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nr. 182 938 van 24 februari 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 17 februari 2017 heeft

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

2 februari 2017.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 22 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 februari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. VAN HEDDEGHEM loco

advocaat C. BUYTAERT en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, is het Rijk binnengekomen op 3 januari

2017 en heeft zich vluchteling verklaard op 9 januari 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 16 januari

2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 25 januari 2017.

1.3. Op 2 februari 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 3 februari 2017 per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

"A. Feitenrelaas
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U verklaart een Angolees staatsburger te zijn geboren te Maquela do Zombo. Toen u twee jaar oud was

verhuisde u naar de Democratische Republiek Congo, u woonde er in Kinshasa. U ging er samen met

uw moeder die de Congolese nationaliteit heeft. Uw vader bleef in Angola en is in 2006 overleden. Rond

uw 23ste keerde u terug naar Angola. Bij uw terugkeer werkte u gedurende twee jaar als receptionist en

daarna werd u handelaar. U reisde tussen Huambo en Luanda om uw zaken aan de man te brengen. U

heeft één dochter uit een eerdere relatie, S.(…) P.(…) B.(…), geboren op 05 april 2004. Zij verblijft in

Luanda. Tijdens uw reizen naar Huambo leerde u uw huidige vriendin, B.(…) V.(…), kennen. Zij was lid

van de kerk van de zevende dag, licht van de wereld. Om met haar samen te kunnen zijn diende u zich

ook bij deze kerk aan te sluiten. In juni 2014 heeft u zich bij deze kerk aangesloten en in januari 2015

werd u gedoopt. De leider van deze kerk, K.(…), kondigde aan dat het einde van de wereld er zat aan te

komen en riep de gelovigen op om zich te verzamelen op de berg Summi om er dit einde van de wereld

af te wachten. U ging zich ook zelf op deze berg vestigen. Bij een samenkomst van de leden op 16 april

2015 kwam de politie echter tussen beiden. Bij deze confrontatie vielen verschillende doden en raakten

veel gelovigen gewond. Ook u diende te vluchten en verzorgd te worden in het

dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een hoofdwonde. Toen u verzorgd was constateerde u dat u uw

portefeuille was verloren. U kon niet betalen voor de verkregen zorgen maar zij waren zo goed u enig

geld te geven om naar Luanda te kunnen reizen. Toen u in Luanda aankwam ging u naar uw tante, u

vertelde wat er gebeurd was en zij zei dat het voor u niet veilig was daar te blijven. Ze gaf u geld en op

17 april 2015 bent u afgereisd naar Soyo. U verbleef in Soyo tot 02 februari 2016. U hoorde over de

veroordeling van de leden van uw kerk en dacht dat daarmee de zaak was afgehandeld en u kon

terugkeren naar Luanda. Eens terug in Luanda zette u opnieuw uw handel op, maar deze keer enkel

binnen de stad. Op 01 augustus 2016 kreeg u telefoon van uw tante niet naar huis te komen daar er

personen thuis naar u op zoek waren geweest. Uw tante zei dat u beter kon onderduiken bij een kennis

van haar in een andere wijk. Sindsdien bleef u bij deze kennis maar u hoorde geregeld dat naar u

op zoek werd gegaan. Toen zij opnieuw uw tante lastig vielen en haar eveneens bedreigden besloot u

dat u het land diende te verlaten. Op 02 januari 2017 bent u per vliegtuig vertrokken uit Angola. U reisde

via Marokko naar België, waar u de volgende dag aankwam. U reisde legaal met uw eigen paspoort en

een geldig Schengenvisum. U verklaart dat een vriend van uw tante u heeft geholpen dit visum te

bekomen. Bij aankomst in de luchthaven Brussel Nationaal werd u echter tegengehouden omdat uw

reismotief onduidelijk was. U werd overgebracht naar het gesloten transitcentrum Caricole en op 09

januari 2017 vroeg u asiel aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u uw originele Angolese identiteitskaart neer. Bij uw

aankomst in België was u in het bezit van een Angolees paspoort met een Schengenvisum type C.

B. Motivering

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

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen voor de Angolese veiligheidsdiensten omwille van uw lidmaatschap bij de kerk van

de zevende dag, licht van de wereld. Uit uw verklaringen blijkt dat er geen geloof gehecht kan worden

aan uw bewering dat u lid was van deze kerk en om die reden vervolging zou dienen te vrezen.

Vooreerst dient opgemerkt dat u niet op de hoogte blijkt van een kernaspect binnen dit geloof.

U verklaart weliswaar correct dat deze kerk het einde van de wereld verwacht maar u weet niet

wanneer volgens uw profeet dit einde van de wereld zou aanbreken. U verklaart dat er geen vaste

dag werd opgegeven maar dat de gelovigen werden gevraagd alles achter te laten en dit einde met hem

af te wachten op de berg Summi (gehoorverslag CGVS p.15). Volgens uw verklaringen zou hij echter

nooit een limiet of een exacte datum hebben vernoemd. Uit de bij het Commissariaat-generaal

beschikbare informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier (Spectrum Magazine –

Angolan Seventh day adventist splinter group turns violent – 23.04.2015) blijkt echter dat het einde van

de wereld verwacht werd op 31 december 2015. Wanneer u wordt voorgelegd dat er wel degelijk een

datum werd voorzien waarop de wereld zou vergaan kan u enkel aangeven dat K.(…) in april 2015 heeft

opgeroepen om alles achter te laten en het einde van de wereld af te wachten, zonder te specifiëren

wanneer dit zich zou aandienen. Dat u, als lid van deze kerk, die geregeld naar een kerkviering ging

(gehoorverslag CGVS p.14) en eveneens enkele dagen op de berg Summi heeft doorgebracht

wachtend op dit einde van de wereld (gehoorverslag CGVS p.15), niet op de hoogte zou zijn wanneer

de wereld precies werd verwacht te vergaan, is uiterst onwaarschijnlijk. Dat u zich niet bewust bent

van de tijdsspanne waarin uw profeet het einde van de wereld zou zien aanbreken terwijl u
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verklaart samen met anderen dit specifieke tijdsstip te hebben afgewacht schaadt de

geloofwaardigheid van uw lidmaatschap bij deze kerk en de geloofwaardigheid van uw

aanwezigheid op de Summi-berg fundamenteel.

