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nr. 210 027 van 26 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat K. JANS

Jaarbeurslaan 17/12

3600 GENK

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 4 december 2017

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

staatlozen van 31 oktober 2017.

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 K. JANS 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. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 25 mei 2016, verklaart er zich op

10 augustus 2016 vluchteling.

1.2. Op 31 oktober 2017 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

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

verzoekster werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Angolees staatsburger te zijn van Kimbundu origine, geboren te Luanda. U bent gehuwd

maar in 1990 van deze man gescheiden. U kreeg één dochter met hem, Y.L.L. geboren op 14

december 1985. Zij verblijft bij haar vader en u heeft sinds 1992 geen contact meer met haar. In 1996

verhuisde u naar Cabinda. U werkte er een jaar voor verschillende projecten van de Verenigde Naties

en keerde daarna terug naar Luanda. Eind 1997 verhuisde u opnieuw naar Cabinda. U maakte er in

2005 uw middelbare studies af en werkte voor een korte periode voor een bouwbedrijf en als

hotelreceptioniste. In 1999 begon u een relatie met J.D.A.. U kreeg één zoon met hem, A.G.R.L.

geboren op 04 maart 2002. Uw zoon heeft een mentale beperking. In september of oktober 2013 is uw

man echter verdwenen. U vermoedt dat dit te maken heeft met zijn lidmaatschap van het FLEC (Frente

para a Libertacao do Enclave de Cabinda), een groepering die strijdt voor de onafhankelijkheid van

Cabinda. Sinds begin 2013 kwamen geregeld mensen thuis vragen over hem stellen. Na de verdwijning

van uw man kreeg u schrik. Twee of drie maanden later trok u bij een vriendin in, nog steeds in

Cabinda. In december 2013 besloot u opnieuw naar Luanda te verhuizen. In februari 2014 kwamen

uw neefje, J.C.D.O., en uw nichtje E.C.D.O., bij u inwonen. Ook in Luanda werd u echter bedreigd door

mensen die naar uw echtgenoot vroegen. Sinds begin 2015 kwamen ze een vijftal keer bij u thuis en

daarnaast ondervraagden ze ook uw neefje en nichtje. De muren van uw huis werden verschillende

keren beklad met bedreigingen en één keer was er een poging brand te stichten in uw huis. Er werd

steeds gevraagd naar informatie over uw echtgenoot. Omwille van deze bedreigingen besloot u het land

te verlaten. Daarnaast verklaart u eveneens Angola te hebben verlaten omwille van uw zoon. U wou een

betere verzorging voor hem en hem een stabiel leven kunnen bieden. U haalt eveneens aan dat uw

familie uit elkaar is gegroeid door de vreemde omstandigheden waarin uw vader is gestorven. Hij was

procureur en werd in december 2001 vermoord door onbekenden. U vreest dat dit nog steeds een risico

voor u zou kunnen betekenen. U verklaart in februari 2016 een eerste keer geprobeerd te hebben het

land te ontvluchten. U wou samen met uw zoon, uw neefje en nichtje naar Portugal reizen, jullie hadden

hiervoor een Schengenvisum. Een oude collega van uw vader, meneer A., hielp jullie dit visum te

verkrijgen. Bij de overstap in Nederland werden jullie echter in de luchthaven tegengehouden

en wegens onvoldoende financiële middelen teruggestuurd naar Angola. Op 29 maart 2016 deden jullie

een tweede poging om het land te ontvluchten. Jullie gingen per vliegtuig naar Portugal, waar jullie tot

24 mei 2016 zijn gebleven. Jullie verbleven in een appartement samen met meneer A.. Aangezien de

dichte banden tussen Portugal en Angola besloten jullie verder te reizen naar België. Op 10 augustus

2016 kwam u asiel aanvragen. Ook uw neefje en nichtje dienden een individuele asielaanvraag in

(respectievelijk CGVS-kenmerk 16/16426 en 16/15987). Uw neef zou omwille van zijn deelname aan

verschillende manifestaties problemen hebben gekend.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, het

paspoort van uw zoon, de identiteitskaart van uw zoon, twee medische attesten in verband met de

beperking van uw zoon en een document die uw familiegeschiedenis beschrijft. U verklaart uw paspoort

in België verloren te hebben.

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 autoriteiten. Uit uw verklaringen blijkt echter dat er geen geloof

gehecht kan worden aan uw bewering vervolgd te worden omwille van het lidmaatschap van uw man bij

FLEC.

