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nr. 60 436 van 28 april 2011

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 12 april 2011 heeft

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

25 maart 2011.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. VAN CUTSEM loco advocaat

V. LURQUIN en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Waar verzoekster voor het voeren van onderhavige procedure in het kader van artikel 39/77 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) het voordeel van de kosteloze

rechtspleging vraagt, wijst de Raad erop dat wat betreft deze procedure met toepassing van artikel 9/1,

tweede lid, 2° PR RvV geen rolrecht verschuldigd is en deze derhalve kosteloos is.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Angolees staatsburger te zijn van Bakongo origine en afkomstig van Uíge. Op

jonge leeftijd verhuisde u met uw oom naar Luanda. U leerde er uw man K. Z. P. (…) kennen met wie

u zes kinderen kreeg. Uw man was lid van de oppositiepartij PDP-ANA. In 1992 werd u ook lid van

de partij. In juni 2004 werd de voorzitter van PDP-ANA, Mfulupinga, vermoord. De week nadien

kwamen politieagenten van het MPLA naar jullie huis, op zoek naar uw man. Toen de mannen

vaststelden dat uw man er niet was bonden ze u vast en namen ze u mee naar een plek in Mabore,

waar u door vier mannen verkracht werd. U werd achtergelaten en gevonden door een man die u naar

huis bracht. Uw man liet u medisch behandelen. Hij zette zijn werk voor het PDP-ANA verder en begon

vergaderingen te houden in jullie huis. U kookte voor de aanwezigen. Uw man begon een grote

manifestatie voor te bereiden die gepland was voor 7 maart 2011. Toen dit ter ore kwam van de

president Eduardo Dos Santos, begon deze mensen van de partij aan te vallen. Uw man was bezorgd

en wilde u en de kinderen elders in het land onderbrengen. Op zondag 20 februari 2011 ging u ’s

morgens alleen naar de kerk. De kinderen bleven thuis en uw man was naar zijn familie. Toen u ’s

middags terugkwam werd u tegengehouden door de buren. Er waren gewapende politieagenten

geweest die het huis waren binnengegaan en verschillende zaken hadden meegenomen. De kinderen

waren gevlucht. U probeerde uw man te bellen maar kreeg geen antwoord. U bleef enkele dagen bij de

buren slapen. Op dinsdag 22 februari 2011 stopte een blanke man aan jullie huis, die u herkende als

meneer A.(…). U vertelde hem uw problemen en vroeg hem of hij u kon verstoppen. De volgende dag

bracht A. (…) naar een onbekend huis waar u gecontroleerd werd en nieuwe kleren kreeg. Van daaruit

werd u naar de luchthaven gebracht. Op 23 februari 2011 reisde u samen met A. (…) naar België, waar

u op 24 februari 2011 aankwam. A. (…) vertrok en gaf u de raad om België snel weer te verlaten. Op 26

februari 2011 werd u door de Belgische politie opgepakt toen u zonder geldige verblijfstitel de Eurostar

naar Londen wilde nemen en u werd naar het gesloten centrum te Steenokkerzeel gebracht. Op 3 maart

vroeg u te Steenokkerzeel asiel aan. U bent niet in het bezit van enig identiteitsdocument.

B. Motivering

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

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst bent u er niet in geslaagd om de reden van uw vervolging, met name uw lidmaatschap en dat

van uw man van de oppositiepartij PDP-ANA, aannemelijk te maken.

Er dient te worden opgemerkt dat er na onderzoek van het administratief dossier

manifeste tegenstrijdigheden werden vastgesteld tussen uw verklaringen tijdens het gehoor van

het Commissariaat-generaal (dd. 23 maart 2011, hierna CGVS) en uw verklaringen in de vragenlijst van

het Commissariaat-generaal (opgesteld te Steenokkerzeel op 8 maart 2011, hierna vragenlijst).

