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nr. 72 261 van 20 december 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 6 oktober 2011 heeft

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

6 september 2011.

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

Gelet op de beschikking van 8 november 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 november 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat O.

GRAVY en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Angolese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Luanda. Toen u twee jaar oud

was, verdwenen uw ouders en uw zuster tijdens de oorlog in Angola. Sindsdien leefde u in het gezin van

uw tante F.(…) D.(…) S.(…) (zus van uw moeder), haar echtgenoot D.(…) A.(…) en dochter T.(…) in de

Samba wijk van de hoofdstad Luanda. In vergelijking met haar dochter T.(…), werd u door uw tante

gediscrimineerd en slecht behandeld. U moest harder werken thuis en uw tante sloeg u als u het

huishouden niet goed deed. Als er thuis iets brak, kreeg u altijd de schuld. Op een bepaald moment,

stopte uw tante met het betalen van uw schoolgeld, zodat u niet meer school kon lopen. In mei 2010 liep

u thuis weg en ging u bij uw schoolvriendin M.(…) D.(…) en haar ouders wonen in dezelfde wijk Samba

van Luanda. U bleef er een maand wonen, totdat u ook daar wegliep omdat u voelde dat u een blok aan



RvV X - Pagina 2

het been was. U leefde een dag op straat, totdat u in restaurant La Valada kon werken en overnachten.

Gedurende een maand, kuiste u er de vloer en deed er de afwas. U leerde er een klant van het

restaurant kennen, een Belg die D.(…) heet en in Luanda werkte. U ging in op zijn voorstel om in zijn

huis in de wijk Alvalade van Luanda te gaan wonen en werken. Gedurende bijna een maand, deed u er

het huishouden en woonde u er samen met D.(…), zijn vrouw en kind. D.(...) vertelde dat hij met zijn

gezin naar België zou terugkeren en vroeg u hen te volgen. Hij vertelde u dat u in België zou kunnen

studeren en er een beter leven leiden. U was akkoord hiermee, waarop D.(...) zorgde voor een paspoort

met uw pasfoto en uw identiteit. Jullie reisden per vliegtuig naar België op 30 augustus 2010. U woonde

in bij het gezin van D.(...) in België en deed er het huishouden. In het begin ging alles goed, maar de

belofte om u te adopteren in het gezin en u te laten studeren werd niet waargemaakt. Bovendien vond u

dat D.(...) en vrienden van hem die thuis op bezoek kwamen, zich vreemd gedroegen. Tijdens deze

vriendenbezoeken moest u mooie kleren aandoen en spraken ze een vreemde taal. Op 29 oktober

2010, liep u weg uit het huis van D.(...), de bossen in. U kwam een dame tegen, die u naar de Dienst

Vreemdelingenzaken in Brussel bracht, waar u diezelfde dag asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de Geneefse

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk hebt gemaakt.

De door u ingeroepen asielmotieven zijn louter van sociaal-economische aard en zijn bijgevolg vreemd

aan de criteria voor het toekennen van de vluchtelingenstatus in de zin van de Geneefse

Vluchtelingenconventie. U verliet immers uw land van herkomst omdat u meereisde naar België met een

Belgisch gezin en de belofte van adoptie, studiemogelijkheden en een beter leven (zie gehoorverslag

CGVS, p. 4). U woonde in ten huize van het Belgische gezin en deed er het huishouden. U liep er weg

na een verblijf van twee maanden in België omdat de belofte van adoptie en studies niet werd

waargemaakt. U vroeg asiel aan omdat u niet wenst terug te keren naar Angola, waar u niemand zou

hebben om voor u te zorgen (CGVS, p. 5). Uw ouders zijn overleden en u groeide op in het gezin van

een tante in Luanda. U liep er weg omdat u er slecht werd behandeld (CGVS, p. 2 en 3). Daarbij dient

opgemerkt te worden dat er geen sprake lijkt te zijn geweest van daadwerkelijk mishandeling door uw

tante. U relativeerde dit zelf door te bevestigen dat het eerder om discriminatie ging in vergelijking met

hoe uw tante haar eigen dochter behandelde (CGVS, p. 3). In de vragenlijst van het Commissariaat-

generaal (ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken op 3 mei 2011, zie vraag 3.5) vatte u de situatie

samen als zou u nooit het gevoel hebben gehad dat uw tante voor u wilde zorgen en dat u voor haar

een grote last was. U leefde vervolgens in het gezin van een schoolvriendin, maar ook daar voelde u

zich een blok aan het been. Nadien woonde en werkte u in een restaurant, totdat de Belg D.(...) zich

over u ontfermde en tot slot meenam naar België. U had verder geen andere problemen in Angola, ook

niet met de Angolese overheid (CGVS, p. 5). Uit uw relaas blijkt nergens dat u uw land van herkomst

verliet en er niet wenst terug te keren uit vrees voor politieke, etnische of andere vormen van vervolging.

