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nr. 181 183 van 24 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 22 september 2016

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

staatlozen van 23 augustus 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 25 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 november 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. VANDERHAEGEN en van

attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde tijdens uw eerste asielaanvraag geboren te zijn op 14 augustus 1993 te Malembo en de

Angolese nationaliteit te bezitten. U haalde tijdens uw eerste asielaanvraag problemen aan omwille van

uw sympathie en activiteiten voor het FLEC in Angola. Op 12 september 2012 diende u bij de Dienst

Vreemdelingenzaken een eerste asielaanvraag in.

Op 24 juli 2013 nam het Commissariaat-generaal (hierna CGVS) een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming omdat geen geloof gehecht werd

aan uw activiteiten voor het FLEC.
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U ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna RvV.) die

die beslissing van het CGVS evenwel bevestigde op 18/12/2013. U ging niet in beroep tegen de

beslissing van de RvV.

Op 28 april 2016 vroeg u een tweede maal asiel in België.

U verklaarde dat uw relaas van uw eerste asielaanvraag verzonnen was en dat u toen dit verhaal deed

op aanraden van de smokkelaar die u naar België had gebracht. U verklaarde dat u in 2013 terugkeerde

naar Angola waar u lid werd van de groep” de jongeren van Cazenga”, een vereniging van jongeren die

protesteren tegen de corruptie en het optreden van de politie in Angola. Deze vereniging maakte een

fiche waarin stond dat de president van Angola al 35 jaar aan de macht is en dat dit te lang is. De politie

kwam achter jullie aan en u vertrok uit Angola in september 2014. Uw vriend Janito gaf u een paspoort

waarmee u naar Frankrijk kon reizen. U vroeg in Frankrijk asiel aan op 30 september 2014 waar men u

zei dat u daar geen interview kon doen omwille van uw eerdere asielaanvraag in België en dat ze België

gingen contacteren. In februari 2015 kreeg u dan een brief dat u moest terugkeren naar België waarna u

op straat begon te leven in Frankrijk. U ontmoette toen een man in Frankrijk, Jean Michel, die u thee te

drinken gaf waarna u bewusteloos viel. U werd daarna wakker in een donkere kamer waarin u 5 maand

opgesloten zat en er mannen oraal moest bevredigen. U slaagde erin te ontsnappen en begon mensen

om hulp te vragen. U ontmoette toen een Angolese man die besloot u te helpen en u een vrijgeleide

op een andere naam bezorgde waarna u het vliegtuig nam naar Luanda waar u aankwam in oktober

2015. U ging opnieuw in Luanda wonen en u vertelde er aan uw vriend, Dadinho, dat u biseksueel was.

Hij ging dan naar uw ouders om hen te zeggen dat ze u moeten aanvaarden zoals u bent. Uw vader, die

moslim is, kwam toen naar uw huis, samen met uw twee broers en twee andere moslims. Ze sloegen u

waarna u het bewustzijn verloor en later wakker werd in het huis van uw vader. Uw vader zei dat u een

schande was voor uw familie en dat u ging sterven en u werd meegenomen naar een plaats die u niet

kende. Ze bonden een koord aan uw nek, gooiden het over een boom en zeiden dat u ging sterven

zoals Judas. De tak brak echter en u slaagde erin te ontkomen waarna u twee maanden ondergedoken

woonde bij pater Marcelo die u een Portugees paspoort bezorgde waarmee u naar Luxemburg ging op

14 februari 2016. U vroeg in Luxemburg asiel aan en men bracht u daar naar de Belgische grens. U

vroeg dan een tweede keer asiel aan in België op 28 april 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 de Angolese nationaliteit te hebben en vervolging te vrezen, onder andere omwille

van uw seksuele geaardheid. Het CGVS trekt niet in twijfel dat u afkomstig bent uit Angola. Zoals

verder in deze motivering blijkt, is het CGVS, in het licht van de elementen van uw dossier,

echter niet overtuigd dat u biseksueel bent.

Eerst en vooral moet vastgesteld worden dat u er niet in slaagde aannemelijk te maken dat u zou

teruggekeerd zijn naar Angola nadat u een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire bescherming kreeg in 2013. U verklaarde dat u zou teruggekeerd zijn naar

Angola in september 2013 (zie gehoorverslag CGVS p.10). Toen er u gevraagd werd waarom u toen

geen tweede keer asiel aanvroeg om uw echte verhaal te vertellen, aangezien u verklaarde dat het

relaas dat u deed in het kader van uw eerste asielaanvraag volledig verzonnen was (zie gehoorverslag

CGVS p.5), zei u dat uw toenmalige advocaat in beroep was gegaan en u toen ook een negatieve

beslissing kreeg, waarna uw advocaat u zei dat het geen zin had om ook tegen die beslissing in beroep

te gaan (zie gehoorverslag CGVS p.10). Zoals hierboven al beschreven werd de uitspraak in uw

beroepsprocedure bij de RvV pas op 18 december 2013 gedaan. U legt dus duidelijk tegenstrijdige

verklaringen over wanneer u België zou verlaten hebben om terug te keren naar Angola.

U verklaarde dat u via Spanje met de boot naar Marokko ging waar uw vriend Janito u zou opgewacht

hebben met een Portugees paspoort en dat u zo naar Angola zou gegaan zijn (zie gehoorverslag CGVS

p.11). U zei dat u met de wagen van België naar Spanje ging maar u kon zich de naam niet meer

herinneren van de persoon die u naar Spanje zou gebracht hebben en u wist ook niet meer hoe lang u

erover deed om naar Spanje te rijden. U kon zich evenmin herinneren waar u dan de boot nam om naar

Marokko te gaan, noch hoe lang de bootreis van Spanje naar Marokko duurde (zie gehoorverslag CGVS

p.12).

Toen er u gevraagd werd met welke documenten u van Spanje naar Marokko ging zei u dat u een wit

papier had met uw foto erop dat u gekregen had van de gemeente in België na uw eerste negatieve

beslissing. U werd er dan op gewezen dat men een paspoort nodig heeft om van Spanje naar Marokko

te gaan waarop u antwoordde dat u alleen weet dat u met dat papier reisde en dat u daar “clandestien”

bent doorgegaan. U zei ook te denken dat u toen een ticket voor de boot kocht.
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Toen er u dan gevraagd werd hoe u langs de douane ging bij aankomst in Marokko zei u dat u met een

aantal mensen gepasseerd bent via een plaats “ waar er geen controle was” (zie gehoorverslag CGVS

p.12). U verklaarde verder dat u niet weet hoe uw vriend aan dat Portugees paspoort was geraakt en u

herinnerde zich niet in welke Marokkaanse stad u het vliegtuig naar Angola zou genomen hebben. U

kon ook geen enkel bewijs of document neerleggen dat aantoont dat u toen naar Angola terugkeerde

(zie gehoorverslag CGVS p.12-13).

U verklaart dus eerst dat u van Spanje naar Marokko gegaan zou zijn met als enige documenten “ een

wit blad met uw foto erop”. Wanneer u er dan op gewezen werd dat men een paspoort nodig heeft om

van Spanje naar Marokko te gaan, zegt u dan dat u eigenlijk “clandestien” van Spanje naar Marokko

ging. U past hier dus duidelijk uw antwoorden aan, aan de u gestelde vragen. Bovendien was uw uitleg

hiervoor dat u “ enkel weet dat u verderging met dat papier”. Moest u werkelijk clandestien van Spanje

naar Marokko gegaan zijn zou u ook daarvoor dat papier niet nodig gehad hebben.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kon u het dus niet aannemelijk maken dat

u teruggekeerd zou zijn naar Angola in 2013 en daar opnieuw weggevlucht zou zijn nadat u

problemen zou gekregen hebben met de Angolese regering omwille van uw politieke activiteiten

voor de jongeren van Cazenga.

U verklaarde dat u in oktober 2015 van Frankrijk opnieuw naar Angola zou gegaan zijn nadat u daar

een asielaanvraag indiende (zie gehoorverslag CGVS p.16). U verklaarde dat men u in Frankrijk in

februari 2015 zei dat u terug naar België moest. U zou dan een Angolese man ontmoet hebben die u

hielp naar Angola terug te keren in 2015 (zie gehoorverslag CGVS p.16). Toen er u gevraagd werd

waarom u toen naar Angola ging en niet naar België zei u dat u naar Angola zou gegaan zijn omdat u

een negatieve beslissing gekregen had in België en dat u dacht dat België u zou repatriëren (zie

gehoorverslag CGVS p.16). U verklaarde dat u in Frankrijk een Angolese man zou ontmoet hebben die

medelijden met u had en u zou gezegd hebben: “ je bent mijn Angolese broeder, ik ga je helpen”. Deze

persoon zou voor u “ een vrijgeleide met een andere naam” geregeld hebben waardoor u in 2015

opnieuw naar Angola zou teruggekeerd zijn (zie gehoorverslag CGVS p.16). Toen u gevraagd werd wat

een vrijgeleide dan is, zei u dat het “ een soort paspoort met een andere naam is” en verklaarde u niet te

weten hoe deze handelaar die vrijgeleide bekomen zou hebben. U kon zich ook niet herinneren waar

in Frankrijk u het vliegtuig genomen zou hebben om naar Angola te gaan. Opnieuw moet vastgesteld

worden dat u erg vaag blijft over de reisweg van uw verklaarde terugkeer naar Angola, deze keer vanuit

Frankrijk. Een man die u ontmoet zou hebben op straat in Frankrijk zou voor u “een vrijgeleide” kunnen

regelen hebben maar u weet niet hoe deze man dat deed en u kunt zich zelfs niet herinneren waar in

Frankrijk u dan vertrok om terug te keren naar Angola. U kon ook opnieuw geen enkel document of

bewijs neerleggen die zouden aantonen dat u toen vanuit Frankrijk naar Angola zou gegaan zijn. U kon

het dan ook niet aannemelijk maken dat u vanuit Frankrijk naar Angola teruggekeerd zou zijn.

Bij het indienen van uw tweede asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u bij uw eerste terugkeer naar

Angola in 2013-2014 nog contact had met uw vader en dat hij u gevraagd zou hebben om moslim te

worden, wat u weigerde waarna uw vader u begon te slaan en hij gearresteerd werd (zie verklaring

meervoudige aanvraag DVZ). Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dan weer dat u uw vader

niet teruggezien hebt nadat u de eerste keer terugkeerde naar Angola en dat u toen Angola ontvlucht

bent omwille van uw politieke activiteiten voor de jongeren van Cazenga (zie gehoorverslag CGVS p.13-

14).

Zowel bij DVZ als tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat u een tweede keer asiel aanvraagt in

België omdat u, na uw tweede terugkeer naar Angola, ging samenwonen met uw vriend Claudio Bruno

met wie u een relatie zou hebben gehad, waarna uw vader dat te weten kwam en u probeerde te

vermoorden ( zie verklaring meervoudige aanvraag DVZ en gehoorverslag CGVS p.17 & p.20).

Toen u vertelde dat uw vader, uw twee broers en twee andere moslims u probeerden te vermoorden in

Angola werd er u gevraagd of dat dit de reden was waarom u (voor de tweede keer) asiel aanvraagt in

België waarop u zei dat u uw verhaal verteld hebt in Luxemburg “ dat uw familie moslim is en u vervolgt

omdat u het niet bent en omdat u biseksueel bent”.

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of uw ouders altijd al moslim geweest zijn zei

u dat u zich enkel de reden herinnert waarom u naar Luxemburg gevlucht bent, dat kwam omdat zij erop

aandrongen dat u ook moslim zou worden en u hen verteld had dat u christen bent en biseksueel

waarna ze woedend werden en u gevlucht bent (zie gehoorverslag CGVS p.6).

Hoewel u dus bij DVZ verklaarde dat u de tweede keer vertrok in Angola omdat uw vader u zou

proberen te bekeren hebben, zegt u tijdens uw gehoor op het CGVS dat u toen (na uw eerste terugkeer

naar Angola) geen contact had met uw vader en zegt u dat u naar Luxemburg gevlucht bent (toen u

voor de derde keer vertrok in Angola) omdat uw ouders u probeerden te bekeren. Bij DVZ verklaarde u

echter dat u voor de derde keer vertrok uit Angola omdat uw vader u zou proberen te vermoorden

hebben nadat hij erachter kwam dat u biseksueel was (zie verklaring meervoudige aanvraag DVZ). Ook

tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat, voor uw vader naar uw huis kwam en u ontvoerde
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waarna hij u zou proberen te vermoorden hebben, u geen contact had met uw vader nadat u voor de

tweede keer zou teruggekeerd zijn naar Angola (zie gehoorverslag CGVS p.21).

