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nr. 209 751 van 20 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en T. LIPPENS

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

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 23 april 2018 heeft

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

20 maart 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 juni 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 augustus 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. UNGER loco advocaten D.

ANDRIEN en T. LIPPENS en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 18 oktober 2017, verklaart er zich op

26 oktober 2017 vluchteling.

1.2. Op 20 maart 2018 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per aangetekend schrijven op dezelfde dag naar

verzoeker werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U beschikt over de Angolese nationaliteit en werd geboren op 5 mei 1993 in Luanda. In januari 2017

werd u lid van de beweging Jovens Revolucionarios en u en uw vrienden die ook lid waren van deze

beweging besloten om een manifestatie te organiseren in Luanda op 27 mei 2017 met als thema’s het

recht op leven, transparantie en goed bestuur. U werd tijdens deze manifestatie opgepakt en

overgebracht naar een politiekantoor waar u de hele nacht ondervraagd werd over uw politieke

activiteiten. De volgende dag werd u overgebracht naar de gevangenis in Viana waar u 3 maanden

opgesloten zat. U kwam vrij op 15 september 2017 nadat uw ouders een politieman betaald hadden om

u uit de gevangenis te halen. U dook daarna onder in het huis van uw oom in de wijk Palanca waarna u

17 oktober 2017 met het vliegtuig vertrok naar België waar u aankwam op 18 oktober 2017 en er

asiel aanvroeg op 26 oktober 2017.

B. Motivering

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u sinds januari 2017 lid zou zijn van een beweging die “ Jovens Revolucionarios” heet

(zie gehoorverslag CGVS p.4). U verklaarde dat deze beweging bestaat sinds 2016 (zie gehoorverslag

CGVS p.14). Gevraagd wat de officiële naam is van die groep zei u dat de afkorting (van de naam)

“Revus” is maar dat de beweging eigenlijk Jovens Revolucionarios (revolutionaire jeugd) heet (zie

gehoorverslag CGVS p.5). U zei dat u lid werd van deze beweging nadat u uitgenodigd werd door een

vriend, die Albano Bingo Bingo heet (zie gehoorverslag CGVS p.4-5).

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd hoe u Albano Bingo leerde kennen, zei u dat

Albano Bingo en Mbanza Hamza twee jongens zijn die mensen warm maken voor hun zaak op staat in

Luanda en dat u hem zo leerde kennen, in januari 2017. Gevraagd of Mbanza Hamza ook lid is van uw

beweging, Jovens Revolucionarios, zei u dat ze beiden deel uitmaakten van jullie groep maar ook beide

in de groep van Luaty Beirao zitten (zie gehoorverslag CGVS p.6).

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

administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat Albano Bingo, Mbanza Hamza en Luaty Beirao lid zijn

van de jongerenbeweging Movimento Revolucionario Angolano (MRA). Aangezien dit een

jongerenbeweging is, wordt deze beweging ook Movimento Jovens Revolucionarios de Angola

(MJRA) of kortweg “Jovens revolucionarios” genoemd. Verder blijkt uit deze informatie dat ze

zichzelf ook jonge revolutionairen noemen of “Revus”. Deze beweging is actief in Angola sinds

2011.

Toen er u dan gevraagd werd wat het verschil is tussen de beweging waarvan u verklaarde lid te zijn

(Jovens Revolucionarios) en de MRA, zei u dat er verschillende groepen zijn maar dat de klachten

dezelfde zijn, verdeeld over verschillende groeperingen, het begon allemaal in 2015 en steeds meer

mensen worden wakker en u bevestigde daarna dat uw beweging niet dezelfde beweging is als MRA

(zie gehoorverslag CGVS p.5).

Er werd u daarna nog eens gevraagd wat het verschil nu eigenlijk is tussen MRA en Jovens

Revolucuionarios, waarop u zei dat jullie vooral “over sociale zaken spreken” en dat de MRA “meer

binnendringt in het systeem”, jullie spreken over de problemen die voor jullie in de stad van belang zijn

terwijl zij (MRA) “dieper ingaan op de zaken” (zie gehoorverslag CGVS p.6).