Er kan nog opgemerkt worden dat de ernst van uw asielaanvraag ondermijnd wordt door vage en

incoherente verklaringen aflegde betreffende uw situatie in België en de omstandigheden waarin u asiel

aanvroeg. In voornoemde vragenlijst van het Commissariaat-generaal stelde u dat er in het huis van

D.(...) in België vaak een man langs kwam en dat u bang werd van hem; u was bang om verkocht te

worden of te worden verplicht om u te prostitueren (vraag 3.5). Hiervan was echter niet uitdrukkelijk

sprake tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal. U beperkte zich tot vage verklaringen dat u

het vreemd vond dat u op zaterdag mooie kleren moest aandoen wanneer uw Belgische gastgezin

bezoekers ontving; dat ze een vreemde taal spraken en naar u keken (CGVS, p. 4 en 5). Overigens is

het weinig geloofwaardig dat u onwetend bent over D.(...)’s familienaam, zijn beroep en woonadres in

België (CGVS, p. 4).

U stelde verder geen (andere) problemen te hebben gekend in Angola of met de Angolese overheid

(CGVS, p. 5). Er zijn ook geen elementen in uw relaas of in de informatie over Angola waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, om te geloven in het bestaan van een reëel risico in uw hoofde op het

lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming.

Het door u neergelegde Cédula Pessoal (nr. 0145, afgegeven op 24.11.2008 te Luanda - zie kopie in

het administratief dossier) is enkel relevant voor wat betreft uw identiteit en doet bijgevolg geen afbreuk

aan voorgaande vaststellingen en overwegingen omtrent uw asielmotief. Overigens kan de authenticiteit

van dit document worden betwijfeld. Voornoemde Cédula vermeldt immers dat u zou geboren zijn op 8

april 1994 terwijl een leeftijdsonderzoek door het UZ St-Rafaël (KUL) van 7 januari 2010 bepaalde dat u

toen 20.7 jaar was (in plaats van 15.10 jaar) met een standaarddeviatie van 2 jaar; dat u alleszins reeds

meerderjarig was en dus geen voogd kreeg toegewezen (zie brieven van 20 en 21 januari 2011 van

FOD Justitie in het administratief dossier).

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin
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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 voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A, 2 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, goedgekeurd

bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag) en van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoekster houdt theoretische uiteenzettingen aangaande de motiveringsplicht en het

Vluchtelingenverdrag. Zij herhaalt dat ze minderjarig is en niet meerderjarig zoals verweerder beweert.

Waar verweerder de geldigheid van verzoeksters ‘Cédula Pessoal’ betwist, niet omdat dit document een

vervalsing zou zijn, doch wel omdat onderzoek heeft uitgewezen dat zij meerderjarig is en dus niet op 8

april 1994 geboren is zoals vermeld in de ‘Cédula Pessoal’, meent verzoekster dat indien verweerder

denkt dat de documenten die verzoekster heeft neergelegd vals zouden zijn, hij zou moeten besluiten

dat haar asielaanvraag leugenachtig is, wat hij heeft nagelaten. Verzoekster houdt daarnaast vol dat zij

ongelijke behandelingen en mishandelingen onderging en dat ze omwille van die vervolgingen het huis

van haar tante verlaten heeft. Verweerder heeft verzoeksters opmerkingen dat zij vreesde verkocht te

worden en gedwongen te worden zich te prostitueren, verzwegen. Verzoekster heeft niet over deze

zaken gesproken tijdens haar gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: CGVS) daar zij er niet over gehoord werd. Haar asielaanvraag werd bijgevolg niet

naar behoren onderzocht.

2.2.1. De motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, moet

verzoekster toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van

de motiveringsplicht in casu is bereikt. Verzoekster voert bijgevolg de schending van de materiële

motiveringsplicht aan, zodat het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2.2.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoeksters

asielaanvraag op individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet

waarop hij zijn beslissing baseert. De asielaanvraag van verzoekster werd verworpen omdat (i) de door

verzoekster aangehaalde asielmotieven van louter socio-economische aard zijn; (ii) verzoekster

incoherente verklaringen aflegde aangaande haar situatie in België en de omstandigheden waarin zij

haar asielaanvraag indiende.