U legt hier dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen af over de redenen waarom u voor de

tweede en de derde keer vertrokken zou zijn uit Angola. Dit onderstreept verder het feit dat er

geen geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen dat u naar Angola zou teruggekeerd zijn ,

noch na uw eerste asielaanvraag in België, noch na uw asielaanvraag in Frankrijk.

Tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd waarom u bij uw eerste asielaanvraag een andere

naam gebruikte. U zei dat u bang was dat uw vader ging weten dat u zich hier bevond en dat de

persoon die u hier bracht u aangeraden had om een andere naam te gebruiken aangezien uw vader bij

de Angolese migratiediensten zou werken en aan informatie kan geraken (zie gehoorverslag CGVS

p.4). U verklaarde ook dat u toen een verzonnen verhaal vertelde op aanraden van de man die u naar

België bracht (zie gehoorverslag CGVS p.5).

Gevraagd hoe uw vader dan zou kunnen weten dat u naar België ging en daar asiel aangevraagd had

zei u het niet te weten maar dat u de raad had opgevolgd van de man die u naar België gebracht had

(zie gehoorverslag CGVS p.4).

Gevraagd welk beroep uw vader heeft, wat hij precies doet zei u dat u het niet weet, dat u enkel weet

dat hij voor DEFA werkt maar dat u nooit veel contact had met uw vader omdat hij u zoveel

mishandelde. U verklaarde ook niet te weten hoe lang uw vader al voor de migratiediensten in Angola

werkte (zie gehoorverslag CGVS p.6).

U weet dus niet wat het beroep van uw vader eigenlijk is of wat hij precies doet, noch hoe lang hij al

voor de Angolese migratiediensten zou werken en u zei ook dat u niet wist hoe uw vader zou kunnen

weten dat u naar België zou gereisd zijn.

Gevraagd of u dan nu niet bang bent dat uw vader te weten zal komen dat u in België bent zei u van niet

(zie gehoorverslag CGVS p.4).

Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom

de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land

van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en

dit vanaf het begin. Dat u dit in het kader van uw eerste asielaanvraag niet zou kunnen doen

hebben omdat u bang was dat uw vader het te weten zou komen omwille van zijn beroep maar

dan zegt niet te weten wat uw vader eigenlijk precies doet en zegt niet te weten hoe hij zou

kunnen weten dat u zich toen in België bevond is allesbehalve geloofwaardig.

Bovendien kan er opgemerkt worden dat, het feit dat uw vader zou weten dat u zich in België bevond,

allesbehalve een uitleg is waarom u toen niet uw echte verhaal deed toen u al in België was

aangekomen onder een valse naam. Toen u de vraag gesteld werd waarom u in 2012 uit Angola vertrok

om asiel aan te vragen in België, zei u dat u de intentie had om te vertellen wat er u was overkomen

maar dat de man die u naar hier gebracht had, u gezegd had dat het geen goed verhaal was en dat u

een andere naam moest gebruiken en een ander verhaal moest vertellen. Dat u zou zich laten

overtuigen hebben door de smokkelaar die u naar België bracht om een ander verhaal te vertellen

omdat deze vond dat uw echte verhaal “geen goed verhaal was” ondermijnt op ernstige wijze uw

verklaringen dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou bestaan in het geval

van een terugkeer naar Angola.

U verklaarde dus dat u in 2012 uit Angola vertrok omwille van de mishandelingen door uw vader (zie

gehoorverslag CGVS p.5). U had bij DVZ verklaard dat u in Angola uit het ouderlijke huis vertrokken

was toen u 18 jaar was en alleen ging wonen, iets wat u bevestigde tijdens uw gehoor op het CGVS (zie

gehoorverslag CGVS p.5). U verklaarde dat u geboren werd op 14 augustus 1983 (zie gehoorverslag

CGVS p.4 + kopie identiteitskaart waarvan er een kopie zit in de groene map in het administratieve

dossier + de geboortedata op de doktersbriefjes uit Luxemburg + document asielaanvraag Frankrijk in

de groene map in het administratief dossier). Dit betekent dus dat u al ongeveer 11 jaar het ouderlijke

huis verlaten had in Angola toen u er vertrokken zou zijn omwille van de mishandelingen van uw vader.

Gevraagd welke problemen u dan had met uw vader aangezien u alleen woonde voor u de eerste keer

naar België vertrok, bevestigde u dat u het ouderlijk huis verlaten had omwille van uw problemen en zei

u dat dat u “bang was telkens u uw vader zag”.

U verklaarde dat uw vader moslim zou zijn en dat hij u vanaf uw 13-14 jaar zou gedwongen hebben om

ook moslim te worden (zei verklaring meervoudige aanvraag DVZ). Tijdens uw gehoor op het CGVS zei

u “te denken” dat uw vader al moslim was voor hij uw moeder leerde kennen hoewel u daarvoor

verklaarde dat uw moeder u gezegd zou hebben dat ze christen was voor ze uw vader leerde kennen

maar uw vader iedereen dwingt om zich te bekeren en zijn religie te volgen (zie gehoorverslag CGVS
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p.7). U herinnerde zich ook dat u zelf moslim was toen u 11 jaar was en dat u katholiek geworden bent

toen u 13 jaar was nadat vrienden u meenamen naar een kerk (zie gehoorverslag CGVS p.7).

Toen er u gevraagd werd welke strekking van de Islam uw vader aanhangt zei u de vraag niet te

begrijpen en toen er u dan uitgelegd werd dat er verschillende strekkingen bestaan in de Islam, zoals

dat het geval is bij de christenen zei u dat u er “nooit op gelet had en dat het u nooit geïnteresseerd

heeft” en verklaarde u ook niet te weten welke verschillende strekkingen er bestaan in de Islam (zie

gehoorverslag CGVS p.7). U verklaarde ook niet te weten hoe de plaats heet waar moslims naartoe

gaan om er te bidden, hoewel u ook verklaarde dat uw vader u als kind had meegenomen naar die

plaats en dat uw vader regelmatig naar “die plaats” gaat (zie gehoorverslag CGVS p.7&8). U verklaarde

ook niet te weten hoeveel keer per dag moslims bidden en u wist ook niet in welke richting moslims

bidden (zie gehoorverslag CGVS p.8).

Dat u tot uw 18 jaar in uw gezin met een islamitische vader, moeder en twee broers zou gewoond

hebben die u probeerden te bekeren nadat u zelf besloten had om katholiek te worden maar dan niet

eens weet dat de plaats waar moslims hun geloof belijden een moskee heet, dat u niet weet welke

strekking van de islam uw vader aanhangt of welk strekkingen er überhaupt bestaan in de Islam, dat u

niet weet in welke richting moslims bidden en hoeveel keer ze dat per dag doen is volledig

ongeloofwaardig.

Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat uw vader moslim is en

u gedwongen zou willen bekeren.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is

op objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker

die zichzelf identificeert als biseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn beleving

en zijn levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag met andere

woorden van een asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen omwille van zijn

biseksualiteit een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten.

Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat u biseksueel bent (zie gehoorverslag CGVS p.20). U

verklaarde dat u twee relaties met mannen zou gehad hebben in Angola, Claudio (B.) en de priester

Marcelo en Claudio (B.) was uw eerste mannelijke partner (zie gehoorverslag CGVS p.22 & 24). U

verklaarde dat u Claudio (B.) leerde kennen in 2015 in Luanda (zie gehoorverslag CGVS p.24).

Zoals hierboven al beschreven werd, kan er geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u na

uw eerste asielaanvraag in België in 2012 zou teruggekeerd zijn naar Angola. Bijgevolg kan er ook geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u twee mannelijke partners zou hebben gehad in

Angola in de periode na uw eerste asielaanvraag.

U verklaarde eveneens dat u in Angola nooit problemen kende omwille van uw biseksualiteit buiten de

problemen met uw vader (zie gehoorverslag CGVS p.22). Zoals hierboven al aangehaald, kan er geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u na uw eerste asielaanvraag in België in 2012 zou

teruggekeerd zijn naar Angola. Bijgevolg kan er ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen

dat u problemen had met uw vader omwille van uw beweerde biseksualiteit. U kunt het dus niet

aannemelijk maken ooit problemen gehad te hebben in Angola omwille van uw beweerde seksuele

geaardheid.

Er kunnen bovendien ernstige vragen worden gesteld bij uw verklaringen over de ontdekking

van uw seksuele geaardheid. U verklaarde dat u besefte dat u biseksueel was toen u ongeveer twintig

jaar was (zie gehoorverslag CGVS p.22). Gevraagd in welk land u was toen u dat besefte, zei u te

denken dat het nog voor uw vertrek hier was (België). Gevraagd of u toen nog in België was, zei u dat u

het denkt maar dat u het niet meer zo goed weet. Zoals hierboven al aangehaald werd u geboren in

1983, wat betekent dat u in 2003 zou beseft hebben dat u biseksueel bent, ongeveer 8 jaar voor u naar

België kwam. Er dient te worden opgemerkt dat toch kan worden aangenomen dat u, afkomstig uit een

land en omgeving waar homo- en biseksualiteit niet wordt aanvaard, zoals u zelf aangaf tijdens het

gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p. 23), zich nog zou herinneren waar u tot het besef kwam dat u

biseksueel bent, in het land waar u hierdoor problemen kon krijgen of in een land waar biseksualiteit in

grote mate aanvaard is. Dat u dit besef niet in tijd of plaats kan situeren, tast de geloofwaardigheid en

doorleefdheid van uw verklaringen met betrekking tot de ontdekking van uw seksuele geaardheid

fundamenteel aan.

U verklaarde ook dat u zeker was dat u biseksueel was toen u 20 jaar oud was. Gevraagd op welk

moment u dan zeker was dat uw biseksuele gevoelens niet zouden overgaan zei u dat u besloot het te

aanvaarden omdat die gevoelens bleven duren. Gevraagd of u toen in België of Angola was zei u “ als ik

het me goed herinner was ik al terug in Angola” (zie gehoorverslag CGVS p.23).

U verklaart dus dat u besefte dat u biseksueel bent en dat u daar zeker van was toen u 20 jaar was, in

2003 dus, 8 jaar vooraleer u de eerste keer naar België kwam. U verklaarde eveneens te denken dat dit

gebeurde toen u nog in België was om daarna te zeggen dat u zich meent te herinneren dat u dan al

terug was in Angola, dus nadat u in 2013 zou teruggekeerd zijn naar Angola.
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Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen over het moment waarop u beseft zou hebben dat u

biseksueel bent. U zegt dat u het besefte, zelfs dat u er zeker over was toen u 20 jaar was maar zegt

ook te denken dat u dit besefte toen u in België was om daarna te zeggen dat u het besefte nadat u al

vanuit België naar Angola zou zijn teruggekeerd. Dat u “vergeten” zou zijn dat u al 8 jaar in Angola wist

dat u biseksueel bent vooraleer u naar België kwam is niet geloofwaardig en ondergraaft volledig uw

verklaring dat u biseksueel zou zijn.

Gevraagd of u eraan getwijfeld had of u biseksueel bent zei u dat u daar niet aan getwijfeld hebt (zie

gehoorverslag CGVS p.22). U verklaarde dus dat u 20 jaar zou geweest zijn toen u zeker was dat u

biseksueel was en gevraagd of u dan meteen zeker was dat u biseksueel was zei u dat u zeker was

omdat “ u die aantrekking voelde voor verschillende mannen, een blik, in de ogen kijken van iemand en

die aantrekking voelen”. Toen er u gevraagd werd of u ooit uw eigen biseksualiteit proberen te negeren

hebt, gedacht had dat het gevoelens waren die misschien zouden overgaan zei u dat u geprobeerd had

om die gevoelens te negeren maar dat het niet lukte. Gevraagd waarom u die gevoelens probeerde te

negeren zei u dan dat u dacht dat het iets voorbijgaands was, misschien was het een vrucht van

mijn verbeelding.

Dit zijn dus opnieuw duidelijk tegenstrijdige verklaringen, u zegt eerst tot twee keer toe dat u er niet aan

getwijfeld had dat u biseksueel was om daarna uw verklaringen aan te passen aan de vraagstelling van

de protection officer en te zeggen dat u dacht dat het iets voorbijgaands was, een vrucht van uw

verbeelding.

Omwille van de hierboven aangehaalde argumenten kon u het niet aannemelijk maken dat

u biseksueel zou zijn.