In de vragenlijst gaf u namelijk op aan dat u zelf geen lid was van een politieke partij maar uw man wel,

namelijk van het PDP-ANA (zie vragenlijst, p. 3, punten 3.3 en 3.5). Op het Commissariaat-

generaal beweerde u daarentegen dat u sinds 1992 actief lid bent van het PDP-ANA en in het bezit van

een partijkaart (CGVS, p. 6). U nam onder andere deel aan de optocht van 1992 waar u folders

uitdeelde (CGVS, p. 4), u kookte voor de leden tijdens de vergaderingen en u ging T-shirts en panen

bedrukt met PDP-ANA naar de lokale PDPANA groepen in Uige en Maquela do Zombo brengen (CGVS,

p. 5). De vaststelling dat u uw lidmaatschap, nochtans de voorgehouden oorzaak van uw vrees voor

vervolging, niet aanhaalde in de vragenlijst, zelfs niet wanneer er u expliciet naar werd gevraagd, doet

ernstige twijfels rijzen bij de waarachtigheid van uw lidmaatschap en de geloofwaardigheid van uw

gehele asielrelaas.

Ook betreffende uw activiteiten voor het PDP-ANA gaf u tegenstrijdige verklaringen. Zo verklaarde

u aanvankelijk dat u sinds 1992 kookte voor de partijleden tijdens vergaderingen bij jullie thuis (CGVS,

p. 3). Later stelde u evenwel dat de vergaderingen pas begonnen plaats te vinden in jullie huis na de

dood van Mfulupinga [in 2004 (CGVS, p. 5)], en u pas toen begon te koken voor de partij (CGVS, p. 6).

Bovenstaande tegenstrijdigheden roepen ernstige vragen op bij de waarachtigheid van uw

beweerde lidmaatschap van het PDP-ANA.

Verder blijkt uw kennis van de partij uiterst beperkt. Zo kon u niet zeggen wie João Pires Jumbo

is. Volgens de informatie van het Commissariaat-generaal betreft het hier nochtans de

vertegenwoordiger van het PDP-ANA in Luanda, de provincie waar u zelf woonde en politiek actief was.

Wanneer er u gevraagd werd of er PDP-ANA bureaus zijn in Uíge of Maquela Do Zombo, waar u de

panen en T-shirts leverde, zei u dat de PDP-ANA leden zich in de provincies verdoken houden (CGVS,

pp. 5-6). Het Commissariaat-generaal beschikt evenwel over informatie dat het PDP-ANA in Uíge net als

in de andere provincies officiële representaties heeft, die publiekelijk vermeld staat op de website van

het PDP-ANA (zie landeninformatie).

U verklaarde dat u tijdens de verkiezingen van 2008 stemde op PDP-ANA (CGVS, p. 6) maar u kon

u niet zeggen welke uitslag de partij behaalde (CGVS, p. 6). U wist evenmin wat de partijleden van PDP-

ANA vonden van de uitslag en kon alleen in zeggen dat er na de verkiezingen discussies
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werden gevoerd door de partijen over fraude die MPLA zou hebben gepleegd (CGVS, p. 6). Het komt

niet doorleefd en dus niet geloofwaardig over dat u niet beter op de hoogte bent van de structuur en

de verrichtingen van de partij waarvan u reeds lid beweert te zijn sinds 1992 (CGVS, p. 6).

Wat betreft de activiteiten van uw man voor PDP-ANA legt u eveneens zeer vage verklaringen af.