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd of u de beweging “Movimento Jovens

Revolucionarios de Angola (MJRA) kent, zei u dat dit de beweging is waar u deel van uitmaakt, dat

dit hetzelfde is maar dat het Jovens Revolucionarios heet (zie gehoorverslag CGVS p.14). Er werd u

dan gevraagd of Jovens Revolucionarios wel een beweging is (Movimento in het Portugees). U zei dat

uw groep inderdaad een beweging is maar zo niet genoemd wordt, dat de naam van uw beweging enkel

“Jovens Revolucionarios” is en dat het woord Movimento niet gebruikt wordt als onderdeel van de naam

van jullie beweging. U werd dan geconfronteerd met het gegeven dat MRA en MRJA dezelfde beweging

is en er werd u gevraagd om dan nog eens het verschil uit te leggen tussen die beweging en uw

beweging. U zei daarop dat u dat niet begreep, (de naam) MJRA; dat MRA bestaat en

Jovens Revolucionarios, die volgens u ook Jovens of revus genoemd worden. Zoals hierboven al

aangehaald zijn dit allen benamingen voor een en dezelfde beweging.

Opnieuw gevraagd wat het verschil dan is tussen die bewegingen, zei u dat MRA “van de grotere, meer

radicalen” zou zijn, dat jullie allemaal revolutionairen zijn maar dat het MRA meer tot uiting komt, meer

gezien wordt en dat “jullie jongeren” daar tussen zouden zitten (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Toen er u dan gevraagd werd of Albano Bingo zowel lid is van MJRA als van Jovens Revolucionarios,

ontweek u de u gestelde vraag en zei u dat hij een motivator is. Gevraagd waarom die 2 verschillende

bewegingen bestaan die bijna precies dezelfde naam hebben, zei u dat u niet kan zeggen dat het

“senior en junior” is maar dat het wel die richting uitgaat. Gevraagd of Mbanza Hamza dan ook lid zou

zijn van die twee bewegingen, ontweek u ook deze vraag en zei u; “hij houdt lezingen”.
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De vraag werd u dan opnieuw gesteld, waarop u bevestigde dat Mbanza Hamza zowel lid zou zijn van

MJRA als van Jovens Revolucionarios (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Dat u MJRA en Jovens Revolucionarios als een “senior en junior” beweging omschrijft houdt geen

steek. MJRA is zelf een jongerenbeweging; zo blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd dat Nito Alves als lid van

MRA/MJRA op 12 september 2013 gearresteerd werd en toen 17 jaar oud was. Dat deze

jongerenbeweging daarna nog een aparte “junior” beweging zou oprichten die, volgens uw omschrijving,

wat minder radicaal zou zijn en deze (bijna precies) dezelfde naam zou geven en dat verschillende

leden lid zouden zijn van deze twee verschillende groeperingen is volstrekt ongeloofwaardig.

Er moet dus vastgesteld worden dat u niet lijkt te beseffen dat het MRA / MJRA een

jongerenbeweging is die eveneens “Jovens Revolucionarios” of revus genoemd wordt en

verkeerdelijk verklaart dat MJRA/MRA en Jovens Revolucionarios twee verschillende

bewegingen zouden zijn. Dit ondergraaft dan ook volledig uw verklaringen dat u lid zou geweest

zijn van Jovens Revolucionarios.

U verklaarde dat u en uw vrienden een manifestatie zouden georganiseerd hebben van de Jovens

Revolucionarios op 27 mei 2017 op het 1 mei plein in Luanda met als thema’s “recht op leven,

transparantie en goed bestuur” (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd welke andere groepen er

manifesteerden op 27 mei 2017 in Luanda, zei u dat de MRA toen ook gemanifesteerd zou hebben en

dat u de andere groepen niet kende. Gevraagd wat het thema van de (manifestatie van) MRA dan was,

zei u dat zij manifesteerden over de transparantie van de verkiezingen.

Er kon geen informatie teruggevonden worden over een manifestatie georganiseerd door MRA/MJRA of

“Jovens revolucionarios” op 27 mei 2017 in Luanda. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt wel dat er op

27 mei 2017 een manifestatie georganiseerd werd op het 1 mei plein in Luanda door de beweging

CNACA (Conselho Nacional dos Activistas Civicos de Angola). Deze manifestatie had de volgende

thema’s: recht op leven, transparantie en goed bestuur. Verder blijkt uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, dat

deze beweging al in 2014 manifestaties organiseerde in Angola.