De verklaringen met betrekking tot de daden die u beweert te vrezen in geval van terugkeer naar

uw land hebben het CGVS niet kunnen overtuigen voor wat het bestaan van een risico voor u in

geval van terugkeer betreft omdat ze niet geloofwaardig werden geacht en/of niet zwaarwichtig

genoeg waren om als vervolging aanzien te kunnen worden.

In het onderhavige geval, wijst het onderzoek niet uit dat er in uw hoofde in geval van terugkeer

naar uw land een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van de Conventie van

Genève, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals omschreven in de definitie

subsidiaire bescherming. Na rekening te hebben gehouden met alle elementen van uw profiel en

de door u neergelegde documenten, kan redelijkerwijs besloten worden dat er geen risico

bestaat dat u vervolgd zal worden in geval van terugkeer naar uw land van herkomst of dat er

een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat in uw hoofde zoals omschreven in de

definitie subsidiaire bescherming.

U verklaarde tijdens uw gehoor op het CGVS dat u problemen zou hebben met uw geheugen omdat u

cerebrale malaria zou gehad hebben toen u 3 jaar was (zie gehoorverslag CGVS p.3, 6 & 20). Hierover

kan ten eerste opgemerkt worden dat uw verklaarde geheugenproblemen u er niet van weerhielden om

in 2012 onder een valse identiteit asiel aan te vragen in België met een volledig verzonnen relaas over

de problemen die u in Angola zou gehad hebben omwille van uw FLEC lidmaatschap en het FLEC

lidmaatschap van uw vader (zie eerste asielaanvraag in het administratief dossier).

In het begin van uw gehoor op het CGVS gaf u ook aan dat u zich niets meer zou herinneren van het

interview dat u bij DVZ deed in het kader van uw tweede asielaanvraag, hoewel u meteen ook aangaf

dat de tolk die aanwezig was tijdens uw gehoor op het CGVS ook aanwezig was bij het interview op

DVZ (zie gehoorverslag CGVS p.2). Wat later zei u dan dat u zich “niet veel” herinnert van uw interview

op DVZ om dan verschillende zaken aan te halen die u zich wel herinnerde van dat interview en u kon

zich ook herinneren dat u daar wel de hoofdredenen vermeld had omwille van dewelke u Angola

verlaten had (zie gehoorverslag CGVS p.3). Toen u, tijdens uw gehoor op het CGVS, er op gewezen

werd dat u tijdens uw interview op DVZ niet gezegd had dat u actief was bij de jongeren van Cazenga in

Angola zei u dat dit in 2014 was en u toen naar Frankrijk gegaan bent en toen er u dan gezegd werd dat

u bij DVZ niet vermeld had dat dit de reden was waarom u de tweede keer uit Angola zou vertrokken

zijn, zegt u dan dat ze u dat daar niet gevraagd hebben en dat u daar alleen geantwoord hebt op

de vragen die ze u gesteld hadden. U herinnerde zich bijvoorbeeld ook tijdens uw gehoor op het CGVS

dat u asiel aanvroeg in Frankrijk op 30 september 2015 en dat u asiel aanvroeg in Luxemburg op 16

februari 2016 en dat 14 februari 2016 een zondag was. U legde ook geen documenten neer die uw

verklaringen over geheugenverlies omwille van cerebrale malaria ondersteunen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

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

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: een kopie van uw

Angolese identiteitskaart, twee verslagen van Fedasil over ernstige overtredingen op het huishoudelijk

reglement, een doktersattest van dokter L. (V.) van 2 augustus 2016, een doktersvoorschrift van dokter
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Guy (L.), een doktersvoorschrift van dokter Alexandra (G.) en documenten in verband met uw

asielaanvraag in Frankrijk.

Wat betreft de kopie van uw Angolese identiteitskaart; deze verandert de hierboven gedane

vaststellingen niet aangezien uw Angolese nationaliteit hier niet in twijfel wordt getrokken.

Wat betreft de twee verslagen van Fedasil over ernstige overtredingen op het huishoudelijk reglement;

deze veranderen de hierboven gedane vaststellingen niet.

Wat betreft het doktersattest van dokter L. (V.) van 2 augustus 2016, deze beschrijft enkel dat u over uw

psychologische problemen vertelde zonder dat er een diagnose gesteld werd, deze verandert de

hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

Wat betreft het doktersattest van dokter L. (V.) van 2 augustus 2016, een doktersvoorschrift van

dokter Guy (L.), deze stelt enkel vast dat u een 15 tal wondjes op uw handen had en dat u zei dat u het

slachtoffer werd van agressie. Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw verklaringen dat u naar

Angola zou teruggekeerd zijn na uw eerste asielaanvraag in België in 2012, werd dit medisch attest

meer dan drie jaar na uw aankomst opgesteld. Er kan hieruit niet besloten worden dat deze klachten in

verband zouden staan met de door u verklaarde vervolgingsfeiten in Angola, die hierboven als niet

geloofwaardig worden geacht. Dit doktersattest verandert de hierboven gedane vaststellingen dan ook

niet.

Wat betreft het doktersvoorschrift van dokter Alexandra (G.); hierin staat dat u over een

verminderde intelligentie beschikt, waarschijnlijk wegens zuurstofgebrek bij de geboorte en dat u een

posttraumatisch stres syndroom vertoont na seksueel misbruik waarvan u de volgende symptomen

vertoont; inslaap-en doorslaapstoornissen met nachtmerries, nervositeit, innerlijke onrust en flashbacks.

Aangezien er geen geloof gehecht wordt aan uw verklaringen dat u naar Angola zou teruggekeerd zijn

na uw eerste asielaanvraag in België in 2012, werd dit medisch attest meer dan drie jaar na uw

aankomst opgesteld. Er kan hieruit niet besloten worden dat deze klachten in verband zouden staan met

de door u verklaarde vervolgingsfeiten in Angola, die hierboven als niet geloofwaardig worden geacht.

Dit doktersattest verandert de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet. Wat betreft de documenten

van uw asielaanvraag in Frankrijk betreft, er wordt hier niet in twijfel getrokken dat u een asielaanvraag

in Frankrijk indiende en deze veranderen de hierboven gedane vaststellingen dan ook niet.

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.”

1.2. Verzoeker vestigt in het feitenrelaas in het verzoekschrift de aandacht op zijn psychologische

problemen. Hij verwijst naar de inhoud van de verklaring bij de DVZ van 12 mei 2016 en van het

gehoorverslag bij het CGVS, alsmede naar de medische attesten bij het verzoekschrift. Verzoeker wijst

eveneens op zijn beperkte intellectuele vermogen. Gelet op zijn medische toestand, kan niet ontkend

worden dat verzoeker beschikt over een traumatisch geheugen. Verzoeker is door zijn medische

toestand en geheugenverlies niet in staat om op bepaalde momenten zelfs op eenvoudige vragen een

antwoord te bieden.

Verzoeker stipt tevens aan dat er niet werd onderzocht of gemotiveerd inzake de beleving van zijn

geaardheid in België. Hij durft zich nog niet openlijk uiten, hetgeen aannemelijk is gelet op zijn culturele

achtergrond, psychologische toestand, gebrek aan talenkennis en verlegen en terughoudende aard.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker beroept zich, in wat zich aandient als een enig middel, op de schending van de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsplicht, van artikel 27 (c) van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en

de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (PR CGVS),

van artikel 4 (3) van de Richtlijn 2011/95/EU van 13 december 2011, van de samenwerkingsplicht in

artikel 4 (1) van voornoemde richtlijn, van artikel 1, A, (2) en 33 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchtelingen en van artikelen 48/3 en 48/4 van de voormelde wet van

15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Hij benadrukt vooreerst dat bij de beoordeling van zijn verklaringen rekening gehouden moet worden

met zijn persoonlijkheid, opleiding, intellectuele vermogens, leeftijd en psychologische problemen.
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Omtrent zijn terugkeer naar Angola in 2013, wijst verzoeker erop dat hij reeds tijdens zijn asielaanvraag

in Frankrijk in 2014 heeft verklaard te zijn teruggekeerd. Ook tijdens zijn gehoor bij het CGVS verklaarde

verzoeker dit. Het CGVS gaat verkeerdelijk uit van tegenstrijdige verklaringen nu het verkeerdelijk onder

de ‘negatieve beslissing’ de uitspraak door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in

december 2013 begreep. Verzoeker keerde terug na een negatieve beslissing. Hij werd tussen juli 2013

en december 2013 geconfronteerd met drie negatieve beslissingen. “Op de vraag wanneer verzoeker

terugkeerde naar Angola vanuit Belgie na zijn “negatieve beslissing”, antwoordde verzoeker in 2013, in

de maand september, omdat hij een “papier gekregen had dat zei dat [Ni] het land moest verlaten “.

Daarmee bedoelt verzoeker duidelijk het bevel om het grondgebied te verlaten, met andere woorden de

tweede “negatieve beslissing” van 6 augustus 2013.

30. Daarna stelde bet CGVS een volgende vraag over waarom verzoeker geen tweede keer asiel

aanvroeg, waarop verzoeker antwoordde: “De advocaat was in beroep gegaan [op 13 augustus 2013],

daar kreeg ik ook negatief Het volgende beroep zou bij justitie zijn, rnijn advocaat zei dat ik dit niet zou

aankunnen.” Daarna stelde het CGVS de vraag waarom verzoeker na zijn negatieve beslissing in

beroep zijn echte verhaal niet heeft verteld. Verzoeker antwoordde : “Ik ben niet in beroep gegaan, mijn

advocate is in beroep gegaan. Ze heeft me ook niet echt ingelicht daarover, na een tijd [lees op 9

augustus 2013] kreeg ik het papier waarin stond dat ik een negatieve beslissing gekregen heb. Ik kreeg

dat papier van mi/n assistente waarin stond dat ik 14 dagen had om het land te verlaten, gedwongen of

vrijwillig. Ik heb dan gekozen voor vrijwillige terugkeer. 49(ik onderlijn)

31. Hieruit volgt dus dat wanneer verzoeker verklaart te zijn vertrokken in september 2013, na een

negatieve beslissing, namelijk het bevel het grondgebied te verlaten van 6 augustus 2013, dit helemaal

geen tegenstrijdige verklaring is, en chronologisch volledig klopt.

32. De bestreden beslissing gaat er dus onterecht van uit dat die “negatieve beslissing” bet arrest van

uw Raad zou zijn van 18 december 2013. Zoals hierboven uiteengezet, onder deze “negatieve

beslissing” dient echter te worden verstaan het bevel het grondgebied te verlaten van 6 augustus 2013,

waarvan verzoeker in kennis werd gesteld op 9 augustus 2013, dus voor september 2013. Het is dus

volkomen onterecht aan te nemen dat verzoeker op dit punt tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd.

33. Bovendien stelt de bestreden beslissing dat verzoeker zei dat zijn toenmalige advocaat in beroep

was gegaan en toen verzoeker ook een negatieve beslissing kreeg, zijn advocaat hem zei “dat het geen

zin had om tegen die beslissing in beroep te gaan”. De bestreden beslissing verwijst hiervoor naar

pagina 10 van het Gehoorverslag CGVS. Uit het gehoorverslag CGVS blijkt echter dat verzoeker dit

toch enigszins anders heeft verwoord. Verzoeker heeft enkel verklaard: “De advocaat had ook gezegd,

na twee negatieve beslissingen is het niet mogelijk om nog iets te doen... “. Opnieuw komt het erop aan

te achterhalen wat onder “twee negatieve beslissingen” dient begrepen te worden. Een eerste negatieve

beslissing werd genomen door het CGVS op 24 juli 2013 en tweede negatieve beslissing werd genomen

door de DVZ op 6 augustus 2013. Omdat de advocaat op 13 augustus 2013 beroep had aangetekend

tegen de eerste negatieve beslissing was het niet mogelijk “nog” iets te doen.”

Verder wordt aan verzoeker ten onrechte verweten dat hij zich bepaalde elementen inzake zijn

terugkeer naar Angola in 2013 niet meer herinnerde. Verzoeker wijst op zijn traumatisch geheugen.

Zelfs indien hij een normaal geheugen zou hebben, dan nog mocht van hem geen betere kennis worden

verwacht. Hij was nooit eerder in Spanje of Marokko geweest, hoorde er misschien nog nooit van en

beschikt niet over een precieze geografische kennis van deze landen. Verder heeft hij verminderde

intellectuele capaciteiten en een gebrek aan basisopleiding. Eveneens kan men aannemen dat

mensensmokkelaars niet de gewoonte hebben om hun identiteit prijs te geven.

