voor de afzetting van de president omdat die 32 jaar aan

de macht was op die datum. Gevraagd wat die beweging dan concreet doet zegt u dat het een online

platform is waar de activisten de manifestaties aankondigen. Wanneer er u dan gevraagd werd of dat

het enige is wat ze doen op dat online platform zegt u dat ze verschillende dingen daarop publiceren

maar dat u er niet van op de hoogte bent omdat u het dat platform zelf niet bezoekt want het zouden

vooral de “leiders van de groepen” zijn die op dat platform aanwezig zijn (zie gehoorverslag CGVS p.12-

13).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Luaty Beirao en Mbanza Hamza beiden leden zijn van

Central Angola 7311 en dat dit een online platform is dat gecreëerd werd om inbreuken op de

mensenrechten te documenteren in Angola. Verder blijkt uit deze informatie dat Luaty Beirao en Mbanza

Hamza, toen ze gearresteerd werden op 20 juni 2015, bezig waren met de voorbereiding van een

campagne over sociale gerechtigheid op sociale media, die de naam “Buzina So” had. Gevraagd wat de

naam Buzina So u zei, antwoordde u enkel “nee” (zie gehoorverslag CGVS p.13).
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Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of de mensen die opgepakt werden al

veroordeeld werden door een rechtbank zei u dat u dat gehoord had en gevraagd wie er dan allemaal

veroordeeld werd, gaf u het vage antwoord; “ degenen die werden opgepakt die dag”. Gevraagd welke

straf Luaty Beiroa kreeg zei u dat u de straffen niet kent maar enkel weet dat ze veroordeeld zijn.

Gevraagd of u dat dan niet opgezocht hebt of het in de media volgde zei u dat u op internet gezien had

dat ze veroordeeld werden maar niet bijgehouden hebt hoe lang ze veroordeeld zijn. U zei verder ook

dat u niet wist of dit de eerste keer was dat Luaty Beiroa veroordeeld werd (zie gehoorverslag CGVS

p.13). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het

administratief dossier werd gevoegd blijkt dat Luaty Beirao en de andere mensenrechtenactivisten die

opgepakt werden in juni 2015 op 28 maart 2016 veroordeeld werden tot jarenlange

gevangenisstraffen. Verder blijkt uit deze informatie dat allen voorwaardelijk vrijgelaten werden in juni

2016. Dat u niet weet tot welke gevangenisstraffen ze veroordeeld werd en ook niet weet dat ze in

juni 2016 allen vrijkwamen ondergraaft verder volledig uw verklaringen dat u actief zou geweest

zijn als mensenrechtenactivist in Angola.

Gelet op bovenstaande vaststellingen kon u het dan ook niet aannemelijk maken dat u in Angola

politiek actief zou geweest zijn, noch als lid van JPA, noch als lid van gelijk

welke mensenrechtenbeweging. Bijgevolg wordt er dan ook geen geloof gehecht aan de door u

verklaarde vervolging door de Angolese autoriteiten.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u uw Angolese identiteitskaart neer; deze verandert de

hierboven gedane vaststellingen niet aangezien noch uw identiteit, noch uw nationaliteit hier in twijfel

wordt getrokken.

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 een eerste en enig middel wordt de schending aangevoerd van artikel 3 EVRM, van de artikelen

2, sub c, 9 lid 1 en 10 lid 1, sub b van de Richtlijn 2004/83/CE, van artikel 1, (A) lid 2 eerste alinea van

de Conventie van Genève betreffende de status van de vluchtelingen, van artikelen 2 en 3 van de wet

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli 1991), van artikelen 48/3,

48/4 en 62 van de wet van 15.12.1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen (verder: Vreemdelingenwet) en van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker stelt:

“Verwerende partij stelt aan verzoeker de vraag welke partijen deel uitmaken van CASA-CE, verzoeker

deelt mee dat het een samensmelting is van 4 partijen maar kon op dat moment niet op de namen van

de partijen komen tijdens het gehoor. Verwerende partij vindt dit als ongeloofwaardig terwijl bij de

aanvang van het gehoor wordt meegedeeld dat wanneer men iets niet weet, best zegt dat men het niet

weet ipv bepaalde zaken te gaan verzinnen. Verzoeker heeft uiteindelijk correct geantwoord op de

vraag, met name het gaat over een samensmelting van 4 partijen maar kon enkel op de namen niet

meer opkomen.

Verwerende partij haalt in haar beslissing enkel de vragen aan waarop verzoeker niet heeft kunnen

antwoorden. Verzoeker heeft op de vele vragen omtrent CASA-CE correct geantwoord.

We verwijzen hierbij naar de volgende vragen en antwoorden van verzoeker

(…)

In de bestreden beslissing wordt vermeldt dat verzoeker heeft meegedeeld dat het om een vergadering

ging, terwijl verzoeker op de vraag van de verwerende partij of het om een vergadering ging of een

conferentie, toch wel heeft geantwoord dat het om een conferentie ging (pagina 11 van het gehoor op

CGVS).

Verwerende partij haalt aan in haar beslissing aan dat er 13 personen opgepakt zijn op 20.6.2015 en dat

er daarna nog 2 activisten zijn opgepakt.