Allereerst ondermijnt het uw geloofwaardigheid reeds fundamenteel in februari 2016 Europa

te hebben betreden zonder een asielaanvraag in te dienen U verklaart sinds begin 2015 problemen

te hebben gekend in Luanda (gehoorverslag CGVS p.24). Toch besluit u wanneer u wordt

tegengehouden op de luchthaven in Nederland omdat u onvoldoende financiële middelen heeft om uw

verblijf te bekostigen geen asiel aan te vragen maar zou u zich laten terugsturen naar Angola. Indien de

feiten die u aanhaalt waarachtig zijn is het onbegrijpelijk dat u, eens aangekomen in Nederland, geen

asiel zou aanvragen maar zou terugkeren naar Angola. Het feit dat u wordt tegengehouden op de

luchthaven weerhoudt u er absoluut niet van een asielaanvraag in te dienen op deze luchthaven. Het

feit dat u het verkiest teruggestuurd te worden naar het land waar u reeds problemen kende in

plaats van onmiddellijk asiel aan te vragen eens in contact met de Nederlandse migratiediensten

ondermijnt uw vrees voor vervolging reeds fundamenteel. Hier kan nog bij worden toegevoegd dat

u niet van bij uw tweede aankomst in een veilig land beroep deed op de asielinstanties ter bescherming.

U verklaart reeds in maart 2016 in Portugal te zijn aangekomen, het is pas vijf maanden later, in

augustus 2016, dat u een asielaanvraag indient. Ook nadat uw visum reeds was verlopen ondernam u

niet onmiddellijk de nodige stappen om asiel aan te vragen. Er kan echter van een persoon in nood

worden verwacht dat hij zich onmiddellijk tot de bevoegde instanties wendt om zich beschermd te

weten.
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U verdedigt zich door te stellen dat u afhankelijk was van de oriëntering van de persoon waarmee u

gereisd was en hier nieuw was en niet wist hoe het ging om asiel aan te vragen (gehoorverslag CGVS

p.28). Uw ingeroepen onwetendheid is ontoereikend aangezien van iemand die beweert te vrezen voor

zijn leven en vrijheid en daarom zijn land verlaat, mag verwacht worden dat hij zich informeert en zich zo

snel mogelijk aanbiedt bij de bevoegde instanties om internationale bescherming te vragen. Deze

vaststellingen ondermijnen uw nood aan bescherming.

Uit uw visumdossier (toegevoegd aan het administratief dossier) blijkt verder dat u eveneens

reeds eerder naar Europa zou zijn gereisd, of hier minstens een visum toe hebt verkregen. Uit de

toegevoegde informatie blijkt dat u reeds in november 2014 en in januari 2015 door Portugal een

Schengenvisum werd uitgereikt. Niet alleen schaadt het uw geloofwaardigheid dat u toen niet reeds de

nodige stappen heeft gezet om een asielaanvraag in te dienen, aangezien u verklaart in december 2013

Cabinda te hebben ontvlucht omwille van de problemen van uw echtgenoot (gehoorverslag CGVS p.6

en p.12), u verschaft evenmin de te verwachten duidelijkheid omtrent deze reizen wat uw

geloofwaardigheid verdere schade berokkent. U verklaart weliswaar reeds voor uw eerste poging om

naar Europa te vluchten in februari 2016 naar Europa te zijn gereisd samen met uw meter. U kan zich

echter niet voor de geest halen wanneer dit was. U kan enkel stellen dat dit al lang geleden is

(gehoorverslag CGVS p.4 en p.27). Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat uit uw

visumdossier blijkt dat u in november 2014 en in januari 2015 reeds naar Europa reisde kan u enkel

stellen dat dit de reizen zijn die u bedoelde die u lang geleden met uw meter zou hebben gemaakt

(gehoorverslag CGVS p.27). Het is echter weinig geloofwaardig dat u anderhalf jaar voor uw

uiteindelijke vertrek uit Angola als zo lang geleden zou beschouwen dat u zich niet kan herinneren

wanneer dit zou zijn voorgevallen. Dit toont aan dat u weinig bereidwillig bent het Commissariaat-

generaal volledige en coherente informatie te verschaffen.