Vervolgens bent u ook op een ander kernaspect met betrekking tot deze kerk niet eenduidig.

U verklaart dat deze kerk de zaterdag als rustdag beschouwt maar legt hieromtrent

verwarrende verklaringen af. Vooreerst geeft u de bijbelvers op waarin dit wordt gespecifieerd

(gehoorverslag CGVS p.13), echter, uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie

(Biblegateway – Deuteronomy 14) blijkt dit niet de correcte vers te zijn. Wanneer u nog verdere

verduidelijking wordt gevraagd geeft u aan dat de zaterdag de zevende dag is omdat u begint te tellen

vanaf de zondag, aangezien de zondag de rustdag was en u daarom rust op zondag (gehoorverslag

CGVS p.13). Hiermee stelt u uitdrukkelijk dat de zondag de rustdag uitmaakt binnen uw kerk. Hieruit

blijkt dan ook dat u niet in staat bent consequent en duidelijk te stellen en te verklaren wanneer precies

de rustdag binnen deze kerk wordt gevierd. Dat u zich over dit doorslaggevend aspect binnen uw kerk

zou vergissen of hier geen duidelijk antwoord op kan bieden brengt de geloofwaardigheid van uw

lidmaatschap binnen deze kerk opnieuw aan het wankelen. Bovendien blijkt uit de toegevoegde

informatie (‘Seventh Day Adventist Reform Movement – this we believe’ en ‘Wikipedia – Biblical law in

Seventh Day adventism’) dat deze verplichting tot rustdag één van de tien geboden uitmaakt. Deze tien

geboden blijken daarenboven een prominente rol te spelen binnen de kerk van de zevende dag. U linkt

deze rustdag op geen enkele manier aan deze tien geboden. Meer nog, u verklaart zelfs de tien

geboden niet te kennen en dat daar geen nadruk op wordt gelegd binnen uw kerk (gehoorverslag CGVS

p.16-17). Het gegeven dat u op geen enkele manier vertrouwd bent met deze tien geboden terwijl uit de

toegevoegde informatie blijkt dat deze wel degelijke de absolute leidraad uitmaken binnen uw geloof

schaadt uw geloofwaardigheid deel uit te hebben gemaakt van deze kerk. Het is in deze des te

opmerkelijk dat u wel op de hoogte zou zijn welke boeken van de Bijbel een belangrijke rol spelen

binnen uw geloof (gehoorverslag CGVS p.14) maar u blijkbaar niet op de hoogte bent van de inhoud

van deze boeken. Dit doet dan ook een eerder ingestudeerde kennis vermoeden.

Evenmin kon u overtuigen met betrekking tot de manier waarop u bij deze kerk zou zijn

aangesloten. Wanneer u wordt gevraagd welke stappen u diende te ondernemen vooraleer u zich lid

kon noemen van deze kerk laat u na een belangrijk aspect bij deze bekering te vermelden, wat de

geloofwaardigheid van uw bekering op de helling zet. U verklaart dat u wanneer u zich bij deze kerk wou

aansluiten louter diende recht te staan in de kerk en zich bekend te maken als een nieuw lid

(gehoorverslag CGVS p.12). U geeft pas later en op vraag van het Commissariaat-generaal aan dat u

eveneens gedoopt bent binnen deze kerk (gehoorverslag CGVS p.13). Het is dan ook opmerkelijk dat u

dit doopsel niet zou zien of aangeven als één van de belangrijkste stappen om zich bij deze kerk aan te

sluiten. Bovendien is het opmerkelijk dat u pas een jaar na uw toetreding zou gedoopt worden. U

verklaart begin 2014 zich bij deze kerk te hebben aangesloten maar pas in januari 2015 gedoopt te zijn

geweest (gehoorverslag CGCS p.12-13). Ook dit is een bijkomend element dat er voor zorgt dat er

moeilijk geloof kan worden gehecht aan uw toetreding tot deze kerk.