Er moet dus vastgesteld worden dat u, hoewel u verklaarde lid te zijn van de beweging

“Jovens Revolucionarios”, niet weet dat deze beweging een en dezelfde beweging is als

MRA/MJRA en bovendien verkeerdelijk verklaarde dat deze beweging een manifestatie zou

georganiseerd hebben in Luanda op 27 mei 2017 met als thema’s recht op leven, transparantie

en goed bestuur terwijl deze manifestatie in werkelijkheid georganiseerd werd door de beweging

CNACA.

U kon het bijgevolg ook niet aannemelijk maken dat u, omwille van uw lidmaatschap van

Jovens Revolucionarios en uw deelname aan een manifestatie in Luanda op 27 mei 2017,

problemen zou gehad hebben met de Angolese autoriteiten.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u een koppie neer van uw Angolese identiteitskaart die

geldig was tot 20 februari 2013. Uw identiteit wordt hier niet betwist, dit document verandert dan ook

niets aan de hierboven gedane vaststellingen.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op een manifeste appreciatiefout,

alsook op de schending van artikelen 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de voormelde wet van 15 december

1980 (hierna: Vreemdelingenwet) en van artikel 27 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen.

Volgens verzoeker begaat de commissaris-generaal een manifeste appreciatiefout door telkens de

meest nadelige interpretatie voor verzoeker te weerhouden een gedeeltelijke analyse van de relevante

feiten in verband met het land van herkomst, en meer bepaald de jeugdbewegingen in Angola, te

maken. Verzoeker vraagt verder het voordeel van de twijfel.
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Hij wijst er tevens op dat de commissaris-generaal zijn aanhouding niet in twijfel lijkt te trekken, terwijl dit

een centraal element is in zijn verhaal. Hij meent dat hij er tijdens zijn gehoor in slaagde zijn detentie in

detail uit te leggen en dat zijn verklaringen “een echt gevoel van leven” tonen. Volgens hem kan dit ene

element als vervolging worden vastgesteld. Vervolgens verwijst hij naar artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet en stelt hij dat als hij in het verleden al werd vervolgd, er een vermoeden bestaat dat

hij opnieuw dergelijke vervolgingen kan ondergaan, tenzij de commissaris-generaal het tegendeel

bewijst, volgens verzoeker echter quod non in casu. Voorts volhardt verzoeker in zijn verklaringen “dat

hij tot een Angolese beweging van jonge revolutionairen behoort die Jovens Revolucionarios wordt

genoemd”. Hij stelt dat dit geen erkende beweging is, maar “gewoon een groep van jonge mensen die

dezelfde idealen delen en die de bevolking proberen te sensibiliseren over het bestuur van Angola”. Hij

stelt dat deze beweging zich onderscheidt van de MRA/MRJA. Verder stelt verzoeker onder meer als

volgt in zijn verzoekschrift: “De verzoeker is van mening dat het CGVS zijn deel van de plicht tot

samenwerking niet heeft gerespecteerd, omdat hij zich tevreden heeft gesteld met de informatie van

enkele persartikels om de geloofwaardigheid van zijn verklaringen in twijfel te trekken terwijl de

tegenpartij nog over andere instructie middelen beschikt en hoewel er momenteel, aangezien het

politieke klimaat in Angola, er in de pres heel weinig informatie over de reële feitelijke situatie in Angola

wordt herhaald.” Vervolgens citeert verzoeker uit een rapport van Amnesty International. Hij stelt verder

onder meer als volgt in zijn verzoekschrift: “Hetzelfde geldt voor de manifestatie die op 27 mei 2017 op

het 1 mei plein plaats nam, des te meer omdat een snelle zoekopdracht op het web het gemakkelijk

maakt om informatie te vinden die in tegenspraak is met de informatie van het CGVS en die integendeel

bevestigt dat er wel op 27 mei 2017 een manifestatie plaatsvond op het 1 mei plein en dat dit was niet

alleen georganiseerd door de CNACA, maar ook door de MRA/MRJA: […]”.