Daarnaast komt het uw algehele geloofwaardigheid allerminst ten goede dat u er niet in slaagt

een helder beeld te scheppen van uw leven voor uw vertrek uit Angola en uw eerdere reizen naar

Europa. Waar u voor het Commissariaat-generaal verklaart voornamelijk in Cabinda te hebben

gewoond, u zou van 1997 tot 2013 steeds in Cabinda te hebben verbleven (gehoorverslag CGVS p.5),

stelde u bij de Dienst Vreemdelingenzaken vooral in Luanda te hebben gewoond. U verklaart er een

eerste keer negen maanden in Cabinda te hebben gewoond en een tweede keer twee jaar en enkele

maanden te zijn geweest (verklaring DVZ vraag 10). Ook met betrekking tot uw werk bent u niet

eenduidig. Voor het Commissariaat-generaal verklaart u in 1996 enkele maanden voor een project voor

de Verenigde Naties te hebben gewerkt en eveneens een tijdje in een bouwbedrijf actief te zijn geweest.

U verklaart de laatste jaren in Cabinda en Luanda niet meer te hebben gewerkt (gehoorverslag CGVS

p.8). Wanneer het Commissariaat-generaal u er op wijst dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde ook de laatste jaren nog actief te zijn geweest geeft u aan dat u hiermee dat bouwbedrijf

bedoelde maar dat u niet weet wanneer u juist voor hen werkte, u kan enkel aangeven dat het niet kort

voor uw vertrek was maar al lang geleden (gehoorverslag CGVS p.8). Het is pas wanneer u er wordt op

attent gemaakt dat u verklaarde in een hotel te hebben gewerkt dat u stelt dat u dit vergeten was maar

inderdaad in 2010 of 2011 minder dan tien maanden in een hotel werkte (gehoorverslag CGVS p.9). Bij

de Dienst Vreemdelingenzaken gaf u echter aan dat deze job in dit hotel uw enige werkervaring was en

u er van 2011 tot 2013 heeft gewerkt. Daarenboven blijkt uit uw visumdossier (zie informatie toegevoegd

aan het administratief dossier) dat u er in december 2015 nog een contract had van onbepaalde duur. U

verklaart hieromtrent dat u dit werkcontract heeft gevraagd om een visum te verkrijgen maar dat u er

niet daadwerkelijk aan het werk was. Deze inconsequenties geven allerminst blijk van enige

inspanningen om het Commissariaat-generaal een duidelijk zicht te geven op uw woon –

en werkplaatsen alvorens uw land van herkomst te verlaten, wat wijst op een gebrekkige

medewerking en uw algehele geloofwaardigheid verdere schade berokkent.

Vervolgens dient er op te worden op gewezen dat uit objectieve informatie beschikbaar bij

het Commissariaat-generaal en toegevoegd aan het administratief dossier niet blijkt dat mensen

in uw situatie, namelijk familieleden van vermeende aanhangers van het FLEC met zelf geen

enkele affiliatie met de beweging, blootgesteld worden aan enige vervolging. Reeds in 2008 werd

er gesteld dat er geen aanwijzingen zijn dat FLEC-aanhangers buiten Cabinda negatief in de

belangstelling staan van de Angolese autoriteiten (Algemeen Ambtsbericht Angola – juni 2008). In 2012

vond zelfs geen enkele arrestatie plaats in Cabinda van inwoners verdacht van activiteiten voor het

FLEC of samenwerking met de groepering (USDOS – Country Report on Human Rights Practices 2012,

Angola – 19.4.2013). Verder blijkt uit de toegevoegde informatie dat enkel prominente activisten die

openlijk voor hun lidmaatschap van of sympathie voor het FLEC uitkomen ernstig kunnen bedreigd

worden, dit gebeurt allerminst met om het even wie. Bovendien zijn er geen feiten bekend van enige

slechte behandeling louter omwille van het feit dat men in Cabinda heeft verbleven. Niets wijst er op dat

personen louter omdat zij in Cabinda hebben verbleven gezien worden als aanhangers van het FLEC

(‘COI Focus – Angola, actuele situatie van de Cabindese onafhankelijkheidsbewegingen – 01.07.2013’
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en ‘Home Office – Country Information and Guidance, Angola: Treatment of persons from Cabinda

province – januari 2015’). Nergens uit de toegevoegde informatie blijkt dat familieleden van

vermeende FLEC-aanhangers actief zouden opgespoord en vervolgd worden. In uw verklaringen

kan dan ook geen enkel element worden teruggevonden wat zou verklaren dat dit in uw zaak wel het

geval zou zijn geweest. Zeker aangezien u verklaart zelf nooit enige politieke activiteiten te hebben

ontwikkeld (gehoorverslag CGVS p.19-20) en u weliswaar in Cabinda gewoond heeft maar zelf geen

Cabindese achtergrond heeft aangezien uw beide ouders geboren zijn in Malanje en al geruime tijd in

Luanda woonden (gehoorverslag CGVS p.9). Louter gebaseerd op deze informatie kunnen de door

u aangehaalde vervolgingsfeiten reeds ongeloofwaardig worden bevonden.