U verklaarde dat u op de hoogte was van zijn lidmaatschap maar verder geen weet had van de

activiteiten of de functie die hij had voor de partij (CGVS, p. 3). U wist dat hij beterschap voor het volk

wilde maar had geen idee hoe hij dat doel wilde bereiken (CGVS, p. 6). U verklaarde hierover dat u niet

met hem over het werk praatte en hij tegen u zei dat u het toch niet zou begrijpen (CGVS, p. 6). U wist

evenmin waar in de stad hij ging werken (CGVS, p. 3). Volgens uw verklaringen wilde hij dit niet zeggen

uit angst dat men hem zou ontdekken (CGVS, p. 7). Het komt weinig doorleefd over dat u al die jaren

niet met hem sprak over de plaats en inhoud van zijn werk. U was immers zijn vrouw en behoorde

bovendien tot dezelfde partij. Men zou derhalve verwachten dat deze zaken ter sprake zou komen in

jullie conversaties. Bovendien was u als kokkin (passief) aanwezig bij de vergadering (CGVS, p. 7) en

kan men verwachten dat u daar toch ook enige informatie over de activiteiten van uw man zou

hebben opgevangen. U kon overigens slechts één van de partijleden die aanwezig was bij de

vergadering bij de naam noemen, namelijk M. K. (…) (CGVS, p. 7), en kende verder geen van de

deelnemers, wat evenzeer onwaarschijnlijk is gezien u deze personen gedurende jaren maandelijks in

uw huis ontving (CGVS, p. 3). De vaststelling dat u totaal niet op de hoogte bent van de activiteiten van

uw man voor het PDP-ANA doet ernstige twijfels rijzen bij jullie betrokkenheid bij de oppositiepartij.

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat uw verklaringen betreffende het

lidmaatschap van u en uw man van PDP-ANA niet overtuigend zijn. Bijgevolg kan de credibiliteit van de

door u aangehaalde en aan jullie lidmaatschap gerelateerde vervolging dan ook in vraag worden

gesteld.

Voorts zijn uw verklaringen met betrekking tot de vervolgingsfeiten waarvan u beweert het voorwerp te

zijn geweest in Angola niet geloofwaardig.

U verklaarde dat u Angola verliet na de gebeurtenissen van 20 februari 2011, toen uw huis

overhoop werd gehaald door agenten van het MPLA en uw man en kinderen verdwenen (CGVS, pp. 8-

9). U gaf daarbij een gedetailleerd relaas van wat er die ochtend in uw huis gebeurde, terwijl u naar de

kerk was. Zo verklaarde u dat de agenten naar binnen gingen en de kinderen vroegen waar vader is. U

zei dat de kinderen antwoordden dat hij afwezig was, waarop de agenten naar u vroegen. U vertelde dat

de kinderen zijn gevlucht en de agenten de bedden hebben overhoop gehaald en de computer van uw

man hebben meegenomen (CGVS, p. 8). Het is evenwel niet logisch dat u dergelijke details kon

geven. Immers, u stelde expliciet dat u alle informatie over de gebeurtenissen die ochtend van de buren

had (CGVS, p. 9). U zei daarbij dat geen van de buren iets had durven doen maar ze vanop een

afstand hadden toegekeken (CGVS, p. 8). Ook nadien is er volgens uw verklaringen niemand in het huis

durven gaan (CGVS, p. 8 en p. 10). Aldus kon u onmogelijk op de hoogte zijn van de gevoerde

conversaties, de schade die de politieagenten binnenshuis aanrichtten en de spullen die ze meenamen.

Het is eveneens vreemd dat u de naam niet kent van de buurvrouw bij wie u gedurende drie

dagen verbleef (CGVS, p. 8). Zelfs indien u het, zoals u verklaarde, niet zo goed met haar kon vinden

zou men verwachten dat u haar naam zou kennen, zeker nadat ze u opving na de inval en verschillende

dagen onderdak bood (CGVS, p. 8).

Ook van meneer A. (…), de vriend van uw man die u naar België bracht, had u zeer weinig informatie.