Daarnaast slaagt u er niet in een doorleefde beschrijving te geven van uw verblijf op de Summi-

berg en de manier waarop u er gevlucht bent. U verklaart van zaterdag tot donderdag op deze berg

te hebben verbleven (gehoorverslag CGVS p.18). U slaagt er echter niet in ook maar enige details te

verwerven over uw verblijf op deze berg. U kunt niet inschatten hoeveel mensen daar zouden hebben

verbleven, enkel dat het er veel waren. Evenmin kunt u een beeld schetsen van het verloop van de

dagen dat u op die berg verbleef. U kunt enkel aangeven dat u er ‘buiten’ woonde en er de ganse dag

heeft gebeden. Indien u er vier volle dagen heeft verbleven, terwijl u alles achter zich heeft gelaten en

met de bedoeling er het einde van de wereld af te wachten is het weinig aannemelijk dat u zich geen

duidelijker beeld zou hebben gevormd van de manier waarop daar werd samengeleefd en u geen

verdere details kunt verschaffen over de manier waarop u daar zelf zou gaan leven. Ook over de

gebeurtenissen op 16 april 2015 zijn uw verklaringen beperkt te noemen. U schetst weliswaar een beeld

van de algemene gebeurtenissen, de aanwezigen en de eisen en daden van de politie maar blijft

uiterst beknopt met betrekking wat u zelf heeft ondernomen (gehoorverslag CGVS p.18-19). Wanneer u

verschillende keren wordt gevraagd precies aan te geven wat u persoonlijk doormaakte blijft u

steken in algemene beschrijvingen van de situatie (gehoorverslag CGVS p.19-20). U kunt aangeven

wie zij wilden arresteren en welke politieagent het leven liet maar kan niemand noemen uit uw

onmiddellijke omgeving die op dat moment in de problemen geraakte. U verklaart niet te weten wie van

uw kennissen nog leeft en wie overleden is (gehoorverslag CGVS p.20). U verklaart verder gevlucht te

zijn toen u gewond geraakte. Het is echter weinig geloofwaardig dat u op de vlucht zou slaan

zonder zich ook maar te vergewissen van de toestand van uw verloofde of haar familie. U
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verklaart dat zij op het moment van de inval bij u was maar u heeft op geen enkele manier informatie

over haar kunnen inwinnen (gehoorverslag CGVS p.19-20). Ook al zou u uw gsm verloren zijn, het blijft

uiterst opmerkelijk dat u op de vlucht zou slaan zonder naar haar om te kijken en de volgende dag zelfs

naar Luanda zou vertrekken zonder enige navraag te doen naar haar welbevinden. Verder heeft u op

geen enkele manier getracht nieuws te verkrijgen van enige andere leden van de kerk en heeft u

geen informatie over verdere arrestaties, u kunt enkel aangeven dat wel degelijk nog leden werden

gearresteerd maar heeft hier geen persoonlijke ervaringen mee (gehoorverslag CGVS p.20-21). In al de

tijd dat u nog in Angola verbleef, meer dan anderhalf jaar, deed u geen enkele inspanning om

verdere informatie in te winnen over mensen die bij het incident betrokken waren, noch naar de

manier waarop leden van de kerk vervolgd waren. Dit zorgt er opnieuw voor dat het weinig

geloofwaardig wordt bevonden dat u daadwerkelijk lid was van deze kerk en om die reden vervolging

zou vrezen.

Het gegeven dat u weliswaar enige informatie verschaft over deze kerk kan bovenstaande appreciatie

niet wijzigen. Deze informatie is namelijk vrij toegankelijk op het internet. Het is wanneer naar uw

persoonlijke kennis, beleving en ervaring wordt gepolst dat u in gebreke blijft waardoor er geen geloof

kan worden gehecht aan uw verklaringen ook persoonlijk bij deze gebeurtenissen te zijn betrokken

geweest. Bovendien kunnen bij de door u aangehaalde vervolgingsfeiten eveneens enige

opmerkingen worden gemaakt. Zo is het opmerkelijk dat u slechts sinds 01 augustus 2016 actief zou

zijn opgespoord terwijl u lange tijd geen noemenswaardige problemen kreeg. U verklaart dit door aan te

halen dat zij u slechts zijn beginnen opsporen nadat u een nieuwe identiteitskaart liet opmaken

(gehoorverslag CGVS p.22). Niet alleen stemt dit niet overeen met uw eerdere verklaring dat ook bij uw

terugkomst in Luanda na het incident mensen in uw wijk op zoek waren (gehoorverslag CGVS p.10),

ook staat het feit dat u geen nieuwe identiteitskaart ging opmaken het gegeven niet in de weg dat zij op

basis van uw oude verloren identiteitskaart op de hoogte zouden zijn van uw adres. Bovendien is er

nog een tijdsspanne van zes maanden op te merken tussen het opmaken van deze identiteitskaart en

de stappen die tegen u werden ondernomen. Bovendien zouden zij op geen enkel moment hebben laten

uitschijnen dat zij omwille van deze religieuze vervolging naar u op zoek zouden zijn. Er werd geen

reden opgegeven waarom zij u wilden spreken en zij vermelden op geen enkele manier de kerk

waarvan u verklaart lid te zijn (gehoorverslag CGVS p.21). Deze opmerkelijke vaststellingen tonen aan

dat u er eveneens niet in slaagde aan te tonen dat u gezocht werd door de Angolese autoriteiten.

Er kan derhalve worden geconcludeerd dat u uw lidmaatschap bij de zevende dag adventisten,

licht van de wereld en uw vervolging om die reden niet aannemelijk kon maken.