Verzoeker paste zich voorts niet aan de vragen aan. Hij verwijst naar het gehoorverslag en stelt dat

hieruit blijkt dat hij steeds eenvoudigweg antwoordde op de gestelde vragen. Er is geen sprake van een

aanpassing of strategie. Verzoeker heeft hiervoor niet de intellectuele capaciteiten.

Verzoeker verklaarde niet dat hij het wit papier nodig had om van Spanje naar Marokko te reizen. Hij

vroeg dit papier ook niet met dit oogmerk aan. Hij heeft het gewoon ontvangen en meegenomen.

Alle documenten die zijn terugkeer naar Angola zouden kunnen staven (zoals vliegtickets van Marokko

naar Angola) bevinden zich in Angola. Het is onmogelijk om deze op te vragen, zeker omdat verzoeker

geen contact meer heeft met personen die hem hierbij zouden kunnen helpen en enorm bang is om zelf

naar Angola terug te keren.

Verzoeker wijst erop tijdens het gehoor bij het CGVS te hebben uitgelegd wat de jongeren van Cazenga

zijn. Zijn verklaringen zijn in lijn met algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid op dit punt wordt

niet gemotiveerd.
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Aangaande zijn terugkeer naar Angola in 2015, verklaart verzoeker het gebrek aan bewijzen opnieuw

doordat deze zich in Angola bevinden en hij deze bij gebrek aan contacten niet kan opvragen.

Verzoeker ontkent tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd over de contacten met zijn vader. Hij

verwijst naar zijn verklaringen bij de DVZ en bij het CGVS en stelt dat de vragen betrekking hadden op

verschillende tijdstippen. Verzoeker stelde enkel dat hij op het moment van zijn eerste terugkeer contact

heeft gehad met zijn vader en daarna, op het moment van zijn vertrek uit Angola, geen contact meer

heeft gehad met zijn vader. Het betreft dus twee verschillende momenten in de periode september 2013

– september 2014.

Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat verzoeker zou hebben verklaard dat hij voordat hij

werd meegenomen en nadat hij een tweede keer terugkeerde naar Angola geen contact had met zijn

vader, worden volgens verzoeker opnieuw verschillende periodes door elkaar gehaald. De aangehaalde

passages hebben betrekking op de periode van de tweede terugkeer naar Angola in oktober 2015 tot

het vertrek naar Luxemburg in februari 2016. De woorden ‘dan’ en ‘op dat moment’ in de vraagstelling

suggereren een specifiek moment waarop verzoeker nog geen contact had met zijn vader, met name

het moment waarop hij bij zijn partner Claudio woonde en zijn vriend Dadinho aan verzoekers ouders

wilde vertellen dat verzoeker biseksueel is. Op dat moment was er nog geen contact met zijn vader.

Slechts nadat Dadinho dit aan zijn ouders vertelde, was er contact.

Verzoeker vindt het een brug te ver om meer specifieke informatie te verwachten over het beroep van

zijn vader. Het CGVS negeert zijn familiale context van mishandeling en gebrek aan affectie, alsook zijn

verminderde intellectuele capaciteiten en zijn medische toestand, die leiden tot geheugenverlies.

Verzoeker betoogt voorts dat de bestreden beslissing onduidelijk is over zijn geboortedatum. De

motieven steunen meermaals op een geboortedatum in 1983. Deze valt 10 jaar vroeger dan de datum

vermeld op alle recente officiële documenten. Omwille van deze onduidelijkheid, is het onterecht dat het

CGVS verzoekers geboortedatum aangrijpt om zijn geloofwaardigheid in twijfel te trekken. Het is

opmerkelijk dat het CGVS het stilzwijgen bewaart over alle documenten waarop 1993 als

geboortedatum wordt vermeld. Waar in de bestreden beslissing wordt verwezen naar zijn verklaringen

tijdens het gehoor bij het CGVS, is het volgens verzoeker niet duidelijk of deze datum werd

overgenomen uit zijn identiteitsdocument of dat hem bij het CGVS werd gevraagd naar zijn

geboortedatum en dat hij de datum 1983 uitdrukkelijk bevestigde. Verzoeker leidt dit af uit het feit dat

achter de vragen inzake de personalia geen vraagtekens zijn opgenomen. De kopie van de

identiteitskaart vermeldt inderdaad 1983. Men kan ervan uitgaan dat ook de andere, door het CGVS

aangehaalde bronnen, het identiteitsdocument als uitgangspunt namen. Nochtans verwijzen alle

kerndocumenten uit de eerste asielprocedure naar 1993 als geboortedatum. Ook de kerndocumenten

betreffende de tweede asielprocedure vermelden 1993 als geboortedatum. Dit jaartal wordt zelfs

vermeld op de eerste pagina van het gehoorverslag bij het CGVS. Dit jaartal wordt eveneens vermeld

op de correspondentie van de DVZ, het attest van immatriculatie, de gegevenshistoriek, het attest van

samenstelling van gezin en het attest van het OCMW. Men mag dus verwachten dat het CGVS niet

alleen onderbouwt waarom het ervan uitgaat dat verzoeker is geboren in 1983 maar eveneens motiveert

waarom 1993 niet als geboortejaar weerhouden kan worden. Naar dit jaartal wordt zelfs niet verwezen

in de bestreden beslissing. De “protection officer” had deze contradictie moeten opmerken, had deze

nader moeten onderzoeken en had hierover uitsluitsel moeten bieden.

Zijn gebrek aan kennis over de religie van zijn vader verklaart verzoeker door zijn familiale context,

medische toestand, verminderde intellectuele vermogens en eigen katholieke overtuiging. Tevens

verklaart hij dit door een aantal objectieve gegevens over de islam in Angola. Verzoeker stelt in deze:

“i. Wat de specifieke familiale context van verzoeker betreft wordt niet betwist dat verzoeker inderdaad

tot zijn 18 jaar in een moslimfamilie heeft gewoond. Verzoeker groeide ook niet op in een normaal gezin.

Hij werd door zijn islamitische vader, die hij aanzag als autoritaire, agressieve dictator, mishandeld, was

er bang van en kreeg er een aversie. Hij wilde niets meer te maken hebben, ook niet met de islamitische

godsdienst;

ii. Het CGVS dient op dit punt ook rekening te houden met de medische toestand van verzoeker. Zoals

hierboven aangegeven, heeft verzoeker cerebrale malaria gehad en is hij tot zijn 12 jaar verlamd

geweest, waardoor hij medisch gezien niet in staat was om veel kennis op te doen of zich veel te

herinneren.

iii. Tevens moet ook hier rekening gehouden worden met de verminderde intellectuele capaciteit van

verzoeker, waardoor het niet evident is verschillende strekkingen van de islam te beschrijven.

iv. Verzoeker heeft onder invloed van zijn vrienden rond zijn 13 jaar beslist katholiek te worden.
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v. Tot slot, dient men gebrek aan kennis ook toe te schrijven aan de algemene situatie in Angola waarin

de islam een minderheidsgodsdienst in Angola. Moslimorganisaties worden niet erkend door de

Angolese regering en vele moskeeën werden gesloten door de regering.”

Verder is het opmerkelijk dat de elementen die verzoeker wel kon beantwoorden in de bestreden

beslissing niet worden aangehaald.

Ook waar zijn biseksuele geaardheid in twijfel getrokken wordt, negeert het CGVS verzoekers

persoonlijkheid en medische toestand. Verzoeker is enorm terughoudend en gesloten en is weinig

communicatief. Van zo iemand mag geen spontaan verhaal worden verwacht over de meest intieme

aspecten van zijn persoonlijke leven. Verder mocht vanuit verzoekers herkomst uit een homofoob

klimaat geen spontaan relaas over zijn seksuele geaardheid worden verwacht.

Verzoekers relaties met mannelijke partners worden, gelet op de hoger gedane uiteenzetting inzake zijn

terugkeer naar Angola, ten onrechte ongeloofwaardig geacht. Verder kon het CGVS op dit vlak geen

tegenstrijdigheden vinden.

De houding van verzoekers vader wordt, gelet op de hoger gedane uiteenzetting inzake zijn terugkeer

naar Angola, eveneens ten onrechte ongeloofwaardig geacht.

Aangaande de ontdekking van zijn geaardheid, herhaalt verzoeker dat het onduidelijk is en dat

onvoldoende werd onderzocht welke zijn werkelijke geboortedatum is. Indien 1993 als geboortedatum

genomen wordt, klopt zijn verhaal wel.

Verzoeker vervolgt:

“De bestreden beslissing stelt onterecht dat verzoeker duidelijk tegenstrijdige verklaringen aflegt, omdat

verzoeker eerst tot twee keer toe zegt dat hij er niet aan getwijfeld heeft dat hij biseksueel was, om

daarna zijn verklaringen aan te passen aan de vraagstelling van de protection officer en te zeggen dat

het iets voorbijgaands was, een vrucht van verbeelding. Verzoeker heeft inderdaad bevestigd dat hij niet

aan zijn biseksualiteit getwijfeld heeft. Maar die bevestigging is werd de eerste keer gedaan net nadat

verzoeker had verteld over zijn gevoel voor bijzondere aantrekking voor (B.). Met betrekking tot het

belang van holebi-achtergrond in het kader van het geloofwaardigheidsonderzoek heeft

Vluchtelingenwerk Vlaanderen benadrukt dat enige voorzichtigheid is geboden. Het taboe voor

asielzoekers afkomstig uit homofobe landen, hun culturele achtergrond, de mogelijke schroom om met

een buitenstaander te spreken over een intieme aangelegenheid en het eigen innerlijke proces van

‘outing’ kunnen de verklaringen aantasten.73 Ook uw Raad legt de nadruk op de bijzondere en intieme

context waarbinnen de soms zeer intieme en expliciete vragen gesteld worden en verklaringen afgelegd

worden. Dit kan incoherente verklaringen over de seksuele geaardheid verklaren.74. Het is dus

onterecht te besluiten dat de zekerheid van besef van biseksualiteit op een moment volledig

tegenstrijdig is met een poging om dit gevoel, dat er op een bepaald moment zeker geweest is, te

proberen te negeren, omdat verzoeker dacht dat het jets voorbijgaands was, “misschien” een vrucht van

zijn verbeelding.”

Verzoeker verwijt het CGVS verder een onvolledig onderzoek en stelt dat de vraagstelling over zijn

geaardheid te beperkt bleef. Verschillende aspecten vereisen verder onderzoek. Zo werd niet gevraagd

of hij holebi-organisaties kende in zijn land. Evenmin werd er gevraagd naar de beleving van zijn

geaardheid in België, naar Belgische organisaties en naar uitgaansgelegenheden. Verzoeker verwijst

naar een arrest van de RvV waarin een beslissing van het CGVS werd vernietigd omdat er onvoldoende

vragen werden gesteld tijdens het gehoor bij het CGVS.

Volgens verzoeker wordt het feit dat hij tijdens zijn eerste asielaanvraag een fictief verhaal verzon ten

onrechte aangegrepen om zijn medische toestand, meer bepaald zijn geheugenproblemen, in vraag te

stellen. “Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het brengen van een eigen verhaal

waarvoor verzoeker beroep moet doen op zijn autobiografisch geheugen en verzonnen verhaal

waarvoor geen beroep dient gedaan te worden op het autobiografisch geheugen.

69. Het CGVS negeert hier volledig de medische toestand van verzoeker Er moet vastgesteld worden

dat het CGVS totaal geen rekening houdt met de impact van de traumatische ervaringen op bet

geheugen van verzoeker. Traumatische ervaringen kunnen de “opslag” en de “raadpleging” van bet

autobiografisch geheugen verstoren.78 Zo worden ernstige wijzigingen in bet autobiografisch geheugen

aangetoond bij personen met depressie (gelinkt aan trauma) of PTSS.79 Herinneringen voor

traumatische gebeurtenissen zijn opmerkelijk verschillend van normale herinneringen. ~ Dit impliceert

dat wanneer de getraumatiseerde asielzoeker wordt bevraagd over een traumatische gebeurtenis hij
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vaak slechts fragmenten of impressies zal hebben, die mogelijk ook de gevoelens oproepen die

speelden op het ogenblik van de oorspronkelijke gebeurtenis, zoals angst, schaamte, vernedering,

schuld of woede81. Het onderscheid tussen traumatisch en niet-traumatisch geheugen is dus een

belangrijke factor die in overweging dient te worden genomen wanneer oordeel wordt geveld over

mogelijke discrepanties in bet asielrelaas. De bestreden beslissing heeft dus totaal geen rekening

gehouden met bet traumatisch geheugen van verzoeker en mogelijke impact op zijn asielrelaas.”