2.2. Stukken

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een rapport van Amnesty International (stuk 3) en een

internetartikel (stuk 4).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-

generaal over volheid van rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en

juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. 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 en de kritiek van de

verzoekende partij daarop.

2.3.2. Vluchtelingenstatus

Verzoeker voert aan dat hij door de Angolese autoriteiten werd gearresteerd wegens zijn politieke

activiteiten, meer bepaald het organiseren van en deelnemen aan een betoging in Luanda. In de

bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) zijn verklaringen over

de naam en de organisatie van de politieke beweging waarvan hij beweert lid te zijn in Angola dermate

vaag, uiteenlopend en inconsistent met de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het

administratief dossier) zijn dat hij zijn voorgehouden politieke activisme niet aannemelijk maakt; (ii) uit

de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat er op 27

mei 2017 in Luanda geen betoging werd georganiseerd door MRA/MJRA of door “Jovens

Revolucionarios”, maar wel door CNACA en dit met dezelfde thema’s als deze die verzoeker opsomde;

(iii) aangezien geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers voorgehouden politieke activisme en

zijn deelname aan een betoging op 27 mei 2017 in Luanda, evenmin geloof kan worden gehecht aan

zijn beweerde problemen hierdoor met de Angolese autoriteiten; en (iv) de door hem voorgelegde kopie

van zijn identiteitskaart (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande

vaststellingen niet kan wijzigen.

Er dient vastgesteld dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven uit

de bestreden beslissing een ander licht te werpen.
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Hij komt immers niet verder dan het herhalen van en volharden in zijn reeds afgelegde verklaringen, het

opwerpen van blote en post factum-beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de

commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige wijze de voormelde motieven in concreto te

weerleggen.

Zo oordeelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op terechte en pertinente wijze dat

verzoekers verklaringen over de politieke beweging waarvan hij stelt deel uit te maken dermate vaag,

uiteenlopend en inconsistent met de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het

administratief dossier) zijn dat hij zijn voorgehouden politieke activisme niet aannemelijk maakt:

“U verklaarde dat u sinds januari 2017 lid zou zijn van een beweging die “ Jovens Revolucionarios” heet

(zie gehoorverslag CGVS p.4). U verklaarde dat deze beweging bestaat sinds 2016 (zie gehoorverslag

CGVS p.14). Gevraagd wat de officiële naam is van die groep zei u dat de afkorting (van de naam)

“Revus” is maar dat de beweging eigenlijk Jovens Revolucionarios (revolutionaire jeugd) heet (zie

gehoorverslag CGVS p.5). U zei dat u lid werd van deze beweging nadat u uitgenodigd werd door een

vriend, die Albano Bingo Bingo heet (zie gehoorverslag CGVS p.4-5).

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd hoe u Albano Bingo leerde kennen, zei u dat

Albano Bingo en Mbanza Hamza twee jongens zijn die mensen warm maken voor hun zaak op staat in

Luanda en dat u hem zo leerde kennen, in januari 2017. Gevraagd of Mbanza Hamza ook lid is van uw

beweging, Jovens Revolucionarios, zei u dat ze beiden deel uitmaakten van jullie groep maar ook beide

in de groep van Luaty Beirao zitten (zie gehoorverslag CGVS p.6).

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

administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat Albano Bingo, Mbanza Hamza en Luaty Beirao lid zijn

van de jongerenbeweging Movimento Revolucionario Angolano (MRA). Aangezien dit een

jongerenbeweging is, wordt deze beweging ook Movimento Jovens Revolucionarios de Angola

(MJRA) of kortweg “Jovens revolucionarios” genoemd. Verder blijkt uit deze informatie dat ze

zichzelf ook jonge revolutionairen noemen of “Revus”. Deze beweging is actief in Angola sinds

2011.

Toen er u dan gevraagd werd wat het verschil is tussen de beweging waarvan u verklaarde lid te zijn

(Jovens Revolucionarios) en de MRA, zei u dat er verschillende groepen zijn maar dat de klachten

dezelfde zijn, verdeeld over verschillende groeperingen, het begon allemaal in 2015 en steeds meer

mensen worden wakker en u bevestigde daarna dat uw beweging niet dezelfde beweging is als MRA

(zie gehoorverslag CGVS p.5).