Evenmin slaagde u er in uw persoonlijke vervolgingsfeiten aannemelijk te maken.

U verklaart ten eerste helemaal niet te weten wat de activiteiten van uw man voor het FLEC

inhielden. U verklaart dat hij u er nooit iets over vertelde en dat u dan ook geen enkel idee heeft wat

zijn concrete activiteiten waren. U zou hier nooit ook maar iets van hebben opgemerkt. Evenmin kan u

inschatten hoe vaak hij zich met activiteiten van het FLEC zou hebben bezig gehouden. U verklaart dat

hij u er niets over vertelde omdat hij u geen schrik wou aanjagen (gehoorverslag CGVS p.19-20). U

verklaart wel geprobeerd te hebben te vragen naar de redenen van de bedreigingen maar daarop zou

hij u enkel gezegd hebben zich geen zorgen te maken. U heeft uw man echter nooit ook maar gevraagd

naar zijn persoonlijke activiteiten (gehoorverslag CGVS p.23). U was op de hoogte dat één van zijn

vrienden lid was van het FLEC, echter ook aan hem zou u geen verduidelijking hebben gevraagd

(gehoorverslag CGVS p.21). U spreekt zich daarenboven tegen over de manier waarop u te

weten kwam dat zijn vriend lid was van het FLEC. Waar u eerst verklaart dat uw man u dit heeft verteld

(gehoorverslag CGVS p.19), verklaart u later dat u dit niet van uw man maar van anderen heeft gehoord

(gehoorverslag CGVS p.20). Bovendien zou uw man u nooit bevestigd hebben aangesloten te zijn bij

het FLEC. U verklaart dat u hem vroeg of hij deel uitmaakte van het FLEC maar dat hij ook daar enkel

op antwoordde dat hij tegen de regering was, zonder effectief toe te geven lid te zijn van het FLEC

(gehoorverslag CGVS p.21). Het is vooreerst uiterst weinig waarschijnlijk dat u nooit meer informatie

zou hebben opgevangen over de activiteiten van uw man, wat deze activiteiten al twijfelachtig maken.

Daarnaast is het uiterst opmerkelijk dat u niet meer inspanningen zou leveren om te weten te

komen wat zijn activiteiten precies waren om deze bedreigingen beter te kunnen plaatsen. U zou

al meer een half jaar op de hoogte zijn geweest van zijn lidmaatschap, u verklaart namelijk dat de

bedreigingen begin 2013 zijn begonnen en u daardoor de link legde dat uw man mogelijks ook lid zou

kunnen zijn van het FLEC (gehoorverslag CGVS p.19) en uw man zou pas in september of oktober

verdwenen zijn (gehoorverslag CGVS p.12 en p.24). Daarbij zouden er periodes geweest zijn waarbij

wekelijks mensen langskwamen om naar uw man te zoeken. Zij zouden zo vaak zijn langsgekomen dat

u de tel bent kwijt geraakt (gehoorverslag CGVS p.23). Indien u reeds meer dan een half jaar met een

dergelijke regelmaat en intensiteit zou zijn lastig gevallen is het is het weinig waarschijnlijk dat u in het

hele niet alert zou zijn voor wat de activiteiten van uw man inhouden. Uw gebrek aan interesse voor

de aanleiding van de problemen die u zou gekend hebben en de afwezigheid van enig initiatief

om dit te achterhalen ondermijnen de geloofwaardigheid van deze problemen reeds danig.

Ten tweede kon u niet overtuigen wat betreft de vervolgingsfeiten die u zou hebben ondergaan.

U verklaart na uw verhuis naar Luanda pas begin 2015 opnieuw problemen te hebben gekend. U bleef

na de verdwijning van uw man nog twee à drie maanden in Cabinda maar in die periode zou niets zijn

voorgevallen. Ook eens terug in Luanda kende u een jaar lang geen problemen (gehoorverslag CGVS

p.24). U heeft geen enkel idee wat er voor zorgde dat zij na meer dan een jaar deze bedreigingen

opnieuw zouden opgevat hebben. U verklaart dat iemand u moet verklikt hebben maar kan niet

zeggen wie dat zou hebben gedaan, u gokt enkel op de vriendin waar u voor uw vertrek uit Cabinda bij

verbleef maar kan geen enkel concreet element bijbrengen om dit vermoeden te staven (gehoorverslag

CGVS p.25). U slaagt er zodoende niet in aannemelijk te maken dat u opgespoord zou zijn

geweest in Luanda omwille van de activiteiten van uw man.