De door u neergelegde documenten kunnen deze appreciatie niet wijzigen. U legt enkel

documenten neer ter ondersteuning van uw identiteit, wat in deze niet in vraag wordt gesteld. U legt

geen documenten neer die uw lidmaatschap bij deze kerk of de gevolgen die u omwille van dit

lidmaatschap heeft ondervonden kunnen aantonen.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en

57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 3 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de materiële
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motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur, geeft verzoeker vooreerst

een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de artikelen 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 57/6

van de vreemdelingenwet, artikel 3 EVRM, het begrip “gegronde vrees voor vervolging”, de bewijslast,

het voordeel van de twijfel, de beoordeling van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, de

samenwerkingsplicht in hoofde van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

de materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het verbod van willekeur. Vervolgens

betwist hij de motieven van de bestreden beslissing, waarbij hij zijn grieven formuleert als volgt: “(…) -

Verzoeker hekelt het gegeven dat het CGVS poneert dat verzoeker niet op de hoogte zou zijn van een

kernaspect binnen zijn geloof, namelijk over het uitbreken van de wereld. Verzoeker heeft immers

duidelijk aangegeven dat zijn geloof het einde van de wereld aankondigt en dat hij daartoe alles heeft

achtergelaten om dit einde af te wachten, zich naar de Summi berg heeft begeven. Dat er confusie

bestaat volgens het CGVS over de exacte datum over dit einde staat er niet aan in de weg dat

verzoeker wel degelijk alles heeft achtergelaten om dit einde af te wachten en daarover oprecht zijn

doorleefd verhaal heeft weergegeven waarbij er rekening moet worden gehouden met het recent

lidmaatschap van de kerk en zijn profiel als gewoon volgeling;

- verzoeker hekelt eveneens het feit dat het CGVS stelt dat verzoekers kennis over zijn geloof

ondermaats zou zijn of ingestudeerd zou zijn. Verzoeker kan inderdaad duidelijk aangeven welke

boeken van de bijbel een belangrijke rol spelen in zijn geloof. Dat hij echter niet het geheel van alle

aspecten van zijn geloof heeft kunnen uiteenzetten doet geen afbreuk aan het gegeven dat verzoeker

een volgeling/lid was van de kerk nu hij daar pas recent was bij aangesloten als gewoon volgeling en

niet als leidinggevende. Van een gewoon recent volgeling kan niet worden verwacht dat hij van elk detail

van zijn geloof/kerk op de hoogte is. Dat het CGVS stelt dat verzoekers kennis ingestudeerd zou zijn

kan dan ook niet worden weerhouden;

- verzoeker heft correct weergegeven hoe hij zich bij de kerk heeft aangesloten en geeft duidelijk

weer dat hij eerst heeft kenbaar gemaakt dat hij zich bij de kerk aansloot en dat hij nadien werd

gedoopt. Dat hij pas melding maakte van de doop na vraag van het CGVS kan niet tegen hem worden

gebruikt nu verzoeker duidelijk aangeeft wanneer hij gedoopt werd en dat het aan het CGVS toekomt in

hoofde van haar onderzoeksplicht om vragen te stellen teneinde het asielrelaas te kunnen vaststellen.

Indien de asielaanvrager daarop een duidelijk en omstandig antwoord kan op geven kan die door hem

gegeven informatie hem niet worden verweten;

- verzoeker heeft in tegenstelling tot wat het CGVS beweert wel een doorleefde beschrijving gegeven

van zijn verblijf op de Summi berg en de manier waarop hij gevlucht is. Hij geeft immers correct de

tijdspanne weer gedurende de welke hij op de berg is verbleven en schetst een accuraat beeld over wat

hij daar deed, over de gebeurtenissen aldaar, de aanwezigen en de daden van de politie. Dat hij zich

niet elk detail herinnerd kan niet tegen hem worden weerhouden. Bovendien werd er door het CGVS

geen rekening gehouden met het gegeven dat een dergelijke ervaring extreem verwarrend en

traumatiserend is zodat er niet kan worden vanuit gegaan dat elk detail uitvoerig kan worden

uiteengezet. Dat verzoeker zichzelf heeft willen redden en is weggevlucht kan evenmin tegen hem

worden weerhouden. Zijn vluchtreactie kan hem dan ook niet worden verweten noch het feit dat hij geen

navraag zou hebben gedaan naar het welzijn of het lot van andere volgelingen van de kerk nu dit uit

angst voor wat er gebeurd was en zich opnieuw kon afspelen kan worden verklaard. Wat betreft zijn

vriendin heeft verzoeker duidelijk aangegeven dat hij deze niet kon bereiken;

- verzoeker kan evenmin worden verweten dat hij de vervolgingsfeiten niet correct zou hebben

weergegeven. Hij kan immers niet verantwoordelijk worden gehouden voor de data en modaliteiten

waarop ze hem zijn beginnen zoeken;

- zelfs al is er geen absolute zekerheid dat verzoeker zou worden vervolgd - quod non -, op zijn minst

blijkt uit de informatie die verzoeker aangeeft dat er een redelijke kans bestaat dat hij zal worden

vervolgd en moet op zijn minst worden vastgesteld dat het asielrelaas gebeurd zou kunnen zijn ;

- het CGVS had alle beschikbare middelen kunnen aanwenden om andere nodige bewijzen te

verzamelen, uit de bestreden beslissing blijkt dat het CGVS die inspanning niet heeft geleverd ;

Voor zover er zou van kunnen worden uitgegaan - quod non - dat verzoeker geen afdoende

bewijselementen kon voorleggen dient verzoeker zijn asielaanvraag als geloofwaardig te worden

bevonden, aangezien :

- hij een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven ;

- alle relevante elementen waarover hij beschikt zijn voorgelegd ;

- de verklaringen van verzoeker zijn aannemelijk en zijn niet in strijd met de algemene en specifieke

informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag ;

- verzoeker heeft zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk ingediend (verzoeker deed dit onmiddellijk

bij zijn aankomst in België);

- onder meer gelet op de hierboven staande informatie e het gegeven dat hij wel degelijk een goede

doorleefde kennis heeft over de kerk kan verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig worden beschouwd.
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Uit het voorgaande blijkt dat de vaststellingen door het CGVS niet van die aard zijn dat het CGVS de

geloofwaardigheid van verzoeker in vraag kon stellen en overtuigt verzoeker dus wel degelijk vervolging

dient te vrezen. Hij toont bijgevolg aan dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie, en/of een risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2 a en b van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg is de bestreden beslissing niet van die aard dat de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus op motieven steunt waarvan

het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen worden genomen. De motivering van de bestreden beslissing is derhalve niet

deugdzaam.