Er werd u daarna nog eens gevraagd wat het verschil nu eigenlijk is tussen MRA en Jovens

Revolucuionarios, waarop u zei dat jullie vooral “over sociale zaken spreken” en dat de MRA “meer

binnendringt in het systeem”, jullie spreken over de problemen die voor jullie in de stad van belang zijn

terwijl zij (MRA) “dieper ingaan op de zaken” (zie gehoorverslag CGVS p.6).

Toen er u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gevraagd werd of u de beweging “Movimento Jovens

Revolucionarios de Angola (MJRA) kent, zei u dat dit de beweging is waar u deel van uitmaakt, dat

dit hetzelfde is maar dat het Jovens Revolucionarios heet (zie gehoorverslag CGVS p.14). Er werd u

dan gevraagd of Jovens Revolucionarios wel een beweging is (Movimento in het Portugees). U zei dat

uw groep inderdaad een beweging is maar zo niet genoemd wordt, dat de naam van uw beweging enkel

“Jovens Revolucionarios” is en dat het woord Movimento niet gebruikt wordt als onderdeel van de naam

van jullie beweging. U werd dan geconfronteerd met het gegeven dat MRA en MRJA dezelfde beweging

is en er werd u gevraagd om dan nog eens het verschil uit te leggen tussen die beweging en uw

beweging. U zei daarop dat u dat niet begreep, (de naam) MJRA; dat MRA bestaat en

Jovens Revolucionarios, die volgens u ook Jovens of revus genoemd worden. Zoals hierboven al

aangehaald zijn dit allen benamingen voor een en dezelfde beweging.

Opnieuw gevraagd wat het verschil dan is tussen die bewegingen, zei u dat MRA “van de grotere, meer

radicalen” zou zijn, dat jullie allemaal revolutionairen zijn maar dat het MRA meer tot uiting komt, meer

gezien wordt en dat “jullie jongeren” daar tussen zouden zitten (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Toen er u dan gevraagd werd of Albano Bingo zowel lid is van MJRA als van Jovens Revolucionarios,

ontweek u de u gestelde vraag en zei u dat hij een motivator is. Gevraagd waarom die 2 verschillende

bewegingen bestaan die bijna precies dezelfde naam hebben, zei u dat u niet kan zeggen dat het

“senior en junior” is maar dat het wel die richting uitgaat. Gevraagd of Mbanza Hamza dan ook lid zou

zijn van die twee bewegingen, ontweek u ook deze vraag en zei u; “hij houdt lezingen”. De vraag werd u

dan opnieuw gesteld, waarop u bevestigde dat Mbanza Hamza zowel lid zou zijn van MJRA als van

Jovens Revolucionarios (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Dat u MJRA en Jovens Revolucionarios als een “senior en junior” beweging omschrijft houdt geen

steek. MJRA is zelf een jongerenbeweging; zo blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd dat Nito Alves als lid van

MRA/MJRA op 12 september 2013 gearresteerd werd en toen 17 jaar oud was.
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Dat deze jongerenbeweging daarna nog een aparte “junior” beweging zou oprichten die, volgens uw

omschrijving, wat minder radicaal zou zijn en deze (bijna precies) dezelfde naam zou geven en dat

verschillende leden lid zouden zijn van deze twee verschillende groeperingen is

volstrekt ongeloofwaardig.

Er moet dus vastgesteld worden dat u niet lijkt te beseffen dat het MRA / MJRA een

jongerenbeweging is die eveneens “Jovens Revolucionarios” of revus genoemd wordt en

verkeerdelijk verklaart dat MJRA/MRA en Jovens Revolucionarios twee verschillende

bewegingen zouden zijn. Dit ondergraaft dan ook volledig uw verklaringen dat u lid zou geweest

zijn van Jovens Revolucionarios.”

Dienaangaande stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift: “De heer K. volhardt in zijn verklaringen

dat hij tot een Angolese beweging van jonge revolutionairen behoort die Jovens Revolucionarios wordt

genoemd. Zoals de verzoeker het tijdens het gehoor uitlegde, is dit geen erkende beweging. Het is

gewoon een groep van jonge mensen die dezelfde idealen delen en die de bevolking proberen te

sensibiliseren over het bestuur van Angola. De beweging van de verzoeker onderscheid zich van de

MRA/MRJA.”