Daarnaast schaadt het uw geloofwaardigheid dat u niet bij uw eerste gehoor door de

Belgische asielinstanties alle vervolgingsfeiten heeft aangehaald. Nergens in dit gehoor vermeldt u

namelijk dat de muren van uw huis met bedreigingen beklad werden en dat er een poging tot

brandstichting was. U heeft het er enkel over de mondelinge bedreigingen aan huis (vragenlijst CGVS

vraag 5). Hoewel deze vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle

elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat u dermate essentiële en frappante

elementen als publieke beschuldigingen op uw muur en een poging tot brandstichting wel degelijk zou

vermelden. Er mag van u worden verwacht dat u alle elementen ter ondersteuning van uw

asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe

aanleiding vormen tot uw vertrek of vlucht uit uw land van herkomst. U dient dit zo volledig

en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op u de verplichting rust

om uw volledige medewerking te verlenen bij de asielprocedure.
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Vooral het feit dat u nergens vermeldt dat men poogde uw huis in brand te steken springt hierbij

in het oog. Dit terwijl op de Dienst Vreemdelingenzaken u expliciet de vraag wordt gesteld of er vlak

voor uw vertrek iets specifieks gebeurde waardoor u besloot het land te verlaten. In uw antwoord

vernoemt u deze poging tot brandstichting niet (vragenlijst CGVS vraag 5). Voor het Commissariaat-

generaal geeft u nochtans aan dat dit de druppel was die u er toe dwong het land te

verlaten (gehoorverslag CGVS p.19) en dat dit drie of vier maanden voor uw vertrek voorviel

(gehoorverslag CGVS p.26). Er kan derhalve verwacht worden dat u een dergelijke ingrijpende

gebeurtenis zou vermelden wanneer u voor het eerst gevraagd wordt een overzicht te geven van de

vervolgingsfeiten die u heeft ondergaan. Dat u dit naliet ondermijnt de geloofwaardigheid van deze

vervolgingsfeiten.

Verder verklaart u geen enkel probleem te hebben gekend bij het verlaten van het land, dit

terwijl zowel u als uw zoon en uw neefje en nichtje onder hun eigen naam met hun eigen

paspoort hebben gereisd. Ook bij uw eerste vertrek naar Europa, in februari 2016, zou u geen enkel

probleem hebben gekend (gehoorverslag CGVS p.17). U vreest nochtans dat de Angolese autoriteiten

achter uw bedreigingen zitten (gehoorverslag CGVS p.26). Indien u daadwerkelijk vervolging zou

dienen te vrezen is het opmerkelijk dat u niets in de weg werd gelegd wanneer u het land zou

verlaten. Het valt moeilijk aan te nemen dat men inspanningen zou leveren om u op te sporen en te

bedreigen maar geen stappen zou ondernemen om te voorkomen dat u het land verliet. Bovendien is

het ook van uwentwege opmerkelijk dat, indien u de autoriteiten vreest, u geen voorzorgsmaatregelen

zou hebben genomen zodat u geen problemen zou kennen om het land te verlaten. Bovenstaande

elementen zorgen er dan ook voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen enige

vervolging te hebben ondergaan vanwege de Angolese autoriteiten.

Uit bovenstaande elementen kan dan ook geconcludeerd worden dat er geen geloof kan

worden gehecht aan de vervolgingsfeiten die u aanhaalt ten gevolge van het vermeende

lidmaatschap van uw man bij het FLEC.

Waar u verder verklaart het land te hebben verlaten om een betere toekomst en medische

verzorging te verzekeren voor uw zoon(gehoorverslag CGVS p.18-19) wijst het Commissariaat-

generaal er op dat zij begrip heeft voor uw situatie, de beoordeling van deze vrees valt echter niet onder

bevoegdheden van het Commissariaat-generaal. Voor de beoordeling van deze elementen dient u zich

te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de

Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de toegankelijkheid van de

medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te beoordelen, evenals de

graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaatgeneraal zou haar

bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen.