Het gebrek aan documenten over zijn geheugenverlies verklaart verzoeker doordat hij cerebrale malaria

kreeg toen hij drie jaar was en doordat het onmogelijk is om – zo hiervan nog documenten zouden

bestaan – deze documenten op te vragen. Hij heeft immers geen contact meer met zijn land van

herkomst.

Verzoeker wijst erop dat dokter Guy L. niet enkel wondjes op zijn handen vaststelde doch tevens een

antipsychoticum en een antidepressivum voorschreef. Dokter Alexandra G. bevestigt voorts verzoekers

verminderde intellectuele capaciteiten en posttraumatisch stresssyndroom. Verzoeker verwijst eveneens

naar een recent medisch attest van dokter Christianne T. van 4 augustus 2016 waarin een aantal

antecedenten beschreven worden. De vaststellingen kunnen enkel en alleen betrekking hebben op

feiten in Angola.

Volgens verzoeker miskent het CGVS de onderzoeks- en samenwerkingsplicht. Verzoeker verwijst naar

rechtspraak van het HvJ en rechtsleer. Bij kwetsbare asielzoekers kan van het CGVS een actievere

houding worden verwacht. Het CGVS steunt zich enkel op de verklaringen van verzoeker en bevat geen

objectief element van eigen onderzoek.

Verzoeker herhaalt voorts dat zijn individuele situatie en persoonlijke omstandigheden werden miskend.

Hij verwijst naar artikel 27 (c) van het PR CGVS en naar het feitenrelaas in het onderhavige

verzoekschrift waarin een overzicht wordt gegeven van zijn situatie en omstandigheden, met name zijn

medische situatie, persoonlijkheid, beperkte intellectuele vermogens en traumatisch geheugen.

Verzoeker verwijst naar een arrest van de RvV inzake een Angolese asielzoeker met psychiatrische

problemen waarin besloten werd tot een vernietiging. Eveneens verwijst hij naar een arrest inzake een

Eritreeër met psychologische problemen waarin besloten werd tot een vernietiging.

Volgens verzoeker moet ook de heden bestreden beslissing van het CGVS worden vernietigd omdat

onvoldoende rekening gehouden werd met zijn persoonlijke omstandigheden.

Verzoeker voert aan dat in zijn hoofde weldegelijk een gegronde vrees voor vervolging bestaat zoals

bedoeld in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en artikel 1 van het Verdrag van Genève. Verzoeker

toetst zijn situatie en problemen aan de in voormelde bepalingen opgenomen criteria.

Verzoeker betoogt in dit kader dat het opvallend is dat de bestreden beslissing geen objectieve

informatie bevat over zijn land van herkomst. Hoewel zijn nationaliteit niet wordt betwist, wordt er

nergens verwezen naar de situatie in Angola.

Verzoeker doet, verwijzende naar twee arresten van de RvV, een uiteenzetting omtrent het begrip

vervolging.

Tevens stelt hij omwille van zijn geaardheid te behoren tot een sociale groep. Uit het loutere feit dat een

asielzoeker zijn geaardheid niet onmiddellijk vermeldt kan niet worden afgeleid dat deze geaardheid

ongeloofwaardig is. Verzoeker verwijst in deze naar rechtspraak van het HvJ en naar rechtsleer.

Verzoeker wijst op (informatie over) de situatie voor holebi’s in Angola. De bestreden beslissing bevat

hierover geen informatie. Er is dus geen specifiek feitenonderzoek gevoerd naar wat er kan gebeuren

indien verzoeker terugkeert naar Angola. Verzoeker verwijst in deze eveneens naar zijn verklaringen bij

het CGVS.

In ondergeschikte orde stelt verzoeker bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico te

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

Hij verwijst daarbij naar de hoger gedane uiteenzetting.
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2.1.2. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker de volgende stukken bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1):

“1.Stuk nr. 1: Bewijs van aanstelling van de raadsman van verzoeker door het Bureau van Juridische

Bijstand van de Orde van Advocaten te Brussel op 16 september 2016

2.Stuk nr. 2: De kennisgeving en de beslissing dd. 23 augustus 2016 van weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus door het

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

3.Stuk nr .3: Gehoorverslag van het gehoor van 5 augustus 2016 bij het Commissariaat-Generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen

4.Stuk nr. 4: Verklaring meervoudige aanvraag bij de Dienst Vreemdelingenzaken van 12 mei 2016

5.Stuk nr. 5: Asielaanvraag in Straatsburg, Frankrijk van 13 november 2014 (“Demande d ‘admission au

séjour au titre de l’asile »)

6.Stuk nr. 6: Asielaanvraag in Luxemburg van 16 februari 2016 (“Attestation de depot d’une demande de

protection in ternational”)

7.Stuk nr. 7: Medisch attest van Dr. Alexandra (G.) van 25 februari 2016 (“Ordonnance médicale”)

8.Stuk nr. 8: Medisch attest van Dr. Guy (L.) van 1 maart 2016 (“Ordonnance médicale”)

9.Stuk nr. 9: Attest (“Attestation OLAI”) van de Ligue Médico-Social te Luxemburg van 30 maart 2016

10. Stuk nr. 10: Medische analyse van het Laboratoire nationale de santé te Luxemburg van 30 maart

2016

11. Stuk nr .11: Medische analyse van het Laboratoire nationale de santé te Luxemburg van 31 maart

2016

12. Stuk nr. 12: Medisch verslag (“rapport médical’) van 5 april 2016 van de Ligue Médico-Sociale te

Luxemburg

13. Stuk nr .13: Attest van de Dienst Vreemdelingenzaken van een volgende asielaanvraag opgemaakt

op 28 april 2016 (Bijlage 26quinquies”)

14. Stuk ur. 14: Kennisgeving door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

van 27 mei 2016 van de beslissing tot inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag van 28

april 2016

15. Stuk nr. 15: Fiche opvang asielzoeker van 9 juni 2016

16. Stuk nr. 16: Overzicht Consultaties Dokters/Verpleging, in het bijzonder diagnose van 7 juli 2016

17. Stuk nr. 17: Medisch attest van Dokter Christianne (T.) van 4 augustus 2016

18. Stuk nr. 18: Vragenlijst ingevuld in het kader van de eerste asielaanvraag op 18 september 2012

19. Stuk nr. 19: Gehoorverslag van het gehoor van 3 juli 2012 bij het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen

20. Stuk nr. 20: De kennisgeving van 24 juli 2013 en de beslissing van 23 juli 2013 van weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus door het

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

21. Stuk nr. 21: Arrest nr. 115.935 van de Raad voor de Vreemdelingen van 18 december 2013

22. Stuk nr. 22: “HIT EURODAC” met betrekking tot afgenomen vingerafdrukken van 28 april 2016

23. Stuk nr. 23: Brief van de Dienst Vreemdelingenzaken aan de centrumdirecteur van het

opvangcentrum van Zaventem van 30 augustus 2016 ter kennisgeving van het bevel om het

grondgebied te verlaten

24. Stuk nr. 24: Attest van Immatriculatie afgeleverd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te

Koksijde op 22 juni 2016

25. Stuk nr. 25: Gegevenshistoriek opgemaakt op 20 april 2016

26. Stuk nr. 26: Attest van samenstelling van gezin, afgeleverd door de Gemeente Zaventem op 16

september 2016

27. Stuk nr. 27: Attest van het OCMW van Zaventem van 19 september 2016

28. Stuk nr. 28: Medisch voorschrift (“Ordonnance medicale”) opgemaakt door Dr. Guy (L.) Op 1 maart

20l6”

2.1.3. Verzoeker legt ter staving van zijn betoog op 28 november 2016 per aangetekend schrijven en

door middel van een aanvullende nota bijkomende stukken neer (rechtsplegingsdossier, stuk 6).

Het eerste document betreft een medisch attest van huisarts D. van 19 oktober 2016 waarin een

“depressief syndroom” met “angstaanvallen en concentratiestoornissen obv posttraumatische stress”

wordt vastgesteld. Bovendien vond de arts het noodzakelijk om naast Seroquel ook bijkomende

medicatie, waaronder Fluoxetine en Alprazolam, voor te schrijven. Dit zijn middelen tegen depressie,

angststoornissen en paniekstoornissen.
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Het tweede document betreft een medisch voorschrift van psychiater V.W. van 30 september 2016 voor

de geneesmiddelen Sertraline en Quetiapine. Het eerste middel wordt voorgeschreven bij depressie,

sociale fobie, obsessieve-compulsieve stoornis, posttraumatische stressstoornis en gegeneraliseerde

angststoornis. Het tweede middel wordt gebruikt bij mensen die lijden aan verschijnselen van psychose,

met name de zogezegde bipolaire stoornis.

Het derde document is een bijlage 35 van de gemeente Zaventem, waarin 1993 als geboortedatum

wordt vermeld.

Het vierde document betreft een attest van klinisch psychologe Chloé N. van 18 november 2016. Dit

werd opgesteld op basis van zeven consultaties van mei 2016 tot november 2016. Verzoeker verwijst

naar de inhoud van dit attest en benadrukt dat dit zijn verklaringen op verschillende vlakken bevestigt.

Het attest is meer dan een ‘dixit-attest’. De psycholoog doet ook enkele observaties, met name

emotionele onverschilligheid, cognitieve vertraging, tekenen van dissociatie en momenten van

afwezigheid. Verder bevestigt het attest dat het oproepen van de mishandelingen veel angst teweeg

brengt bij verzoeker. Het verslag concludeert dat de symptomen van verzoeker in overeenstemming

lijken met de mishandelingen en folteringen waarover hij vertelt. De aandoeningen kunnen zowel de

desorganisatie als de onnauwkeurigheid van het verhaal verklaren. De psychologe vond trouwens geen

incoherentie. Tot slot stelt het attest dat de continuïteit van de psychotherapeutische zorg aangevuld

met een medicamenteuze behandeling in een veilige omgeving noodzakelijk is. Hiermee wordt

verzoekers kwetsbare profiel benadrukt. Angola biedt geen waarborgen op het vlak van veiligheid en

gezondheidsinfrastructuur.

Het vijfde document is een aanvraag voor een medisch attest bij Constats van 4 november 2016. De

wachtlijst bedraagt echter ongeveer zes maanden, zodat dit bijkomend medisch attest nog niet werd

bekomen.

Verzoeker wijst op het belang van medische en psychische attesten en geeft een uiteenzetting omtrent

de wijze waarop deze moeten worden behandeld. Hij verwijst in deze naar het arrest I. t. Zweden van

het EHRM. Eveneens verwijst hij naar een arrest van de RvV inzake een Soedanese asielzoeker die

leed aan een posttraumatische stressstoornis. Eveneens benadrukt verzoeker dat de RvV in het

verleden erkende dat voor een asielzoeker in een kwetsbare situatie niet kan worden uitgesloten dat

diens mentale en fysieke gezondheidstoestand hem verhinderen om tijdens het gehoor volledige,

duidelijke en geloofwaardige verklaringen af te leggen. Verzoeker vraagt om, gelet op de band tussen

zijn posttraumatische stressstoornis en de vervolgingsfeiten in Angola, de nieuwe elementen als begin

van bewijs te beschouwen voor de vervolgingsfeiten in Angola. Bovendien tonen deze aan dat

verweerder naliet verzoekers individuele en medische toestand grondig te onderzoeken en bijgevolg

geen rekening hield met verzoekers kwetsbare profiel.

2.1.4. Ter terechtzitting legt verzoeker nog een bijkomend medisch attest neer (rechtsplegingsdossier,

stuk 8).

In dit attest wordt verwezen naar de overige medische attesten, wordt opgemerkt dat verzoeker

hetzelfde verhaal vertelde en wordt opgemerkt dat op basis hiervan “een oorzakelijk verband mogelijk,

maar moeilijk te objectiveren” is.

2.2.1. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan

wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 verstreek blijkens artikel 39 van deze richtlijn

op 21 december 2013, datum waarop deze richtlijn ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.

2.2.2. 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. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.
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De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4.

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.

2.2.4. Uit de stukken van het dossier blijkt in dit kader vooreerst dat verzoeker zich in de loop van zijn

diverse asielprocedures in Europa heeft bediend van uiteenlopende identiteiten, geboortedata en

geboorteplaatsen. Tijdens zijn eerste asielaanvraag stelde verzoeker G.L.V. te heten en gaf hij aan op

14 augustus 1993 en in Malembo geboren te zijn (administratief dossier, map eerste aanvraag,

vragenlijst, verklaring DVZ, nr.1-5). Ter staving van deze gegevens legde hij bovendien een

geboorteakte neer (ibid., map ‘documenten’). In Luxemburg verklaarde verzoeker echter G.V.K.T. te

heten en gaf hij aan in Luanda te zijn geboren op 14 augustus 1983 (administratief dossier, map tweede

aanvraag, documenten asielprocedure Luxemburg). Ook in Frankrijk hanteerde verzoeker voordien

deze laatste identiteitsgegevens (administratief dossier, map tweede aanvraag, map ‘documenten’).