Dergelijk verweer kan geenszins een ander licht werpen op de hiervoor geciteerde motivering uit de

bestreden beslissing. Het louter volharden in zijn reeds afgelegde verklaringen behelst in feite niet meer

dan het tegenspreken van de gevolgtrekkingen die de commissaris-generaal aan deze verklaringen

heeft verbonden, zonder dat deze gevolgtrekkingen in concreto worden weerlegd.

Betreffende de betoging op 27 mei 2017 in Luanda oordeelt de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing terecht als volgt:

“U verklaarde dat u en uw vrienden een manifestatie zouden georganiseerd hebben van de Jovens

Revolucionarios op 27 mei 2017 op het 1 mei plein in Luanda met als thema’s “recht op leven,

transparantie en goed bestuur” (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd welke andere groepen er

manifesteerden op 27 mei 2017 in Luanda, zei u dat de MRA toen ook gemanifesteerd zou hebben en

dat u de andere groepen niet kende. Gevraagd wat het thema van de (manifestatie van) MRA dan was,

zei u dat zij manifesteerden over de transparantie van de verkiezingen.

Er kon geen informatie teruggevonden worden over een manifestatie georganiseerd door MRA/MJRA of

“Jovens revolucionarios” op 27 mei 2017 in Luanda. Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, blijkt wel dat er op

27 mei 2017 een manifestatie georganiseerd werd op het 1 mei plein in Luanda door de beweging

CNACA (Conselho Nacional dos Activistas Civicos de Angola). Deze manifestatie had de volgende

thema’s: recht op leven, transparantie en goed bestuur. Verder blijkt uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd, dat

deze beweging al in 2014 manifestaties organiseerde in Angola.

Er moet dus vastgesteld worden dat u, hoewel u verklaarde lid te zijn van de beweging

“Jovens Revolucionarios”, niet weet dat deze beweging een en dezelfde beweging is als

MRA/MJRA en bovendien verkeerdelijk verklaarde dat deze beweging een manifestatie zou

georganiseerd hebben in Luanda op 27 mei 2017 met als thema’s recht op leven, transparantie

en goed bestuur terwijl deze manifestatie in werkelijkheid georganiseerd werd door de beweging

CNACA.”

Dienaangaande stelt verzoeker vooreerst als volgt in zijn verzoekschrift: “De verzoeker is van mening

dat het CGVS zijn deel van de plicht tot samenwerking niet heeft gerespecteerd, omdat hij zich tevreden

heeft gesteld met de informatie van enkele persartikels om de geloofwaardigheid van zijn verklaringen in

twijfel te trekken terwijl de tegenpartij nog over andere instructie middelen beschikt en hoewel er

momenteel, aangezien het actuele politieke klimaat in Angola, er in de pres heel weinig informatie over

de reële feitelijke situatie in Angola wordt herhaald.”

Verzoeker uit hiermee weliswaar kritiek op de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie

(zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier), doch hij laat na enig stuk bij te brengen

waaruit zou kunnen blijken dat de informatie in het administratief dossier onjuist of achterhaald is of dat

zijn bewering zou kunnen staven dat het politieke klimaat in Angola actueel dermate is dat er geen

betrouwbare informatie over in de pers verschijnt. Het rapport van Amnesty International (verzoekschrift,

stuk 3) betreft geenszins de berichtgeving over de Angolese politieke actualiteit in de pers, maar enkel

wetswijzigingen in Angola die volgens Amnesty International de lokale berichtgeving zouden kunnen

bemoeilijken. De informatie in het administratief dossier is evenwel niet enkel van Angolese, maar

tevens van internationale bronnen afkomstig. Voorts laat verzoeker na te verduidelijken welke “andere

instructie middelen” de commissaris-generaal volgens hem dan wel zou hebben moeten inschakelen.
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Er dient opgemerkt dat de bewijslast in beginsel op verzoekers schouders rust en dat het niet aan de

asielinstanties toekomt de lacunes in verzoekers bewijsvoering op te vullen. Het voorgaande verweer

betreft dan ook niet meer dan het opwerpen van blote beweringen, hetgeen op zich geen afbreuk doet

aan de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing.