Wat betreft de vrees die u uit omwille van de problemen die uw familie reeds kende. U

verklaart dat uw vader is vermoord in december 2001 en dat dit voor angst zorgde binnen uw familie

(gehoorverslag CGVS p.29). Daarnaast brengt uw advocaat aan dat u een familiegeschiedenis kent van

politieke problemen (gehoorverslag CGVS p.31). Vooreerst heeft u noch bij het Commissariaat-

generaal noch bij de Dienst Vreemdelingenzaken dit spontaan aangehaald als een oorzaak van

de problemen die u zou gekend hebben in Angola. Het is pas wanneer naar enige toevoegingen

wordt gevraagd dat u dit volledigheidshalve wenst te vermelden (gehoorverslag CGVS p.29). U vermeldt

dit niet wanneer bij uw vrij relaas wordt gepeild of er nog andere redenen kunnen zijn waarom u het land

verliet naast de aangehaalde problemen omwille van uw echtgenoot (gehoorverslag CGVS p.19).

Zodoende kan dit niet beschouwd worden als een element die mee uw beslissing bepaalde om voor

veiligheidsredenen uw land van herkomst te verlaten. U verklaart daarbij expliciet dat dit gegeven niets

te maken heeft met de vermeende problemen die u zou gekend die leidden tot uw vertrek uit het land. U

stelt enkel dat het een risico zou kunnen betekenen, maar zou hier sinds het overlijden van uw vader in

2001 nooit enige verdere problemen door hebben gekend (gehoorverslag CGVS p.30). Het is

derhalve een zuiver hypothetische vrees waar u geen enkel concreet element voor aanhaalt ter

ondersteuning. Het is dan ook niet geloofwaardig dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst om

deze reden alsnog enige problemen zou kennen. Bovendien heeft u geen idee om welke reden hij zou

vermoord zijn en geeft u aan dat het even goed een crimineel kan zijn geweest. U deed nooit enige

moeite om het onderzoek naar zijn dood op te volgen (gehoorverslag CGVS p.30). Het is het

Commissariaat-generaal dan ook volstrekt onduidelijk waarom u om deze reden nog verdere problemen

zou kennen. Wanneer het politieke profiel van uw familie wordt aangehaald dient er op gewezen dat u

nergens in uw verklaringen uw vermeende problemen hieraan linkt. Daarenboven verklaart u dat uw

broer en uw neven reeds 20 jaar geleden het land hebben verlaten (gehoorverslag CGVS p.10)

zonder dat u omwille van de problemen die zij kunnen hebben gehad enige gevolgen kende.
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Eveneens kon u reeds verschillende keren onder uw eigen naam probleemloos het land verlaten en er

terugkeren (gehoorverslag CGVS p.17). Zodoende is het niet aannemelijk dat u omwille van het

profiel van uw familie enige problemen zou kennen bij een terugkeer naar uw land van herkomst.

Waar u eveneens de politieke activiteiten van uw neefje J. aanhaalt dient er op gewezen dat

uw neef er allerminst in slaagde zijn vervolging omwille van enig politiek activisme aannemelijk te

maken. In de weigeringsbeslissing van uw neef werd hieromtrent het volgende gesteld:

[“]Waar u verklaart deelgenomen te hebben aan enige manifestaties, kan ook dit geen grond

uitmaken om u internationale bescherming te bieden. Het is niet aannemelijk dat u om deze

reden enig risico zou lopen op vervolging bij een terugkeer naar uw land van herkomst. Vooreerst

situeert u deze manifestaties voor uw verhuis naar uw tante in 2014 (gehoorverslag CGVS p.5 en p.10).

U verklaart bij uw tante hier geen problemen meer door te hebben gekend en stelt zelfs niet te denken

dat u hierdoor in de toekomst nog problemen zou kunnen krijgen (gehoorverslag CGVS p.17). Dit kan

dan ook allerminst beschouwd worden al een reden die er toe leidde dat u uw land van herkomst zou

hebben verlaten. Bovendien beperken uw problemen omwille van deze manifestatie tot waarschuwingen

gedurende deze manifestatie, buiten de context van een manifestatie zou u nooit enige problemen

hebben gekend (gehoorverslag CGVS p.11). Verder werd u tot deze manifestaties uitgenodigd door

mensen die u niet kende en waarvan u zelfs niet weet bij welke beweging of partij zij mogelijks zouden

horen. Zelf heeft u nooit een specifieke politieke partij of beweging gesteund en kende u geen

andere politieke activiteiten. U ging zelfs niet stemmen omdat uw religie dit niet toestaat (gehoorverslag

CGVS p.10 en p.18). Niets wijst er dan ook op dat u een activistisch profiel zou hebben of zou

worden aangemeten waardoor u negatief onder de aandacht zou komen van de Angolese

autoriteiten en enige vervolging zou dienen te vrezen.[ˮ] 

Bovendien wordt door het Commissariaat-generaal niet ingezien hoe deze beperkte activiteiten – indien

hier al enige geloof aan wordt gehecht, quod non – enig effect zou kunnen hebben op uw persoon. Dit

activisme zou dateren van voor hij bij u is ingetrokken en er tijdens zijn verblijf bij u zouden zich geen

problemen meer hebben voorgedaan (gehoorverslag CGVS p.28). Het is derhalve niet waarschijnlijk dat

u omwille van zijn vermeend activisme enige vervolging zou dienen te vrezen.