Tijdens zijn onderhavige asielaanvraag, zijn tweede in België, verklaarde verzoeker andermaal dat

V.K.T. zijn echte naam is. Tevens legde hij een kopie van een identiteitskaart neer waaruit blijkt dat hij is

geboren in 1983 (ibid., verklaring meervoudige aanvraag, nr.3; map ‘documenten’). In het verzoekschrift

laat verzoeker, ter verklaring van enkele van de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen, heden

dan weer uitschijnen dat hij toch zou zijn geboren in 1993. Ten aanzien van de verklaring die verzoeker

voor het voorgaande bood, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Tijdens uw gehoor op het CGVS werd er u gevraagd waarom u bij uw eerste asielaanvraag een andere

naam gebruikte. U zei dat u bang was dat uw vader ging weten dat u zich hier bevond en dat de

persoon die u hier bracht u aangeraden had om een andere naam te gebruiken aangezien uw vader bij

de Angolese migratiediensten zou werken en aan informatie kan geraken (zie gehoorverslag CGVS

p.4). U verklaarde ook dat u toen een verzonnen verhaal vertelde op aanraden van de man die u naar

België bracht (zie gehoorverslag CGVS p.5).

Gevraagd hoe uw vader dan zou kunnen weten dat u naar België ging en daar asiel aangevraagd had

zei u het niet te weten maar dat u de raad had opgevolgd van de man die u naar België gebracht had

(zie gehoorverslag CGVS p.4).

Gevraagd welk beroep uw vader heeft, wat hij precies doet zei u dat u het niet weet, dat u enkel weet

dat hij voor DEFA werkt maar dat u nooit veel contact had met uw vader omdat hij u zoveel

mishandelde. U verklaarde ook niet te weten hoe lang uw vader al voor de migratiediensten in Angola

werkte (zie gehoorverslag CGVS p.6).

U weet dus niet wat het beroep van uw vader eigenlijk is of wat hij precies doet, noch hoe lang hij al

voor de Angolese migratiediensten zou werken en u zei ook dat u niet wist hoe uw vader zou kunnen

weten dat u naar België zou gereisd zijn.

Gevraagd of u dan nu niet bang bent dat uw vader te weten zal komen dat u in België bent zei u van niet

(zie gehoorverslag CGVS p.4).

Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom

de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle

elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land

van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en

dit vanaf het begin. Dat u dit in het kader van uw eerste asielaanvraag niet zou kunnen doen

hebben omdat u bang was dat uw vader het te weten zou komen omwille van zijn beroep maar

dan zegt niet te weten wat uw vader eigenlijk precies doet en zegt niet te weten hoe hij zou

kunnen weten dat u zich toen in België bevond is allesbehalve geloofwaardig.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Gezien hij de positie van zijn vader zelf

aanhaalde ter vergoelijking van zijn manifest leugenachtige verklaringen, mocht van hem wel degelijk

worden verwacht dat hij over deze positie toch enige precisering zou kunnen geven. Dat hij zich in

Europa bediende van tegenstrijdige identiteitsdocumenten en –gegevens en hiervoor geen dienstige

verklaring aanreikte, werpt een ernstige smet op de algehele geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen.

Verzoeker legde bovendien frappant tegenstrijdige verklaringen af over zijn naaste familieleden. Tijdens

zijn eerste asielaanvraag gaf hij aan dat zijn beide ouders overleden in 2008 (administratief dossier,

map eerste aanvraag, verklaring DVZ, nr.11-13; gehoorverslag CGVS, p.3). Tijdens onderhavige,

tweede asielaanvraag, beweert verzoeker echter dat zijn vader nog in leven is en dat hij zijn vader

vreest (administratief dossier, map tweede aanvraag, verklaring meervoudige aanvraag, nr.15). Verder

verklaarde verzoeker tijdens zijn eerste asielaanvraag dat hij slechts één broer en één zus heeft.
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Zijn broer zou M.B.A.G. heten en zijn zus zou A.M.G. heten (administratief dossier, map eerste

aanvraag, verklaring DVZ, nr.30). Tijdens zijn tweede asielaanvraag, maakte verzoeker bij de DVZ

echter melding van twee broers. Bovendien gaf hij K.G. en T.K. als namen op voor deze broers

(administratief dossier, map tweede aanvraag, verklaring meervoudige aanvraag, nr.15). Tijdens het

gehoor bij het CGVS tijdens zijn tweede asielaanvraag maakte verzoeker aanvankelijk melding van

zowel broers als zussen (ibid., gehoorverslag CGVS, p.3). Later tijdens het gehoor verklaarde hij,

gevraagd of hij broers en/of zussen had, dan weer: “2 broers, geen zus”. Bovendien verstrekte hij deze

maal voor zijn broer K.G. een andere voornaam dan eerder bij de DVZ (ibid., p.6). Ook deze

vaststellingen doen op ernstige wijze afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen.

De algehele geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen wordt nog verder ondergraven doordat hij

zich dommer tracht voor te doen dan hij in werkelijkheid is. Waar hij, onder meer verwijzend naar de

door hem ondergane cerebrale malaria en een zuurstoftekort, tracht te laten uitschijnen dat hij van

kindsbeen af over verminderde intellectuele vermogens beschikte en ook in het onderhavige

verzoekschrift meermaals betoogt dat hij beschikt over een beperkte intelligentie en een gebrek aan

basisopleiding, blijkt uit de stukken van het dossier immers dat hij verklaarde in zijn land van herkomst

het lager middelbaar onderwijs te hebben voltooid (administratief dossier, map eerste aanvraag,

vragenlijst, nr.2.10.). Bovendien weerhield dit hem er niet van een opleiding als industrieel lasser te

volgen (ibid., gehoorverslag CGVS, p.9). Uit de diverse gehoorverslagen in het administratief dossier

blijkt bovendien dat deze gehoren op normale wijze zijn geschied en kan in hoofde van verzoeker

geenszins een gebrek aan intellectuele vermogens worden afgeleid. Verder was verzoeker er tijdens

zijn eerste asielaanvraag, zoals overigens eveneens blijkt uit het onderhavige verzoekschrift, blijkbaar

toe in staat een volledig fictief asielrelaas te memoriseren en ten berde te brengen.

Ook deze vaststelling, met name dat verzoeker tijdens zijn eerste asielaanvraag verkoos om een

volledig fictief asielrelaas ten berde te brengen, doet manifest afbreuk aan de algehele

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

Uit de stukken in het dossier blijkt daarenboven dat verzoeker zich ook in het kader van onderhavige,

tweede asielrelaas bedient van een klaarblijkelijk fictief asielrelaas dat zich afgespeeld zou hebben in

2013. Nog daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van zijn terugkeer naar Angola in 2013, kan

immers niet het minste geloof worden gehecht aan de politieke activiteiten die hij aldaar na deze

terugkeer beweert te hebben ontplooid voor de jongeren van Cazenga en aan de problemen die hieruit

zouden zijn voortgevloeid (administratief dossier, map tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.13-

14). Verzoeker maakte bij zijn asielaanvraag in Luxemburg in 2016 immers niet de minste melding van

deze beweerde activiteiten en problemen. Integendeel, hij ontkende in Luxemburg uitdrukkelijk dat hij

politiek actief was of lid was van een politieke organisatie (administratief dossier, map tweede aanvraag,

documenten asielprocedure Luxemburg). Ook ten overstaan van de DVZ maakte verzoeker bovendien

geen melding van zijn vermeende politieke activiteiten en problemen (ibid., verklaring meervoudige

aanvraag). Dat verzoeker zijn asielaanvraag bij het CGVS wederom trachtte te stofferen met kennelijk

onware feiten, doet andermaal afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker stelt zijn familie te vrezen, onder meer omwille van zijn bekering tot het christendom, omwille

van hun pogingen om hem terug te bekeren tot de islam en omwille van de problemen die hieruit

voortvloeiden.

Indien verzoeker werkelijk een waarachtige gegronde vrees voor vervolging koesterde ingevolge een

bekering omstreeks de leeftijd van dertien jaar en daardoor problemen had gekend met zijn vader, kan

echter niet worden ingezien waarom hij het nodig achtte om tijdens zijn eerste asielaanvraag een

volledig fictief verhaal te vertellen. Dienaangaande wordt in de bestreden beslissing aldus terecht

gesteld:

“Bovendien kan er opgemerkt worden dat, het feit dat uw vader zou weten dat u zich in België bevond,

allesbehalve een uitleg is waarom u toen niet uw echte verhaal deed toen u al in België was

aangekomen onder een valse naam. Toen u de vraag gesteld werd waarom u in 2012 uit Angola vertrok

om asiel aan te vragen in België, zei u dat u de intentie had om te vertellen wat er u was overkomen

maar dat de man die u naar hier gebracht had, u gezegd had dat het geen goed verhaal was en dat u

een andere naam moest gebruiken en een ander verhaal moest vertellen. Dat u zou zich laten

overtuigen hebben door de smokkelaar die u naar België bracht om een ander verhaal te vertellen

omdat deze vond dat uw echte verhaal “geen goed verhaal was” ondermijnt op ernstige wijze uw

verklaringen dat er in uw hoofde een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de
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Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou bestaan in het geval

van een terugkeer naar Angola.”

Evenmin kan worden ingezien waarom verzoeker het nodig zou achten om zijn aanvraag bij het CGVS

te stofferen met fictieve politieke activiteiten en problemen indien hij van mening was dat hij ingevolge

een bekering en mishandelingen door zijn familie een vrees voor vervolging had.

Verzoeker maakt daarenboven hoegenaamd niet aannemelijk dat hij zou stammen uit een (strikte)

moslimfamilie. Zo kon hij niet aangeven sedert wanneer zijn ouders moslim waren. Hoewel hij beweerde

dat hij werd geslagen omdat hij weigerde mee te gaan en dat hij werd gedwongen om mee te gaan naar

de gebedsplaats van zijn vader, kon hij voorts geheel niet preciseren wanneer hij hiertoe werd

gedwongen. Verder legde hij inconsistente verklaringen af. Aanvankelijk beweerde hij dat zijn vader zijn

moeder, die initieel christen was, zou hebben gedwongen moslim te worden. Vervolgens gaf hij echter

aan slechts te denken dat zijn vader reeds moslim was voor deze zijn moeder leerde kennen. Of zijn

ouders bij zijn geboorte moslim waren, wist verzoeker evenmin. Verder bleek hij niet te weten dat de

islam verschillende strekkingen kent en wist hij niet welke strekking van de islam zijn vader aanhing.

Voorts wist verzoeker bij het CGVS niet dat een gebedsplaats bij moslims een moskee wordt genoemd.

Nochtans zou hij hier gedwongen naartoe zijn gebracht en ging zijn vader regelmatig naar zulke plaats.

Of zijn grootvader moslim was en of zijn vader als moslim werd opgevoed, kon verzoeker evenmin

aangeven. Over de vijf zuilen van de islam bleek verzoeker ook nog niet te hebben gehoord. Verder wist

hij niet hoeveel keren per dag moslims bidden. In welke richting moslims bidden, wist hij evenmin

(administratief dossier, map tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.6-8). Verzoeker tracht zijn

gebrek aan kennis ten onrechte te vergoelijken. Indien hij werkelijk was geboren en getogen in een

moslimgezin, hij door zijn gezinsleden werd gedwongen zich als moslim te gedragen en mee te gaan

naar de moskee, hij op dertienjarige leeftijd zou hebben besloten zich te bekeren tot christen en hij

vervolgens jarenlang het voorwerp uitmaakte van pogingen van zijn gezinsleden om hem te overhalen

of te dwingen om zich terug te bekeren tot moslim, mochten van verzoeker wel degelijk meer gedegen

verklaringen worden verwacht over de religie van zijn gezinsleden. Gelet op zijn bijzonder verregaande

gebrek aan kennis over hun beweerde religie, is het aldus geheel niet geloofwaardig dat verzoeker zou

zijn geboren en getogen in een moslimgezin, zich in deze context zou hebben bekeerd tot het

christendom en daardoor problemen zou hebben gekend.