Zo kende u noch zijn familienaam (CGVS, p. 9), noch zijn nationaliteit (CGVS, p. 10). U wist evenmin

wat voor werk A. (…) deed en wat de relatie was tussen A. (…) en uw man (CGVS, p. 10). Wanneer

u gevraagd werd of hij wist wat er met uw man gebeurd was zei u dat u hier niet met hem over

sprak (CGVS, p. 10). Het komt weinig doorleefd over dat u van de man waaraan u het vertrouwen gaf

om u in veiligheid te brengen en die helemaal met u meereisde tot in België (CGVS, p. 9), niet meer

informatie zou hebben dan alleen zijn naam. Men kan eveneens van u verwachten dat u alle mogelijke

kansen zou aangrijpen om informatie te krijgen over uw verdwenen man.

Tenslotte dient te worden vastgesteld dat u na de verdwijning van uw man en kinderen weinig

ondernam om hen op te sporen. Wat betreft uw man zei u dat u hem op zijn mobiele telefoon belde

maar geen gehoor kreeg. Nergens blijkt uit uw verklaringen dat u nog verdere pogingen deed om hem te

zoeken (CGVS, p. 2, p. 4 en p. pp. 8-9). Zo had u bijvoorbeeld zijn familie kunnen contacteren, om te

vragen of hij die ochtend werkelijk daarheen was gegaan (CGVS, p. 8). Over uw kinderen zei u dat ze

weggelopen waren na de inval van de politie (CGVS, p. 8) en zij mogelijk nog in de stad rondliepen

(CGVS, 10). U verklaarde dat u zelf te bang was om rond te lopen (CGVS, p. 10) en u de kinderen van

de buurvrouw de straat op stuurde om ze te zoeken (CGVS, p. 10). Dit was echter pas de volgende dag

en ze zochten enkel in de wijk (CGVS, p. 8). Uit uw verklaringen blijkt dat u verder niemand heeft

gecontacteerd of gevraagd om ze te zoeken (CGVS, p. 10) al dan niet voor of na uw vertrek uit Angola.

U wist ook niet of de familie van uw man op zoek is gegaan (CGVS, p. 10). Gezien u beweerde dat u erg
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te lijden had onder de verdwijning van uw kinderen en uw man (CGVS, p. 4), komt het niet erg doorleefd

dat u zo weinig ondernam om hen op te sporen.

Uit het voorgaande te worden geoordeeld dat ook uw verklaringen met betrekking tot de

gebeurtenissen van 20 februari 2011, die geleid hebben tot uw vertrek uit Angola, niet geloofwaardig

zijn.

Gelet op het voorgaande kan er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, weerhouden worden.

Het door u voorgelegde artikel van Human Rights Watch (dd. 9 maart 2011) wijzigt

bovenstaande argumentering niet. Het artikel bevestigt dat de Angolese overheid middels intimidatie de

mars van 9 maart probeerde tegen te houden. Het vermeldt eveneens dat de voorzitter van het PDP-

ANA recent doodsbedreigingen heeft ontvangen. Het bevat echter geen bewijs van de door u

aangehaalde persoonlijke vervolgingsfeiten en kan derhalve de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

niet herstellen. U legde verder geen documenten neer om uw identiteit, uw reisweg of uw asielrelaas te

staven.

C. Conclusie

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

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

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

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel roept verzoekster de schending in van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 48/4, 57/7bis en 62 van de vreemdelingenwet en

tevens van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

de bestuurshandelingen. Daarnaast beroept verzoekster zich op een schending van artikel 3 EVRM en

van het zorgvuldigheidsbeginsel. Ten slotte roept zij in dat er een beoordelingsfout werd gemaakt.

3.2.1 De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert binnen

de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van

het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de

grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door

de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund. De middelen die door verzoekster worden ontwikkeld, zullen

derhalve slechts besproken worden in de mate dat ze betrekking hebben op de motieven die in het

onderhavige arrest in aanmerking worden genomen.