De documenten die u neerlegt zijn niet in staat bovenstaande appreciatie te wijzigen.

Uw identiteitskaart, het paspoort van uw zoon en zijn identiteitskaart tonen enkel jullie identiteit aan, wat

in deze niet ter discussie staat. Zij vormen echter geen aanwijzing voor de vervolging die u verklaart te

hebben ondergaan. Zoals eerder aangehaald vallen de medische problemen die u aanhaalt in hoofde

van uw zoon niet onder de bevoegdheid van het Commissariaat-generaal, zodoende kunnen de

medische attesten die u neerlegt de appreciatie omtrent uw asielmotieven niet wijzigen. Het verslag van

uw familiegeschiedenis is hier evenmin toe in staat. Vooreerst worden in dit document geen concrete

elementen aangehaald die de vervolging van uw familie aantonen. Bovendien werd hierboven reeds

gemotiveerd dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat u vervolging zou dienen te vrezen omwille

van de problemen die uw familie zou hebben gekend.

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.

Het Commissariaat-generaal wijst de staatssecretaris op het feit dat ook in hoofde van uw neef

(16/16426) en uw nicht (16/15987) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekster vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde om haar

de subsidiaire bescherming te verlenen.
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2.2. Stukken

Ter terechtzitting legt verzoekster de volgende stukken neer: een psychologisch en een medisch attest

en enkele attesten betreffende lessen Frans die zij in België volgde en betreffende onderwijs voor haar

zoon (rechtsplegingsdossier, stuk 9).

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

Verzoekster voert aan dat zij door de Angolese autoriteiten wordt bedreigd door de activiteiten van haar

oom voor FLEC alsook wegens de politieke activiteiten van haar neef, dat zij een betere toekomst en

medische verzorging wil verzekeren voor haar zoon en dat haar familie reeds problemen kende na de

dood van haar vader. In de bestreden beslissing wordt verzoekster de vluchtelingenstatus geweigerd

omdat (i) zij geen verzoek om internationale bescherming indiende toen zij in februari een eerste maal in

Europa (Nederland) was en dat zij zich integendeel liet terugsturen naar het land waar zij reeds

problemen zou hebben gekend; (ii) uit haar visumdossier blijkt dat zij reeds eerder een Schengenvisum

kreeg, dat zij dus mogelijks eerder naar Europa kwam en toen evenmin een verzoek om internationale

bescherming indiende en dat zij bovendien geen duidelijk zicht biedt op haar leven in Angola voor haar

vertrek en op haar eventuele eerdere reizen naar Europa; (iii) uit de beschikbare informatie (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat familieleden van vermeende aanhangers van

FLEC met zelf geen enkele affiliatie met de beweging niet worden blootgesteld aan enige vervolging; (iv)

haar kennis over de activiteiten van haar echtgenoot in ernstige mate gebrekkig is, zij evenmin de

beweerde vervolgingsfeiten aannemelijk wist te maken en zij niet alle vervolgingsfeiten van bij haar

eerste interview bij de Belgische asielinstanties heeft weergegeven; (v) zowel zij als haar neef en nicht

onder hun eigen naam met hun eigen paspoort hun land van herkomst konden verlaten, terwijl zij net de

Angolese autoriteiten stellen te vrezen; (vi) de beoordeling van haar vrees voor vervolging wegens de

medische toestand van haar zoon onder de beoordeling van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet en

dus buiten de bevoegdheid van de commissaris-generaal valt; (vii) de vrees voor problemen voor haar

familie na de dood van haar vader in 2001 geenszins aannemelijk wordt gemaakt; (viii) betreffende de

beweerde politieke activiteiten van haar neef wijst de commissaris-generaal op (a) de

weigeringsbeslissing die ten aanzien van haar neef werd genomen en waarin hij oordeelde dat haar

neef niet aantoont dat hij een activistisch profiel zou hebben of zou krijgen aangemeten waardoor hij in

de negatieve aandacht van de Angolese autoriteiten zou komen te staan en (b) het feit dat niet kan

worden ingezien op welke wijze deze beweerde politieke activiteiten van haar neef enige invloed zouden

kunnen uitoefenen op haar persoon; en (ix) de door haar voorgelegde documenten (zie map

'Documenten' in het administratief dossier) de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

In haar verzoekschrift komt verzoekster onder “4 IN FEITE EN IN RECHTE” niet verder dan te stellen

als volgt:

“In september of oktober 2013 is de echtgenoot van verzoeker verdwenen gelet op zijn lidmaatschap

van het FLEC.