Verzoeker legde bovendien manifest tegenstrijdige verklaringen af over deze beweerde problemen. Bij

de DVZ verklaarde hij: “Bij mijn eerste terugkeer in 2013-2014 had ik nog contact met mijn vader. Hij

nodigde me bij zijn thuis uit in Luanda. Hij vroeg mij opnieuw om moslim te worden. Ik weigerde dit. Mijn

vader begon mij te slaan. De buren zijn moeten tussen komen. Mijn vader werd opgepakt door de politie

en ik werd naar het ziekehuis gebracht” (administratief dossier, map tweede aanvraag, verklaring

meervoudige aanvraag, nr.15). Tijdens het gehoor bij het CGVS verklaarde verzoeker echter dat de

mishandelingen door zijn vader de reden van zijn vlucht uitmaakten in 2012. Bovendien gaf hij bij het

CGVS duidelijk aan dat hij zijn vader nadien en voor zijn tweede vertrek uit Angola (in september 2014)

niet meer had teruggezien. Wanneer volgend op de vraag naar de datum van zijn tweede vertrek uit

Angola gevraagd werd: “Had u dan uw vader al teruggezien in Angola?”, antwoordde hij immers in niet

mis te verstane bewoordingen: “Nee, ik was naar een andere plaats gegaan en probeerde daar een

nieuw leven op te bouwen” (administratief dossier, map tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.14).

De voormelde verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Zij laten geen ruimte voor de

nuanceringen die verzoeker hieraan post factum tracht toe te voegen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan de

bewering als zou verzoeker ingevolge een bekering enige vrees voor vervolging dienen te koesteren ten

aanzien van zijn familie.

Het voorgaande doet eveneens afbreuk aan de geloofwaardigheid van de bewering als zou verzoeker

zijn familie dienen te vrezen omwille van zijn biseksuele relatie(s). Indien dit werkelijk zo was, dan kan

namelijk niet worden ingezien waarom verzoeker daarnaast zou dienen te verzinnen dat zijn

familieleden hem ook omwille van religieuze redenen zouden viseren.

De geloofwaardigheid van verzoekers beweerde biseksuele relaties en de daaruit voortvloeiende

problemen wordt daarenboven op fundamentele wijze ondermijnd doordat niet het minste geloof kan

worden gehecht aan zijn beweerde terugkeer naar Angola in 2015. Verzoeker situeerde zijn enige twee

voorgehouden (seksuele) relaties met mannen blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de

bestreden beslissing immers in Angola en na zijn terugkeer in 2015.
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Bovendien zouden alle problemen die hieruit zouden zijn voortgevloeid zich hebben afgespeeld in de

periode 2015-2016 (administratief dossier, map tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.21-22).

Tijdens zijn asielprocedure in Luxemburg gaf verzoeker in deze meermaals duidelijk aan dat hij, na zijn

vertrek uit Angola in september 2014, niet meer is teruggekeerd naar Angola. Na zijn vertrek uit Angola

in september 2014, verbleef verzoeker gedurende meer dan een jaar en tot in februari 2016 in Frankrijk.

Vervolgens werd hij vanuit Frankrijk per wagen naar Luxemburg gebracht (administratief dossier, map

tweede aanvraag, documenten asielprocedure Luxemburg). Bijgevolg is het niet ernstig om in

onderhavige asielprocedure voor te houden dat verzoeker wel degelijk zou zijn teruggekeerd naar

Angola in 2015, aldaar biseksuele relaties zou hebben gehad en ingevolge hiervan problemen zou

hebben gekend. Dit geldt nog des te meer nu verzoeker over zijn vermeende terugkeer naar Angola in

het kader van onderhavige asielprocedure manifest tegenstrijdige verklaringen aflegde. Bij de DVZ

verklaarde verzoeker: “Ik leefde op straat in Straatsburg van 09.2014 tot 06.2015. In 06.2015 vertrok ik

terug naar Angola” (administratief dossier, map tweede aanvraag, verklaring meervoudige aanvraag,

nr.14). Bij het CGVS verklaarde verzoeker echter dat hij in Frankrijk, na initieel op straat geleefd te

hebben, gedurende vijf maanden werd opgesloten door een zekere Jean Michel. Bovendien stelde hij

deze maal dat hij pas in oktober 2015 zou zijn teruggekeerd naar Angola (administratief dossier, map

tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.16).

Aangezien blijkens het voorgaande geen geloof kan worden gehecht aan de enige twee biseksuele

relaties die verzoeker beweert te hebben gehad, noch aan de problemen die hij ingevolge deze

geaardheid zou hebben gekend, kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn voorgehouden biseksuele

geaardheid.

Dit geldt nog des te meer nu verzoeker, nog los van de vermeende verwarring omtrent zijn

geboortedatum (die blijkens het voorgaande overigens geheel te wijten is aan verzoekers eigen

verklaringen en gedragingen), blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing

bovendien niet op een duidelijke, doorleefde en coherente wijze kon aangeven of hij zich op het

ogenblik waarop hij besefte en zeker wist biseksueel te zijn in Angola, dan wel in België bevond. Het

was, in tegenstelling met wat verzoeker voorhoudt, geenszins onredelijk te verwachten dat hij zou

kunnen aangeven of hij zich op dat moment bevond in een land waar zijn biseksualiteit hem problemen

kon bezorgen of in een land waarin dit in grote mate aanvaard is.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Gevraagd of u eraan getwijfeld had of u biseksueel bent zei u dat u daar niet aan getwijfeld hebt (zie

gehoorverslag CGVS p.22). U verklaarde dus dat u 20 jaar zou geweest zijn toen u zeker was dat u

biseksueel was en gevraagd of u dan meteen zeker was dat u biseksueel was zei u dat u zeker was

omdat “ u die aantrekking voelde voor verschillende mannen, een blik, in de ogen kijken van iemand en

die aantrekking voelen”. Toen er u gevraagd werd of u ooit uw eigen biseksualiteit proberen te negeren

hebt, gedacht had dat het gevoelens waren die misschien zouden overgaan zei u dat u geprobeerd had

om die gevoelens te negeren maar dat het niet lukte. Gevraagd waarom u die gevoelens probeerde te

negeren zei u dan dat u dacht dat het iets voorbijgaands was, misschien was het een vrucht van

mijn verbeelding.

Dit zijn dus opnieuw duidelijk tegenstrijdige verklaringen, u zegt eerst tot twee keer toe dat u er niet aan

getwijfeld had dat u biseksueel was om daarna uw verklaringen aan te passen aan de vraagstelling van

de protection officer en te zeggen dat u dacht dat het iets voorbijgaands was, een vrucht van uw

verbeelding.”

Verzoeker slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Aanvankelijk gaf hij aan dat hij er nooit aan

twijfelde of hij biseksueel was, stelde hij dat hij het er niet moeilijk mee heeft gehad om zijn biseksualiteit

te aanvaarden, verklaarde hij dat hij hiervan meteen zeker was en stelde hij dat hij het besef van zijn

geaardheid ervoer als ‘gewoon’. Nadien, nadat hiernaar letterlijk werd gevraagd, wijzigde hij zijn

verklaringen echter en beweerde hij dat hij zijn geaardheid, zij het zonder succes, had trachten te

negeren omdat hij zou hebben gedacht dat deze voorbijgaand was of misschien een vrucht van zijn

verbeelding was (administratief dossier, map tweede aanvraag, gehoorverslag CGVS, p.22-23). Op

welke wijze het homofobe klimaat in zijn land van herkomst, het innerlijk proces van outing en het

karakter van de vragen zouden kunnen verklaren waarom verzoeker tijdens één gehoor dermate

tegenstrijdige verklaringen aflegde over zijn eigen omgaan met zijn geaardheid, kan niet worden

ingezien.

Gelet op het homofobe klimaat waarvan verzoeker afkomstig stelt te zijn en de problemen waaraan hij

vreesde te zullen worden blootgesteld, is de wijze waarop hij met zijn geaardheid zou zijn omgegaan

verder manifest onaannemelijk.
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Zo is het niet geloofwaardig dat hij zijn geaardheid zonder meer zou hebben ter kennis gebracht van zijn

vriend, en dit louter omdat dit een goede vriend was (administratief dossier, map tweede aanvraag,

gehoorverslag CGVS, p.20). Nog minder geloofwaardig is het dat hij er, ondanks dat hij wist dat zijn

vader woest zou worden, eenvoudigweg mee akkoord zou zijn gegaan dat deze vriend vervolgens zijn

ouders zou inlichten over zijn geaardheid (ibid., p.21).

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers vermeende

asielmotieven. Kritiek op de overige, overtollige motieven in de bestreden beslissing kan derhalve op

zich niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van deze asielmotieven te herstellen.

Verzoeker tracht in het onderhavige verzoekschrift voor te houden dat hij kampt(e) met dermate ernstige

psychologische problemen (waaronder geheugenproblemen) dat van hem geen gedegen verklaringen

mochten worden verwacht. Hij legt ter staving hiervan een veelheid aan medische attesten neer.

In zoverre verzoeker in dit kader aanvoert dat hij van kindsbeen af zou hebben beschikt over beperkte

intellectuele capaciteiten en geen basisopleiding genoot, dit ingevolge de cerebrale malaria en het

zuurstoftekort op jonge leeftijd, kan dienstig worden verwezen naar de reeds hoger gedane

vaststellingen omtrent dit betoog.

Verder dient te worden opgemerkt dat uit geen van de bijgebrachte psychologische en medische

attesten kan worden afgeleid dat verzoeker ten tijde van zijn verschillende gehoren in de loop van zijn

diverse asielprocedures in Europa kampte met dermate ernstige psychologische problemen dat hij niet

bij machte mocht worden geacht om deze gehoren te volbrengen en om in dit kader volwaardige

verklaringen af te leggen.

Zo maakte verzoeker in het kader van zijn eerste asielaanvraag in België noch bij de DVZ, noch bij het

CGVS, noch voor de RvV ook maar enige melding van psychologische problemen in zijn hoofde. Hij

formuleerde bovendien nergens enige bezwaar tegen het plaatsvinden van de gehoren tijdens zijn

eerste asielaanvraag. Ook zijn advocaat vermeldde dit niet. Geen van beide vermeldde bovendien dat

van verzoeker geen volwaardige verklaringen mochten worden verwacht. Uit de gehoorverslagen blijkt

daarenboven dat de gehoren op normale wijze zijn geschied en kunnen geen problemen worden

afgeleid. Verzoeker bleek over voldoende cognitieve vermogens te beschikken en kon gedetailleerde

verklaringen afleggen en de nodige data verschaffen (administratief dossier, map eerste aanvraag).

Dezelfde opmerkingen gelden ten aanzien van het gehoor tijdens verzoekers asielaanvraag in Frankrijk.

Dit geldt nog des te meer nu uit de samenvatting van dit gehoor in Frankrijk blijkt dat verzoeker tijdens

deze asielaanvraag uitdrukkelijk verklaarde geen zware pathologie te kennen (administratief dossier,

map tweede aanvraag, map ‘documenten’).

In Luxemburg legde verzoeker nadien weliswaar enkele medische attesten neer, doch uit deze attesten

blijkt hoegenaamd niet dat verzoeker ingevolge de hierin opgesomde symptomen zou leiden aan

geheugenproblemen. Evenmin blijkt hieruit dat hij niet bij machte mocht worden geacht om de gehoren

in Luxemburg te volbrengen en in dit kader volwaardige verklaringen af te leggen. Verzoeker en diens

advocaat maakten hiervan in Luxemburg verder geen melding en zij formuleerden geen bezwaar tegen

het plaatsvinden van de gehoren. Verzoeker haalde aan het einde van het tweede gehoor in Luxemburg

slechts op algemene wijze aan dat hij getraumatiseerd was en medische hulp behoefde. Uit de gehoren

in Luxemburg kan verder andermaal worden afgeleid dat verzoeker wel degelijk over de nodige

cognitieve vermogens beschikte om de gehoren te volbrengen. Hij legde gedetailleerde verklaringen af

en kon, waar nodig, data en uitleg verschaffen bij zijn vorige asielaanvragen, reizen en verblijfplaatsen

(administratief dossier, map tweede aanvraag, documenten asielprocedure Luxemburg).