3.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). Het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.2.3.1. De Raad stelt vast dat het meest wezenlijke element uit het door verzoekster voorgehouden

asielrelaas haar politieke engagement en deze van haar echtgenoot, namelijk hun betrokkenheid bij de

oppositiepartij PDP-ANA, betreft. In de vragenlijst die werd ingevuld en ondertekend bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde verzoekster dat zij bij terugkeer naar haar land van herkomst vreesde
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“gedood te worden door de MPLA”, zijnde de politieke partij van de Angolese president (administratief

dossier, stuk 8, vragenlijst Dienst Vreemdelingenzaken 08/03/2011, onderdeel 3, vraag 4, p. 3).

3.2.3.2. De Raad constateert evenwel dat verzoekster flagrant tegenstrijdige verklaringen aflegde met

betrekking tot haar zogenaamde aanhorigheid bij de PDP-ANA. Ter beantwoording van de vraag of zij

actief is in een organisatie, vereniging of partij, beperkte verzoekster zich bij de Dienst Vreemdelingen-

zaken immers tot “Nee, ik niet, maar mijn man wel” (administratief dossier, stuk 8, vragenlijst Dienst

Vreemdelingenzaken 08/03/2011, onderdeel 3, vraag 3, p. 3). Voorts vermeldde zij dat haar man lid was

van de PDP-ANA en er bij hen thuis regelmatig vergaderingen plaatsvonden (administratief dossier, stuk

8, vragenlijst Dienst Vreemdelingenzaken 08/03/2011, onderdeel 3, vraag 5, p. 3). Echter, tijdens het

verhoor bij verwerende partij verklaarde verzoekster opeens dat ook zijzelf, sinds 1992, lid is van de

PDP-ANA en dat zij in datzelfde jaar deelnam aan een betoging waarbij zij papieren uitdeelde met

daarop de foto van de voorzitter en tevens de naam van de partij (administratief dossier, stuk 4, CGVS

verhoor 23/03/2011, p. 4 en 6). Daarenboven zou zij al twee jaar lang panen en t-shirts van de PDP-

ANA naar nieuwe leden van de partij in het binnenland brengen om ruchtbaarheid te geven aan deze

oppositiepartij (administratief dossier, stuk 4, CGVS verhoor 23/03/2011, p. 5 en 6). Op het einde van

het verhoor benadrukte haar advocaat eveneens het feit dat verzoekster en haar man meerdere jaren

actief lid waren van de partij en verzoekster geenszins als “een simpel lid” bestempeld kan worden

(administratief dossier, stuk 4, CGVS verhoor 23/03/2011, p. 11). De Raad ziet in redelijkheid niet in hoe

de verklaring dat verzoekster niet actief is in een organisatie, vereniging of partij te rijmen valt met dit

interview, waarin zij haar politieke gedrevenheid juist tracht te onderstrepen door het vermelden van

onder meer een deelname aan een betoging, het uitdelen van folders en het verspreiden van

propagandamateriaal in het binnenland van Angola.

Verder is het uiterst ongeloofwaardig dat een, zoals hoger vastgesteld, uitermate actief lid bij het

noemen van de naam van de provinciale voorman van de PDP-ANA in Luanda, waar verzoekster

woonde, uitermate zwak reageerde door te stellen dat die naam haar wel iets zei, doch zij er geenszins

in slaagde deze persoon binnen de partij te duiden (administratief dossier, stuk 4, CGVS verhoor

23/03/2011, p. 7). Daar waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt dat de website, die Joao Pires

Jumbo aangeeft als haar provinciaal voorman, sinds juni 2009 niet meer geactualiseerd is, merkt de

Raad op dat deze bewering geenszins volstaat om aan te tonen dat de aldaar vergaarde informatie over

deze plaatselijke politicus niet correct zou zijn. Van iemand die naar eigen zeggen sedert 1992 lid is van

de PDP-ANA en zichzelf niet zomaar als een “simpel lid”, maar een “actief lid” kwalificeert, kan

redelijkerwijs worden verwacht dat zij in staat is om de provinciale PDP-ANA politicus aldus te

herkennen, zelfs indien deze politicus slechts tot 2009 een mandaat zou hebben uitgeoefend en anno

2011 geen politieke rol meer zou vervullen. De door verzoekster opgeworpen lage scholingsgraad vormt

gezien de haar zeer actieve partijaanhorigheid geen verschoningsgrond voor het niet in het minst

kunnen duiden van de haar geciteerde naam.