Vanaf 2013 kwamen er al mensen vragen stellen over de echtgenoot. Na de verdwijning van de

echtgenoot kreeg verzoeker steeds meer schrik.

In december 2013 besloot verzoeker uit angst te verhuizen naar Luanda. Ook in Luanda werd verzoeker

echter bedreigd.

Aldaar heeft verzoeker kunnen waarnemen dat ze bedreigd werden, de muren beklad werden en er een

poging plaatsvond om het huis in brand te steken. Dit omdat verzoeker niet kon zeggen waar de

echtgenoot verbleef.
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Verzoeker poogde naar Portugal te vluchten in februari 2016, doch dit mislukte doordat Nederland

verzoeker terugstuurde naar Angola zonder te wijzen op de mogelijkheid om asiel aan te vragen.

Verzoeker is dan ook naar België gekomen omdat diens leven in gevaar is.”

In zoverre verzoekster met de zinsnede “zonder te wijzen op de mogelijkheid om asiel aan te vragen”

aanvoert dat de Nederlandse autoriteiten haar hadden moeten inlichten over de mogelijkheid om een

verzoek om internationale bescherming in te dienen, dient vastgesteld dat in de bestreden beslissing

terecht wordt gesteld als volgt: “Uw ingeroepen onwetendheid is ontoereikend aangezien van iemand

die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom zijn land verlaat, mag verwacht worden dat

hij zich informeert en zich zo snel mogelijk aanbiedt bij de bevoegde instanties om internationale

bescherming te vragen.” Dienaangaande kan bovendien worden gewezen op het feit dat verzoekster,

haar neef en haar nicht na hun terugkeer naar Angola een tweede maal naar Portugal reisden, waar zij

van 29 maart 2016 tot 24 mei 2016 verbleven, opnieuw zonder een verzoek om internationale

bescherming in te dienen. Vervolgens verbleven zij reeds sinds 25 mei 2016 in België en dienden zij pas

op 10 augustus 2016, dus ongeveer 2,5 maanden na hun aankomst in België, een verzoek om

internationale bescherming in. Redelijkerwijze kan echter worden aangenomen dat een verzoekster om

internationale bescherming, die beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor

vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst

in Europa of kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale

bescherming zou indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en gedurende ruim vier maanden talmde

alvorens zulk verzoek in te dienen, terwijl zij reeds eerder de kans had om bij een eerdere reis naar

Europa een dergelijk verzoek in te dienen, getuigt dan ook geenszins van een ernstige en oprechte

vrees voor vervolging in haar hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van

de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoeksters algehele geloofwaardigheid.

Voor het overige bevat de hiervoor geciteerde uiteenzetting uit het verzoekschrift slechts een

gedeeltelijke weergave van de voorgehouden vervolgingsfeiten. Het betreft niet meer dan het herhalen

van enkele reeds afgelegde verklaringen van haar, haar neef en haar nicht, zonder dat zij in concreto de

uitgebreide en pertinente motivering in de bestreden beslissing enigszins tracht te weerleggen. Dergelijk

verweer is allerminst ernstig. De motieven in de bestreden beslissing vinden steun in het administratief

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

overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Uit de attesten die verzoekster ter terechtzitting neerlegt (rechtsplegingsdossier, stuk 9) blijkt niet dat

verzoekster niet in staat zou zijn tot het op een normale wijze ondergaan van een gehoor of tot het

afleggen van gedetailleerde, coherente en geloofwaardige verklaringen. Verder blijkt enkel dat zij lessen

Frans volgt in België en dat haar zoon aangepast onderwijs krijgt, hetgeen echter geen verband houdt

met haar vluchtrelaas.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters 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 verzoekster 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 verzoeksters vluchtrelaas, waarop zij zich eveneens beroept

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

voor Vreemdelingenbetwistingen 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 niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekster 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 voor

Vreemdelingenbetwistingen 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.
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Bijgevolg maakt verzoekster niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

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 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 zesentwintig 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