In het kader van onderhavige, tweede asielaanvraag, legde verzoeker benevens de reeds hoger

besproken, in Luxemburg neergelegde medische attesten, initieel slechts één bijkomend medisch attest

neer. Dit werd op 2 augustus 2016 opgesteld door dokter L.V. (administratief dossier, map tweede

aanvraag, map ‘documenten’). In dit attest wordt slechts op algemene wijze gesteld dat verzoeker zware

psychologische problemen kent ten gevolge van de leefomstandigheden in Angola, alsmede dat het

aangewezen is “dat hij in België definitief kan verblijven”. Derhalve blijkt ook uit dit attest niet dat

verzoeker ten tijden van de gehoren tijdens zijn onderhavige, tweede asielaanvraag kampte met

dermate ernstige psychologische problemen niet bij machte mocht worden geacht om de gehoren te

volbrengen en om tijdens de gehoren volwaardige verklaringen af te leggen. Hoewel verzoeker tijdens

deze gehoren wel melding maakte van psychische problemen en geheugenproblemen, formuleerde

noch verzoeker zelf, noch diens advocaat voorts enig bezwaar tegen het plaatsvinden van de gehoren.

Verder blijkt uit de gehoorverslagen dat verzoeker indertijd wel degelijk over de nodige cognitieve

capaciteiten beschikte om de gehoren te volbrengen en zijn relaas uit de doeken te doen. Uit de

gehoorverslagen blijkt dat de gehoren op normale wijze zijn geschied en kunnen geen ernstige

problemen worden afgeleid.
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Verzoeker legde in het kader van de indiening van het onderhavige verzoekschrift, benevens enkele

reeds eerder neergelegde medische attesten (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 7-8), nog een

aantal bijkomende medische attesten neer om alsnog te laten uitschijnen dat hij tijdens zijn gehoren niet

in staat was om volwaardige verklaringen af te leggen en zijn relaas op een degelijke manier uiteen te

zetten. Uit de documenten uit Luxemburg kunnen echter geen ernstige psychische problemen of

geheugenproblemen worden afgeleid (ibid., bijlagen 9-12). Uit het document ‘opvang asielzoekers’, het

stuk ‘consultaties dokters/verpleging’ en het attest van dokters van de wereld, blijkt hoogstens dat

verzoeker slaapproblemen kent en enkele psychologische symptomen vertoont. Hieruit blijkt echter

geenszins dat deze problemen dermate ernstig zijn en waren dat hij tijdens zijn gehoren niet in staat

was om volwaardige verklaringen af te leggen en zijn relaas op een degelijke manier uiteen te zetten.

Uit het medisch voorschrift van dokter Guy L., blijkt dit evenmin. Hieruit blijkt immers slechts dat

verzoeker bepaalde medicatie voorgeschreven kreeg (ibid., bijlage 28).

Verzoeker legt door middel van een aanvullende nota andermaal bijkomende medische attesten neer

(rechtsplegingsdossier, stuk 6). Uit het voorschrift (bijlage 29) blijkt slechts dat aan verzoeker bepaalde

medicatie werd voorgeschreven die werkzaam is tegen enkele psychologische symptomen. Hieruit blijkt

echter niet dat verzoeker ten tijde van de gehoren in het kader van onderhavige asielaanvraag kampte

met dermate ernstige psychische problemen dat hij geen gehoor kon volbrengen en dat van hem geen

volwaardige verklaringen mochten verwacht. Het attest van de huisarts (bijlage 30) werd niet opgesteld

door een psycholoog of psychiater. Hoe dan ook wordt in dit attest niet gesteld dat verzoeker ten tijde

van zijn gehoren niet kon worden gehoord en geen gedegen verklaringen kon afleggen. Het attest en de

e-mail van Constats (bijlagen 31-32) tonen slechts aan dat verzoeker aldaar een medische expertise

aanvroeg en op de wachtlijst staat. Het attest van dokter Chloé N. van dokters van de wereld (bijlage

33) is het enige attest in het onderhavige dossier dat enigszins uitgebreid op verzoekers psychische

problemen ingaat. Verder is dit attest uitdrukkelijk en nadrukkelijk gebaseerd op de verklaringen en

gedragingen van verzoeker tijdens diens onderhouden met de opsteller van het attest, en dit zowel op

het vlak van de omschreven antecedenten en feiten als op het vlak van de symptomen die verzoeker

zou vertonen. In dit kader dient bovendien te worden vastgesteld dat het attest duidelijk schraagt op

leugenachtige verklaringen van verzoeker. Zo beweerde hij ten aanzien van de opsteller dat hij slechts

tot hij zes jaar was tot school ging, hetgeen manifest in strijd is met zijn hoger aangehaalde gezegden.

Eveneens beweerde hij dat hij zich slechts op 17 of 18-jarige leeftijd zou hebben bekeerd, terwijl hij

blijkens het voorgaande eerder voorhield zich reeds op 13-jarige leeftijd te hebben bekeerd. Voorts

poneerde verzoeker jegens de opsteller van het attest dat hij in september 2014 zou hebben

deelgenomen aan een manifestatie tegen de president, werd aangevallen, werd bewusteloos geslagen

en ontwaakte in een plas bloed. Verzoeker maakte van dit alles eerder echter nooit concrete melding.

Bovendien blijkt uit het voorgaande dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan zijn beweerde

politieke activiteiten en problemen in zijn land van herkomst. Ook zijn verklaringen over de wijze waarop

hij in Frankrijk zou zijn ontsnapt aan zijn opsluiting stroken niet met zijn eerdere gezegden. Ten aanzien

van de opsteller van het attest beweerde hij dat hij kon ontsnappen omdat er een deur werd

opengelaten. In Luxemburg beweerde verzoeker echter dat zijn belager hem de kop insloeg, in een

wagen zette en dumpte in een station omdat hij niet meer kon dienen (administratief dossier, map

tweede aanvraag, documenten asielprocedure Luxemburg). Hoe dan ook kan uit het neergelegde attest,

te meer nu hierin uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat verzoekers relaas door de psycholoog niet kon

worden betrapt op interne incoherenties, geheel niet worden afgeleid dat verzoeker ten tijde van zijn

opeenvolgende gehoren niet bij machte mocht of kon worden geacht om deze gehoren te volbrengen en

daarbij volwaardige verklaringen af te leggen. Het ter terechtzitting neergelegde attest

(rechtsplegingsdossier, stuk 8), opgesteld door een huisarts en dus niet door een psychiater of

psycholoog, bevat evenmin elementen die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.

Voor zover uit de neergelegde medische en psychologische attesten al zou kunnen worden afgeleid dat

verzoeker enige moeite zou kunnen kennen bij het (rechtstreekse) verhalen over de concrete feiten

waarvan hij slachtoffer zou zijn geworden, quod non, dan nog dient overigens te worden opgemerkt dat

hieruit hoegenaamd niet blijkt dat van verzoeker niet mocht worden verwacht – en dat dit bijgevolg

geheel geen verklaring biedt voor het gegeven dat verzoeker niet bij machte bleek – om gedegen

verklaringen af te leggen over dermate elementaire en cruciale elementen als zijn identiteit, familieleden,

scholing, politieke profiel en geaardheid, over de vraag of hij de voorbije jaren al dan niet terugkeerde

naar zijn land van herkomst dan wel in Europa vertoefde en over (minstens) de grote lijnen van zijn

diverse asielrelazen, vluchtmotieven en levensloop. Verzoeker bleek hiertoe kennelijk niet in staat.

Voor zover verzoeker nog tracht te laten uitschijnen dat de neergelegde medische en psychologische

attesten zouden volstaan als bewijs voor zijn vrees voor vervolging, kan voorts worden opgemerkt dat

zulke documenten in het kader van een asielaanvraag enkel het vermogen hebben om de intrinsieke

bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas te versterken.
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Opdat aan zulke documenten enige bewijswaarde zou kunnen worden gehecht, dienen zij te worden

neergelegd in het kader en ter staving van geloofwaardige verklaringen. Dit is in casu totaal niet het

geval. Een medisch attest vormt bovendien geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de

hierin vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke

of mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Dit geldt nog

des te meer in het geval van een psycholoog. Een psycholoog is namelijk meer afhankelijk van hetgeen

hem door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van fysieke

vaststellingen, los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan constateren.

Dienaangaande blijkt uit de neergelegde attesten overigens duidelijk dat deze op vraag van verzoeker

werden opgesteld en volledig op de verklaringen en gedragingen van verzoeker zijn gebaseerd. Het

voorgaande klemt in casu nog des te meer nu in de neergelegde psychologische attesten diverse en

uiteenlopende oorzaken worden verbonden aan verzoekers problemen. Zo werden zijn psychologische

symptomen in Luxemburg toegeschreven aan het seksuele misbruik waarvan hij in Frankrijk slachtoffer

zou zijn geworden (administratief dossier, map tweede aanvraag, documenten asielprocedure

Luxemburg). In het bijkomende medische attest in het administratief dossier (map ‘documenten’) worden

deze echter toegeschreven aan “de leefomstandigheden in Angola”. Blijkens het medisch attest bij

verzoekers aanvullende nota (bijlage 33) worden de symptomen dan weer toegeschreven aan zowel de

mishandelingen door verzoekers vader, verzoekers aanvaringen met de Angolese autoriteiten als het

seksueel misbruik en de opsluiting waarvan verzoeker slachtoffer zou zijn geworden. Overigens wordt in

de neergelegde attesten niet met de nodige zekerheid gesteld dat verzoekers symptomen te wijten zijn

aan de aangevoerde feiten. Zo vermeldt het voormelde attest bij de aanvullende nota slechts dat deze

symptomen ‘compatibel lijken’ met deze feiten. Het ter terechtzitting neergelegde attest stelt zelfs

letterlijk: “Op basis hiervan is een oorzakelijk verband mogelijk, maar moeilijk te objectiveren”

(rechtsplegingsdossier, stuk 8).

De kopie van de identiteitskaart, de waarschuwingen van Fedasil inzake verzoekers gedrag en de

documenten inzake verzoekers asielaanvraag in Frankrijk, opgenomen in het administratief dossier

(map ‘documenten’), bevatten geen elementen die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.

De documenten aan de hand waarvan verzoeker een betoog voert inzake de verwarring omtrent zijn

geboortedatum en de documenten zoals reeds opgenomen in het administratief dossier bevatten

evenmin gegevens die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.

De verwijzing in het onderhavige verzoekschrift naar algemene informatie over de situatie voor

biseksuelen in Angola is te dezen evenmin dienstig. Deze informatie is van louter algemene aard en

heeft geen betrekking op verzoekers persoon. Zij kan niet volstaan om aan te tonen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient dit in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

De verwijzing naar het arrest I. t. Zweden van het ERHM is niet van die aard dat zij afbreuk kan doen

aan voormelde vaststellingen. Voormeld arrest heeft immers betrekking op een persoon waarvan niet

werd betwist dat deze werd gefolterd en die significante en zichtbare littekens vertoonde (waaronder

een kruis dat in zijn borstkas werd gebrand). In combinatie met de mogelijkheid van een detentie en

ondervraging door de Russische autoriteiten bij een terugkeer, ontstond daardoor een risico in hoofde

van de betrokken persoon nu de Russische autoriteiten hem ervan zouden kunnen verdenken actief te

hebben deelgenomen in de tweede Tsjetsjeense overheid. Verzoeker toont geheel niet aan zich in een

vergelijkbare situatie te bevinden als de persoon in voormeld arrest.

De verwijzing naar enkele arresten van de RvV is evenmin dienstig om afbreuk te doen aan het

voorgaande. Dient immers te worden opgemerkt dat de precedentenwerking niet wordt aanvaard in het

Belgische recht. De rechtspraak van de RvV heeft geen precedentwaarde en elk dossier wordt

individueel beoordeeld.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.
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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.

2.2.5. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan zijn asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande, toont hij

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.

2.2.6. In zoverre verzoeker nog tracht te laten uitschijnen dat hij in Angola zou verstoken blijven van de

nodige medische zorgen, dient te worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat zijn medische

problemen of het gebrek aan medische zorgen enig verband zouden houden met één van de in artikel 1,

A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet bepaalde

vervolgingsgronden. Tevens dient te worden opgemerkt dat deze problemen gelet op het bepaalde in

artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet geen verband houden met de criteria zoals bepaald in artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming en dat hij zich voor wat betreft de

beoordeling van deze medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure.

2.2.7. Gezien verzoeker blijkens het voormelde niet kan worden beschouwd als vluchteling in de zin van

artikel 1 van het Verdrag van Genève, mist artikel 33 van dit verdrag in casu toepassing en kan dit

artikel door hem niet dienstig worden ingeroepen.

2.2.8. Evenmin schendt de bestreden beslissing, gelet op hetgeen voorafgaat, artikel 27 van het PR

CGVS. Verzoeker maakt immers niet aannemelijk dat de commissaris-generaal geen rekening zou

hebben gehouden met enig feit of element dat de motieven van de bestreden beslissing in een ander

daglicht zou kunnen stellen.

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 vierentwintig 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