Verzoekster verklaart bij voormeld verhoor op het Commissariaat-generaal dat haar echtgenoot

eveneens lid was van de PDP-ANA en zelfs door deze partij in haar schoot was tewerkgesteld. Gezien

het eigen uiterst actief – zelf voorgehouden – profiel van verzoekster binnen deze partij waarbij zij zelfs

de laatste jaren propagandamateriaal naar het binnenland doorspeelde is het volstrekt ongeloofwaardig

dat verzoekster niet in het minst op de hoogte is van de inhoud van voormelde beroepsbezigheden van

haar echtgenoot binnen de PDP-ANA en niet in staat is te duiden waar zijn tewerkstelling zich effectief

bevindt (administratief dossier, stuk 4, CGVS verhoor 23/03/2011, p. 3). Verzoeksters argument dat zij

als vrouw slechts een secundaire plaats heeft binnen de Angolese maatschappij kan door de Raad in

deze niet worden gevolgd daar verzoekster zoals hoger gesteld zelf aangeeft binnen het politiek

oppositioneel gebeuren zeker niet op de achtergrond te vertoeven.

Het ongeloofwaardig bevinden van de voorgehouden rechtstreekse vervolgingsfeiten wordt door

verwerende partij mede op navolgende motivering gesteund:

“Het is eveneens vreemd dat u de naam niet kent van de buurvrouw bij wie u gedurende drie

dagen verbleef (CGVS, p. 8). Zelfs indien u het, zoals u verklaarde, niet zo goed met haar kon vinden

zou men verwachten dat u haar naam zou kennen, zeker nadat ze u opving na de inval en verschillende

dagen onderdak bood (CGVS, p. 8).

Ook van meneer A. (…), de vriend van uw man die u naar België bracht, had u zeer weinig informatie.

Zo kende u noch zijn familienaam (CGVS, p. 9), noch zijn nationaliteit (CGVS, p. 10). U wist evenmin

wat voor werk A. (…) deed en wat de relatie was tussen A. (…) en uw man (CGVS, p. 10). Wanneer

u gevraagd werd of hij wist wat er met uw man gebeurd was zei u dat u hier niet met hem over

sprak (CGVS, p. 10). Het komt weinig doorleefd over dat u van de man waaraan u het vertrouwen gaf

om u in veiligheid te brengen en die helemaal met u meereisde tot in België (CGVS, p. 9), niet meer

informatie zou hebben dan alleen zijn naam. Men kan eveneens van u verwachten dat u alle mogelijke

kansen zou aangrijpen om informatie te krijgen over uw verdwenen man.
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Tenslotte dient te worden vastgesteld dat u na de verdwijning van uw man en kinderen weinig

ondernam om hen op te sporen. Wat betreft uw man zei u dat u hem op zijn mobiele telefoon belde

maar geen gehoor kreeg. Nergens blijkt uit uw verklaringen dat u nog verdere pogingen deed om hem te

zoeken (CGVS, p. 2, p. 4 en p. pp. 8-9). Zo had u bijvoorbeeld zijn familie kunnen contacteren, om te

vragen of hij die ochtend werkelijk daarheen was gegaan (CGVS, p. 8). Over uw kinderen zei u dat ze

weggelopen waren na de inval van de politie (CGVS, p. 8) en zij mogelijk nog in de stad rondliepen

(CGVS, 10). U verklaarde dat u zelf te bang was om rond te lopen (CGVS, p. 10) en u de kinderen van

de buurvrouw de straat op stuurde om ze te zoeken (CGVS, p. 10). Dit was echter pas de volgende dag

en ze zochten enkel in de wijk (CGVS, p. 8). Uit uw verklaringen blijkt dat u verder niemand heeft

gecontacteerd of gevraagd om ze te zoeken (CGVS, p. 10) al dan niet voor of na uw vertrek uit Angola.