Verzoeker heeft tijdens het gehoor hierop als volgt geantwoord (pagina11 van het gehoor op CGVS) :

(…)

Verzoeker heeft meegedeeld dat er op 20.6.2015 mensen werden opgepakt en ook tijdens de dagen

erna (pagina 2 van de bestreden beslissing) :

(…)

Mijn inziens heeft verzoeker correct op de vraag van verwerende partij en is er ook geen

tegenstrijdigheid met de informatie waarover verwerende partij beschikt.
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Verwerende partij stelt aan verzoeker de vraag of de personen die gearresteerd waren op 20.6.2015

effectief ook veroordeeld zijn. Verzoeker heeft hierop geantwoord dat ze veroordeeld zijn maar dat hij

niet wist hoe lang hun gevangenisstraffen bedroeg. Nogmaals heeft verzoeker gewoon meegedeeld

hetgeen hem bij de aanvang van het gehoor wordt meegedeeld met name als men iets niet weet dat

men gewoon zegt dat men het niet weet. Degenen die zijn opgepakt hebben effectief levenslange

gevangenisstraffen gekregen maar zijn onder bepaalde voorwaarden vrij vanaf juni 2016. Verwerende

partij houdt geen rekening met het feit dat asielzoekers niet altijd toegang krijgen tot het internet in een

opvangcentrum. Tenslotte gaat het hier om een element dat dateert na zijn vetrek uit Angola.”

Verzoeker geeft verder een theoretische uiteenzetting over artikel 3 EVRM.

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 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).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de orde.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen

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.

2.2.3. Verzoeker houdt voor dat hij lid was van de jongerenbeweging van de politieke alliantie CASA-

CE. Tevens stelt hij lid te zijn van een beweging die zich bezig houdt met mensenrechten en vrijheid van

meningsuiting in Angola.

Aan verzoekers voorgehouden profiel kan echter geen geloof worden gehecht. Indien verzoeker

daadwerkelijk een actief lid was van een jongerenbeweging van een politieke alliantie mag van hem

verwacht worden dat hij de namen kan melden van de partijen die deel uitmaken van deze alliantie.

Verzoeker slaagde er echter niet in de naam te geven van één partij (gehoor CGVS, p.14). Verzoekers

onwetendheid ondermijnt zijn voorgehouden profiel van een lid dat omwille van zijn betrokkenheid bij

deze alliantie problemen zou kunnen kennen. De vaststelling dat hij de oprichter van deze partij kent

doet hieraan geen afbreuk, deze kennis kan immers aanwezig zijn zonder dat dit een betrokkenheid bij

de politieke beweging aantoont.

Dit geldt des te meer aangezien de bestreden beslissing terecht motiveert dat verzoeker niet wist wie

Dimacha da Conceiçao André is, hoewel dit een kandidate was van CASA-CE die tijdens de
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parlementaire verkiezingen van 2012 werd opgepakt samen met de voorzitter van de JPA, Rafael

Aguiar, toen ze aan het manifesteren waren voor het gebouw van de Angolese verkiezingscommissie

omdat niet alle waarnemers van CASA-CE geaccrediteerd werden voor de verkiezingen. Verzoeker

onderneemt geen poging om deze motivering aan te vechten.

Op basis van verzoekers weergegeven verklaringen wordt in de bestreden beslissing volgende

conclusie genomen:

“Er moet dus vastgesteld worden dat u meerdere foutieve verklaringen aflegt over wat er zich

afspeelde op 20 juni 2015. U zegt eerst herhaaldelijk dat het om een vergadering van uw groep ging om

dan, pas wanneer er u uitdrukkelijk gevraagd werd of het om een vergadering of een conferentie ging,

te zeggen dat het om een conferentie gaat. Daarna zegt u dat deze conferentie geen naam had,

terwijl uit de COI blijkt dat deze wel een naam had. U zei ook dat Domingos Da Cruz toen aanwezig was

en samen met de andere leden gearresteerd werd terwijl uit de COI blijkt dat hij toen niet aanwezig

was en pas de volgende dag gearresteerd werd. Dat u lid zou zijn van een groep die zich bezighoudt

met mensenrechten en vrijheid van meningsuiting en dat u op 20 juni aanwezig had moeten zijn op

die conferentie, maar dan niet weet hoeveel mensen er toen gearresteerd werden en dit terwijl deze

zaak in Angola en daarbuiten bekend staat als de “Angola 15” is volledig ongeloofwaardig.”

Verzoekers verweer inzake zijn onwetendheid kan niet worden aanvaard. Van iemand die zich

voorhoudt dat hij een mensenrechtenactivist is dient wel degelijk te worden verwacht dat hij kennis heeft

van voormelde gegevens. Het feit “niet altijd toegang [te] krijgen tot het internet in een opvangcentrum”

kan bezwaarlijk de onwetendheid verklaren.

Daarenboven blijkt verzoeker totaal onwetend te zijn over “Mbanza Hamza”, Albano Bingo en Jeremia

Bendito. De motivering in de bestreden beslissing is terecht en pertinent en wordt, aangezien ze niet

wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Voormelde vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden profiel als

politiek en mensenrechtenactivist en bijgevolg ook voor de vermeende vervolgingsfeiten die hieruit

zouden voortvloeien.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

aangezien ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.

2.2.4. Verzoeker voert geen argumenten aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

In acht genomen hetgeen voorafgaat toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn 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:
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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 januari tweeduizend zeventien 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