Er werd door het CGVS bovendien niet nagegaan wat het risico van verzoeker zou zijn om terug te

keren naar Angola als afgewezen asielzoeker.”

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat

verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke manier hij artikel 48/2 van de vreemdelingenwet

geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe dit artikel zou geschonden zijn. Immers, artikel

48/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel

48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel, dat het recht op

asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijft doch geenszins een

automatisme inhoudt voor personen die zich op de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire

bescherming te verkrijgen.

Daarnaast stelt de Raad vast dat verzoeker nalaat in concreto toe te lichten op welke manier hij artikel

57/6 van de vreemdelingenwet geschonden acht. Bij ontstentenis van enige toelichting wordt ook dit

onderdeel van het middel niet in aanmerking genomen.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat hij zijn

lidmaatschap bij de zevende dag adventisten, licht van de wereld en zijn vervolging om die reden niet

aannemelijk kan maken.

2.3.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 2 februari 2017 (CG nr. 1701003), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht.

2.4. Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen slechts vaststellen dat verzoekers relaas als begin van bewijs

elke positieve overtuigingskracht ontbeert.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om de

pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn

en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de

ongeloofwaardigheid van zijn vluchtmotieven, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe

om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te

plaatsen, waar hij evenwel om onderstaande redenen in gebreke blijft.

2.4.1. Immers, waar verzoeker meermaals wijst op zijn recent lidmaatschap van de kerk en zijn profiel

als gewoon volgeling, slaagt hij er geenszins in afbreuk te doen aan de vaststellingen en overwegingen

waar in de bestreden beslissing terecht wordt overwogen als volgt: “Vooreerst dient opgemerkt dat u

niet op de hoogte blijkt van een kernaspect binnen dit geloof. U verklaart weliswaar correct dat

deze kerk het einde van de wereld verwacht maar u weet niet wanneer volgens uw profeet dit
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einde van de wereld zou aanbreken. U verklaart dat er geen vaste dag werd opgegeven maar dat de

gelovigen werden gevraagd alles achter te laten en dit einde met hem af te wachten op de berg Summi

(gehoorverslag CGVS p.15). Volgens uw verklaringen zou hij echter nooit een limiet of een

exacte datum hebben vernoemd. Uit de bij het Commissariaat-generaal beschikbare informatie die werd

toegevoegd aan het administratief dossier (Spectrum Magazine – Angolan Seventh day adventist

splinter group turns violent – 23.04.2015) blijkt echter dat het einde van de wereld verwacht werd op 31

december 2015. Wanneer u wordt voorgelegd dat er wel degelijk een datum werd voorzien waarop de

wereld zou vergaan kan u enkel aangeven dat K.(…) in april 2015 heeft opgeroepen om alles achter te

laten en het einde van de wereld af te wachten, zonder te specifiëren wanneer dit zich zou aandienen.

Dat u, als lid van deze kerk, die geregeld naar een kerkviering ging (gehoorverslag CGVS p.14) en

eveneens enkele dagen op de berg Summi heeft doorgebracht wachtend op dit einde van de wereld

(gehoorverslag CGVS p.15), niet op de hoogte zou zijn wanneer de wereld precies werd verwacht te

vergaan, is uiterst onwaarschijnlijk. Dat u zich niet bewust bent van de tijdsspanne waarin uw

profeet het einde van de wereld zou zien aanbreken terwijl u verklaart samen met anderen

dit specifieke tijdsstip te hebben afgewacht schaadt de geloofwaardigheid van uw lidmaatschap

bij deze kerk en de geloofwaardigheid van uw aanwezigheid op de Summi-berg fundamenteel.

Vervolgens bent u ook op een ander kernaspect met betrekking tot deze kerk niet eenduidig.

U verklaart dat deze kerk de zaterdag als rustdag beschouwt maar legt hieromtrent

verwarrende verklaringen af. Vooreerst geeft u de bijbelvers op waarin dit wordt gespecifieerd

(gehoorverslag CGVS p.13), echter, uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie

(Biblegateway – Deuteronomy 14) blijkt dit niet de correcte vers te zijn. Wanneer u nog verdere

verduidelijking wordt gevraagd geeft u aan dat de zaterdag de zevende dag is omdat u begint te tellen

vanaf de zondag, aangezien de zondag de rustdag was en u daarom rust op zondag (gehoorverslag

CGVS p.13). Hiermee stelt u uitdrukkelijk dat de zondag de rustdag uitmaakt binnen uw kerk. Hieruit

blijkt dan ook dat u niet in staat bent consequent en duidelijk te stellen en te verklaren wanneer precies

de rustdag binnen deze kerk wordt gevierd. Dat u zich over dit doorslaggevend aspect binnen uw kerk

zou vergissen of hier geen duidelijk antwoord op kan bieden brengt de geloofwaardigheid van uw

lidmaatschap binnen deze kerk opnieuw aan het wankelen. Bovendien blijkt uit de toegevoegde

informatie (‘Seventh Day Adventist Reform Movement – this we believe’ en ‘Wikipedia – Biblical law in