U wist ook niet of de familie van uw man op zoek is gegaan (CGVS, p. 10). Gezien u beweerde dat u erg

te lijden had onder de verdwijning van uw kinderen en uw man (CGVS, p. 4), komt het niet erg doorleefd

dat u zo weinig ondernam om hen op te sporen.”

Waar verzoekster betreffende deze motivering herhaalt te hebben gepoogd in contact te raken met haar

echtgenoot, doch zonder succes, en dat de dochters van de buren gingen rondkijken in de wijk om haar

kinderen te zoeken, wijst de Raad erop dat het louter herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen

echter niet van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 10 maart 2006,

nr.

156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan verzoekster toe om de motieven van

de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waar verzoekster in

gebreke blijft. Verder is het voor de Raad onaannemelijk dat verzoekster, gegeven de omstandigheden

van de verdwijning van haar volledige gezin, haar contactgegevens niet op haar vlucht naar België zou

hebben meegenomen teneinde blijvend naar hen te kunnen informeren via familie of kennissen. Het niet

kennen van de naam van de buurvrouw die haar onderdak verschafte, het niet in kennis zijn van de

gegevens van de persoon die haar hielp vluchten en zelfs begeleidde naar België en de uitermate

geringe inspanningen, vooral op het ogenblik dat verzoekster zelf nog in Angola aanwezig was, teneinde

haar gezin terug te vinden ondermijnen verder de geloofwaardigheid van het door verzoekster

voorgehouden asielrelaas.

Betreffende de e-mail van de Belgische vertegenwoordiger voor de PDP-ANA, de heer Vetokele (bijlage

6 aan het verzoekschrift), die het asielrelaas zou bevestigen, wijst de Raad erop dat documenten

kunnen worden bijgebracht en aangehaald ter ondersteuning van het voorgehouden asielrelaas, doch

niet vermogen een volstrekt ongeloofwaardig relaas in zijn geloofwaardigheid te herstellen.

Betreffende de drie door verzoekster bijgebrachte internetartikels aangaande de betoging van 7 maart

2011 merkt de Raad op dat dit gebeuren in onderhavig arrest geen discussiepunt betreft en dat in deze

artikels de persoonlijke betrokkenheid van verzoekster en haar echtgenoot niet wordt vermeld.

Voormelde flagrante tegenstrijdigheid en onwetendheden betreffende wezenlijke elementen van het

door verzoekster voorgehouden asielrelaas en de opvallend geringe inspanningen in de zoektocht naar

haar gezin verhinderen aan dit relaas enig geloof te hechten en laten niet toe verzoekster de status van

vluchteling met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet toe te kennen.

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

1 van de vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), wijst de Raad erop dat artikel 3 EVRM

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoekster 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). Derhalve kan worden verwezen naar

hetgeen hierna desbetreffend wordt gesteld.

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoeksters asielrelaas, waarop zij zich eveneens beroept

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De Raad

meent derhalve dat verzoekster dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat

relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan evenwel worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekster een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenwel niet aan dat er in Angola een situatie heerst van

willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.



RvV X - Pagina 7

In hoofde van verzoekster kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

3.2.5. Waar verzoekster aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt de

Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing

op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 1 oktober

2003, nr. 123.728). Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen werd gehoord, waarbij zij de mogelijkheid kreeg haar

asielmotieven omstandig uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, zij nieuwe en/of

aanvullende stukken kon neerleggen en waar zij werd bijgestaan door een advocaat en werd gehoord in

aanwezigheid van een tolk die het Portugees machtig is. Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

3.2.6. Om voormelde redenen kan in hoofde van verzoekster noch een gegronde vrees voor vervolging

in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 van deze wet worden aangenomen.

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 achtentwintig april tweeduizend en elf door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