2.2.2.2. Waar verzoekster zich beperkt tot theoretische uiteenzettingen, dient opgemerkt te worden dat

deze niet bij machte zijn afbreuk te doen aan de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing.

Ook het louter tegenspreken van de beslissing van de Dienst Voogdij, die vaststelt dat verzoekster

meerderjarig is, is niet dienstig. Daargelaten het feit dat verzoekster geen concrete elementen

aanbrengt die een ander licht zouden kunnen werpen op de gedane vaststellingen, heeft zij nagelaten

een beroep in te dienen tegen deze beslissing via de wettelijk voorziene beroepsmogelijkheid. De

bestreden beslissing stelde aldus terecht vast dat er afbreuk wordt gedaan aan de authenticiteit van

verzoeksters ‘Cédula Pessoal’, waarin 8 april 1994 als haar geboortedatum wordt opgegeven. Dit

document betreft echter enkel haar identiteit en heeft bijaldien geen invloed op het door haar gebrachte

asielrelaas.

Het herhalen van eerder afgelegde verklaringen aangaande de ongelijke behandeling door haar tante

en haar situatie in België is geenszins dienstig om de pertinente vaststellingen van de bestreden

beslissing te weerleggen. Deze beslissing stelde immers terecht vast dat verzoekster haar land van

herkomst verliet om redenen van louter socio-economische aard. Zij reisde met name mee naar België

met een Belgisch gezin omwille van de belofte van adoptie, studiemogelijkheden en een beter leven.

Verzoekster haalde daarnaast aan dat zij niet wenst terug te keren naar Angola omdat zij daar niemand

heeft om voor haar te zorgen aangezien haar ouders overleden zijn en zij door haar tante, bij wie zij na

de dood van haar ouders opgroeide, slecht werd behandeld. De ernst van haar voorgehouden vrees

voor een slechte behandeling door haar tante wordt echter verder ondermijnd door verzoeksters

verklaring bij de Dienst vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) dat zij ‘geen echte vrees heeft maar in

Angola niemand heeft die voor haar kan zorgen’ (stuk 8, Vragenlijst DVZ 3 mei 2011, 3). Ook tijdens het

gehoor op het CGVS verklaarde verzoekster dat het eerder om discriminatie ging in vergelijking met de
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behandeling die haar tantes eigen dochter kreeg. Verzoekster kan dan ook niet overtuigen met de blote

bewering dat zij ongelijke behandelingen en mishandelingen onderging die beschouwd kunnen worden

als vervolgingen. Er werd aldus terecht vastgesteld dat uit deze elementen niet blijkt dat verzoekster

haar land van herkomst verlaten heeft om redenen die verband houden met één van de criteria

opgenomen in het Vluchtelingenverdrag daar zij geen feiten vermeldt die getuigen van een vervolging

omwille van één van de vluchtelingenrechtelijke vervolgingsgronden, i.e. haar ras, nationaliteit, politieke

of religieuze overtuiging of het feit dat zij zou behoren tot een bepaalde sociale groep. Nergens blijkt

bovendien uit haar verklaringen dat zij omwille van één van deze gronden niet zou kunnen rekenen op

bescherming door de Angolese autoriteiten.

Ook de opmerking dat haar asielaanvraag niet naar behoren onderzocht werd omdat verzoekster niet

gehoord werd over haar vrees om verkocht te worden of gedwongen te worden zich te prostitueren, kan

niet overtuigen nu het aan verzoekster is om haar asielrelaas zo coherent, volledig en duidelijk mogelijk

weer te geven voor de verschillende asielinstanties. Het is daarbij geenszins aan de commissaris-

generaal om de lacunes in het asielrelaas van verzoekster op te vullen. Bovendien is de opmerking dat

zij hierover sprak tijdens het gehoor op het CGVS onjuist nu dit geen grondslag vindt in het

administratief dossier.

Verzoekster laat de overige in de bestreden beslissing vastgestelde onwetendheden en incoherente

verklaringen betreffende haar situatie in België ongemoeid. Deze worden dan ook beschouwd als zijnde

hier hernomen.

Verzoekster slaagt er aldus niet in de gedane vaststellingen, die allen steun vinden in het administratief

dossier, te weerleggen. Deze vaststellingen zijn pertinent en worden door de Raad overgenomen.

2.2.3. Verzoekster voert geen middelen aan met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet

op het hoger vastgestelde, toont zij niet aan dat wat haar betreft zwaarwegende gronden voorhanden

zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Het middel is ongegrond.

2.2.4. Verzoekster vraagt in fine van haar verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.3. Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