Seventh Day adventism’) dat deze verplichting tot rustdag één van de tien geboden uitmaakt. Deze tien

geboden blijken daarenboven een prominente rol te spelen binnen de kerk van de zevende dag. U linkt

deze rustdag op geen enkele manier aan deze tien geboden. Meer nog, u verklaart zelfs de tien

geboden niet te kennen en dat daar geen nadruk op wordt gelegd binnen uw kerk (gehoorverslag CGVS

p.16-17). Het gegeven dat u op geen enkele manier vertrouwd bent met deze tien geboden terwijl uit de

toegevoegde informatie blijkt dat deze wel degelijke de absolute leidraad uitmaken binnen uw geloof

schaadt uw geloofwaardigheid deel uit te hebben gemaakt van deze kerk. Het is in deze des te

opmerkelijk dat u wel op de hoogte zou zijn welke boeken van de Bijbel een belangrijke rol spelen

binnen uw geloof (gehoorverslag CGVS p.14) maar u blijkbaar niet op de hoogte bent van de inhoud

van deze boeken. Dit doet dan ook een eerder ingestudeerde kennis vermoeden.” Verzoekers

onwetendheden betreffen overigens geenszins details, zoals wordt opgeworpen in het verzoekschrift,

doch kernaspecten met betrekking tot zijn geloof/kerk, waarvan aldus redelijkerwijs mag worden

verwacht dat deze ook door een gewoon volgeling die nog niet zo lang aangesloten was bij de kerk

gekend zouden zijn. Dat verzoeker deze elementaire kennis ontbeert, doet dan ook op fundamentele

wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn lidmaatschap bij deze kerk en van zijn aanwezigheid op

de Summi-berg.

2.4.2. Met het betoog “Dat hij pas melding maakte van de doop na vraag van het CGVS kan niet tegen

hem worden gebruikt nu verzoeker duidelijk aangeeft wanneer hij gedoopt werd en dat het aan het

CGVS toekomt in hoofde van haar onderzoeksplicht om vragen te stellen teneinde het asielrelaas te

kunnen vaststellen.” geeft verzoeker voorts geen valabele verklaring voor de vaststelling dat hij het

doopsel niet vermeldde wanneer hem uitdrukkelijk werd gevraagd welke stappen hij diende te

ondernemen vooraleer hij zich lid kon noemen van de kerk. Dat hij het doopsel aldus niet zou zien of

aangeven als één van de belangrijkste stappen om zich bij de kerk aan te sluiten, zet de

geloofwaardigheid van zijn bekering en zijn toetreding tot de kerk verder op de helling.

2.4.3. Voorts kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden bijgetreden

waar in de bestreden beslissing wordt overwogen “Daarnaast slaagt u er niet in een doorleefde

beschrijving te geven van uw verblijf op de Summi-berg en de manier waarop u er gevlucht bent.

U verklaart van zaterdag tot donderdag op deze berg te hebben verbleven (gehoorverslag CGVS p.18).

U slaagt er echter niet in ook maar enige details te verwerven over uw verblijf op deze berg. U kunt niet

inschatten hoeveel mensen daar zouden hebben verbleven, enkel dat het er veel waren. Evenmin kunt
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u een beeld schetsen van het verloop van de dagen dat u op die berg verbleef. U kunt enkel aangeven

dat u er ‘buiten’ woonde en er de ganse dag heeft gebeden. Indien u er vier volle dagen heeft verbleven,

terwijl u alles achter zich heeft gelaten en met de bedoeling er het einde van de wereld af te wachten is

het weinig aannemelijk dat u zich geen duidelijker beeld zou hebben gevormd van de manier waarop

daar werd samengeleefd en u geen verdere details kunt verschaffen over de manier waarop u daar zelf

zou gaan leven. Ook over de gebeurtenissen op 16 april 2015 zijn uw verklaringen beperkt te noemen.

U schetst weliswaar een beeld van de algemene gebeurtenissen, de aanwezigen en de eisen en daden

van de politie maar blijft uiterst beknopt met betrekking wat u zelf heeft ondernomen (gehoorverslag

CGVS p.18-19). Wanneer u verschillende keren wordt gevraagd precies aan te geven wat u

persoonlijk doormaakte blijft u steken in algemene beschrijvingen van de situatie (gehoorverslag

CGVS p.19-20). U kunt aangeven wie zij wilden arresteren en welke politieagent het leven liet maar kan

niemand noemen uit uw onmiddellijke omgeving die op dat moment in de problemen geraakte. U

verklaart niet te weten wie van uw kennissen nog leeft en wie overleden is (gehoorverslag CGVS p.20).

U verklaart verder gevlucht te zijn toen u gewond geraakte. Het is echter weinig geloofwaardig dat u

op de vlucht zou slaan zonder zich ook maar te vergewissen van de toestand van uw verloofde of

haar familie. U verklaart dat zij op het moment van de inval bij u was maar u heeft op geen enkele

manier informatie over haar kunnen inwinnen (gehoorverslag CGVS p.19-20). Ook al zou u uw gsm

verloren zijn, het blijft uiterst opmerkelijk dat u op de vlucht zou slaan zonder naar haar om te kijken en

de volgende dag zelfs naar Luanda zou vertrekken zonder enige navraag te doen naar haar

welbevinden. Verder heeft u op geen enkele manier getracht nieuws te verkrijgen van enige

andere leden van de kerk en heeft u geen informatie over verdere arrestaties, u kunt enkel

aangeven dat wel degelijk nog leden werden gearresteerd maar heeft hier geen persoonlijke ervaringen

mee (gehoorverslag CGVS p.20-21). In al de tijd dat u nog in Angola verbleef, meer dan anderhalf

jaar, deed u geen enkele inspanning om verdere informatie in te winnen over mensen die bij het

incident betrokken waren, noch naar de manier waarop leden van de kerk vervolgd waren. Dit

zorgt er opnieuw voor dat het weinig geloofwaardig wordt bevonden dat u daadwerkelijk lid was

van deze kerk en om die reden vervolging zou vrezen.”