Verder stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift: “Hetzelfde geldt voor de manifestatie die op 27 mei

2017 op het 1 mei plein plaats nam, des te meer omdat een snelle zoekopdracht op het web het

gemakkelijk maakt om informatie te vinden die in tegenspraak is met de informatie van het CGVS en die

integendeel bevestigt dat er wel op 27 mei 2017 een manifestatie plaatsvond op het 1 mei plein en dat

dit was niet alleen georganiseerd door de CNACA, maar ook door de MRA/MRJA: […]”.

Uit de vertaling van het bij het verzoekschrift gevoegde internetartikel (verzoekschrift, stuk 4) - waarvan

verzoeker overigens geen voor eensluidend verklaarde vertaling in de zin van artikel 8 PR RvV heeft

voorzien en enkel een “vrije vertaling” opneemt in zijn verzoekschrift (p. 5-6) - blijkt geenszins dat de

MRA/MJRA aan de (organisatie van de) betoging op 27 mei 2017 op het 1-Mei-Plein in Luanda zou

hebben deelgenomen. Evenmin wordt er melding in gemaakt van een beweging met de naam “Joven

Revolucionarios”. Dit internetartikel is dan ook geenszins van aard om afbreuk te doen aan de informatie

opgenomen in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie').

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat de commissaris-generaal zijn aanhouding niet in twijfel

lijkt te trekken, verliest hij uit het oog dat in de bestreden beslissing eveneens terecht wordt gemotiveerd

als volgt: “U kon het bijgevolg ook niet aannemelijk maken dat u, omwille van uw lidmaatschap

van Jovens Revolucionarios en uw deelname aan een manifestatie in Luanda op 27 mei 2017,

problemen zou gehad hebben met de Angolese autoriteiten.” De commissaris-generaal oordeelt dus

terecht dat aan verzoekers problemen met Angolese autoriteiten, waaronder zijn aanhouding wegens

zijn beweerde deelname aan een betoging op 27 mei 2017 in Luanda, niet het minste geloof kan worden

gehecht. In de mate dat verzoeker in zijn verzoekschrift meent dat aan zijn aanhouding, los van zijn

voorgehouden politieke activisme, niet wordt getwijfeld, dient erop gewezen dat er noch in het

administratief of rechtsplegingsdossier, noch in het verzoekschrift enig element aanwezig is waaruit zou

kunnen blijken dat een dergelijke aanhouding in hoofde van verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet dan wel een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet zou kunnen uitmaken.

Gezien het voorgaande is verzoekers verwijzing naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet in casu niet

relevant.

Tevens oordeelt de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt:

“Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u een koppie neer van uw Angolese identiteitskaart die

geldig was tot 20 februari 2013. Uw identiteit wordt hier niet betwist, dit document verandert dan ook

niets aan de hierboven gedane vaststellingen.”

In zijn verzoekschrift voert verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer tegen deze pertinente motivering.

Ten aanzien van het verwijt dat enkel de elementen in zijn nadeel in de bestreden beslissing zouden zijn

opgenomen, kan verder worden opgemerkt dat de motiveringsplicht in hoofde van de commissaris-

generaal geenszins de verplichting behelst om, zo dit al mogelijk zou zijn, alle elementen in het voordeel

dan wel in het nadeel van de kandidaat-vluchteling in de bestreden beslissing op te nemen.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient vastgesteld dat verzoeker er geenszins in slaagt de

motieven in de bestreden beslissing te weerleggen. Deze motieven vinden steun in het administratief

dossier, zijn pertinent en correct en worden door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers vluchtrelaas niet voldoet aan de voorwaarden

van artikel 48/6, § 1, 4 en 5 van de Vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens beroept

teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht.
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De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen meent derhalve dat verzoeker 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 niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

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

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

Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het

administratief of rechtsplegingsdossier, noch in het verzoekschrift enig element dat de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus op grond van voormeld artikel zou kunnen onderbouwen.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 twintig september tweeduizend achttien

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