Verzoeker werpt op dat een dergelijke ervaring extreem verwarrend en traumatiserend is zodat er niet

kan worden vanuit gegaan dat elk detail uitvoerig kan worden uiteengezet. Van verzoeker, die verklaart

van zaterdag tot donderdag op de Summi-berg te hebben verbleven, mag evenwel redelijkerwijs worden

verwacht dat hij een inschatting kan maken hoeveel mensen er op de berg verbleven en dat hij een

beeld kan schetsen van het verloop van de dagen dat hij op die berg verbleef, van de manier waarop

daar werd samengeleefd en van de manier waarop hij daar zelf zou gaan leven. Dat verzoeker niet bij

machte blijkt te zijn om hierover uit te weiden en hij evenmin kan toelichten wat hij persoonlijk

doormaakte tijdens de gebeurtenissen op 16 april 2015, haalt zijn geloofwaardigheid verder onderuit.

Ook zijn verklaringen dat hij op de vlucht sloeg zonder zich te vergewissen van de toestand van zijn

verloofde of haar familie en dat hij in al de tijd dat hij nog in Angola verbleef, meer dan anderhalf jaar,

geen enkele inspanning deed om verdere informatie in te winnen over andere leden van de kerk en over

de manier waarop zij vervolgd werden, ondermijnt zijn geloofwaardigheid. Verzoekers verregaande

desinteresse in het lot van zijn verloofde en van zijn geloofsgenoten is naar het oordeel van de Raad

onverenigbaar met de ernst van de door hem voorgehouden vrees voor vervolging en draagt bij tot het

besluit dat geen geloof kan worden gehecht aan zijn lidmaatschap van de kerk. De argumentatie in het

verzoekschrift doet geen afbreuk aan dit besluit.

2.4.4. Met de argumentatie dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de data en de

modaliteiten waarop ze hem zijn beginnen zoeken, slaagt verzoeker er tot slot niet in een ander licht te

werpen op de vaststellingen en overwegingen waar in de bestreden beslissing nog terecht wordt

uiteengezet “Het gegeven dat u weliswaar enige informatie verschaft over deze kerk kan bovenstaande

appreciatie niet wijzigen. Deze informatie is namelijk vrij toegankelijk op het internet. Het is wanneer

naar uw persoonlijke kennis, beleving en ervaring wordt gepolst dat u in gebreke blijft waardoor er geen

geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen ook persoonlijk bij deze gebeurtenissen te zijn

betrokken geweest. Bovendien kunnen bij de door u aangehaalde vervolgingsfeiten eveneens

enige opmerkingen worden gemaakt. Zo is het opmerkelijk dat u slechts sinds 01 augustus 2016

actief zou zijn opgespoord terwijl u lange tijd geen noemenswaardige problemen kreeg. U verklaart dit

door aan te halen dat zij u slechts zijn beginnen opsporen nadat u een nieuwe identiteitskaart liet

opmaken (gehoorverslag CGVS p.22). Niet alleen stemt dit niet overeen met uw eerdere verklaring dat

ook bij uw terugkomst in Luanda na het incident mensen in uw wijk op zoek waren

(gehoorverslag CGVS p.10), ook staat het feit dat u geen nieuwe identiteitskaart ging opmaken het

gegeven niet in de weg dat zij op basis van uw oude verloren identiteitskaart op de hoogte zouden zijn

van uw adres. Bovendien is er nog een tijdsspanne van zes maanden op te merken tussen het opmaken

van deze identiteitskaart en de stappen die tegen u werden ondernomen. Bovendien zouden zij op geen
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enkel moment hebben laten uitschijnen dat zij omwille van deze religieuze vervolging naar u op zoek

zouden zijn. Er werd geen reden opgegeven waarom zij u wilden spreken en zij vermelden op geen

enkele manier de kerk waarvan u verklaart lid te zijn (gehoorverslag CGVS p.21). Deze opmerkelijke

vaststellingen tonen aan dat u er eveneens niet in slaagde aan te tonen dat u gezocht werd door de

Angolese autoriteiten.” Ook deze motieven worden door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.4.5. Voor het overige blijft verzoeker in wezen slechts steken in het louter volharden in zijn

ongeloofwaardig bevonden asielmotieven, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig

bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een gegronde vrees voor

vervolging en het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, hetgeen echter bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden

geacht en waarmee verzoeker dan ook niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

2.4.6. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in

het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend worden weerlegd zoals blijkt uit wat voorafgaat,

schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op

de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij

aanhaalt en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te

geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen

van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs

zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn.

Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979,

196-205). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden

gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, quod non in casu zoals uitvoerig wordt toegelicht in

de bestreden beslissing en zoals blijkt uit wat voorafgaat. Twijfels over bepaalde aspecten van een

relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico

op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in

deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Waar verzoeker er onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van 22 november 2012

(M.M. tegen Ierland C-277/11) op wijst dat het Commissariaat-generaal een actieve

samenwerkingsplicht heeft, stelt de Raad vast dat de bewijslast in beginsel bij de asielzoeker zelf rust.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Verzoeker gaat er duidelijk

aan voorbij dat de samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn geen synoniem van

“gedeelte bewijslast” is, maar hoogstens een nuancering inhoudt van de bewijslast die in beginsel op de

schouders van de asielzoeker rust. De samenwerkingsplicht vervat in de tweede zin van artikel 4, eerste

lid Kwalificatierichtlijn volgt immers pas nadat de bewijslast, zoals omschreven in de eerste zin van

voornoemd artikel, in de eerste plaats bij de asielzoeker is gelegd. De samenwerkingsplicht die op de

schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen afbreuk aan de verplichting van de

asielzoeker om de relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de gegrondheid van zijn

asielaanvraag spontaan en zo spoedig mogelijk te verstrekken. Het is dan ook aan verzoeker om alle

nodige elementen voor de beoordeling van zijn asielaanvraag aan te reiken en de verschillende

elementen van zijn relaas toe te lichten. Zo verzoeker nog verwijst naar het arrest Singh et autres c.

Belgique van 2 oktober 2012 van het EHRM, waarin België veroordeeld werd in een zaak van Sikhs die

als afgewezen asielzoekers naar Moskou dreigden te worden teruggestuurd, merkt de Raad op dat dit

arrest er enkel op wijst dat de nationale asielinstanties, wanneer er twijfels bestaan omtrent de

voorgehouden nationaliteit en verblijfplaatsen van een asielzoeker en deze asielzoeker vervolgens

documenten aanbrengt die deze twijfels zouden kunnen wegnemen, de plicht hebben deze documenten

te onderzoeken om zo meer zekerheid te verkrijgen over het al dan niet bestaan van een risico

blootgesteld te worden aan een in artikel 3 EVRM verboden handeling voor betrokkenen in hun land van

herkomst. Verzoeker gaat er na een selectieve lezing van voormeld arrest echter aan voorbij dat zijn

asielaanvraag niet werd afgewezen omwille van twijfels omtrent diens voorgehouden nationaliteit en

verblijfplaats, doch wel omdat de door hem aangevoerde vervolgingsfeiten ongeloofwaardig werden

bevonden.
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Waar verzoeker nog opwerpt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

alle beschikbare middelen had kunnen aanwenden om de nodige bewijzen te verzamelen, doch uit de

bestreden beslissing blijkt dat het Commissariaat-generaal die inspanning niet heeft geleverd, merkt de

Raad andermaal op dat het aan de asielzoeker is om de verschillende elementen van zijn relaas toe te

lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken en het de taak

van de asielinstanties is om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet. Van een ‘gedeelde bewijslast’ kan derhalve slechts sprake zijn in de

mate dat de betrokkene voldoende medewerking verleent en waarheidsgetrouwe en coherente

verklaringen aflegt. In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoeker ongeloofwaardige

verklaringen aflegt met betrekking tot de redenen waarom hij zijn land van herkomst ontvlucht is terwijl

van hem minstens verwacht kan worden dat hij middels een coherent en waarachtig relaas aantoont dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden

gesteld door artikel 1, A (2), van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Wat betreft de uiteenzetting in het verzoekschrift omtrent het voordeel van de twijfel, herhaalt de Raad

dat het voordeel van de twijfel slechts kan worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden

gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, hetgeen – gelet op de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van verzoekers asielmotieven – niet het geval is gebleken. Vermits aan het

asielrelaas en de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten geen geloof kan worden gehecht, kan

hij zich evenmin dienstig beroepen op artikel 48/7 van de vreemdelingenwet.

2.5.1. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

De wetgever inspireerde zich voor artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet op artikel 3 EVRM

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2005-

2006, nr. 2478/001, 86). Bijgevolg kan voor de interpretatie van artikel 48/4 § 2, b) nuttig worden

verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

betreffende artikel 3 EVRM. Algemeen kan worden gesteld dat ook het Hof het bewijs van het ernstig en

reëel risico bij de verzoekende partij legt. Artikel 3 EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of

mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in

uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, moet zijn

beweringen staven met een begin van bewijs. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een

onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ

C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002,

nr. 110.626). Derhalve kan verzoeker niet volstaan met de blote bewering dat hij in geval van terugkeer

naar Angola een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan een in artikel 3 EVRM bedoelde

behandeling om aan te tonen dat genoemd artikel zou zijn geschonden. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van het door hem opgediste relaas, toont verzoeker op generlei wijze aan dat hij in

Angola wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat hij in geval van terugkeer naar

Angola het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie

dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel

risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet

uitmaakt. Er zijn derhalve evenmin redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoeker in zijn land van

herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 EVRM.
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2.5.2. In het administratief dossier zijn geen andere elementen voorhanden waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet. Uit niets blijkt immers dat er in Angola actueel sprake is van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict zodat er ten aanzien van verzoeker geen

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Lingala machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor

het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier,

op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

In zoverre verzoeker nog laat gelden dat het verbod van willekeur betekent dat het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de in aanmerking komende belangen op een juiste

wijze dient af te wegen om zodoende te komen tot een weloverwogen besluit, wijst de Raad erop dat het

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enkel toekomt na te gaan of een

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een

afweging van deze belangen jegens de belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder

deze zeer specifieke declaratieve bevoegdheid.

2.7. Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

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 februari tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY W. MULS


