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nr. 210 028 van 26 september 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. TYTGAT

Gulden Vlieslaan 68/10

1060 SINT-GILLIS

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 26 april 2018 heeft

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

23 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 A. TYTGAT 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 31 mei 2017, verklaart er zich op

14 juli 2017 vluchteling.

1.2. Op 23 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

verzoekster werd gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas



RvV X - Pagina 2

U beschikt over de Angolese nationaliteit en werd geboren op 7 april 1991 in Luanda. In 2011 werd u lid

van een beweging die later 15+2 zou genoemd worden door de Angolese autoriteiten. U verklaarde dat

u regelmatig deelnam aan manifestaties in Luanda en nadat u op 30 oktober 2016 deelnam aan een

manifestatie, kwamen er politieagenten naar uw huis om u te bedreigen en u te zeggen dat u niet meer

mocht deelnemen aan manifestaties. U vertrok daarna uit Angola op 30 mei 2017 met het vliegtuig van

Luanda naar België, Brussel, waar u aankwam op 31 mei 2017 en er asiel aanvroeg op 14 juli 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.

Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u sinds 5 jaar lid bent van 15+2, een

organisatie die opkomt tegen het onrecht in uw land. Toen er u gevraagd werd bij DVZ om een overzicht

te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst, zei u dat u sinds 2012

deelnam aan de jaarlijkse manifestatie van 15+2 in Luanda (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in

het administratief dossier).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of u lid bent of was van een politieke of

andere organisatie in Angola, zei u dat u lid was en gevraagd van welke organisatie zei u dat het een

organisatie was tegen het geweld, tegen de onrechtvaardigheid tegen de jongeren in uw land en de

belangrijkste punten waarmee jullie naar buiten kwamen waren onderwijs en de gezondheidstoestand.

Gevraagd wat de naam is van die organisatie zei u “gezondheid en ziekte”. Toen u dan

geconfronteerd werd met het gegeven dat u bij DVZ verklaard had dat u lid bent van de organisatie

15+2, zei u “ja” (zie gehoorverslag CGVS p.4).

Gevraagd of dat (15+2) dan de naam was van die organisatie, zei u dat jullie problemen hadden door

die 15+2 en dat ze daarom die naam, 15+2, gegeven hadden maar dat jullie organisatie “tegen”

gezondheid en onderwijs is. Gevraagd of u dan niet bedoelde “voor” gezondheid en onderwijs,

bevestigde u dat. Gevraagd wat de officiële naam van de organisatie dan was, zei u enkel “dat”.

Gevraagd wat u daarmee bedoelde, zei u “tegen ziekte en school, tegen de onrechtvaardigheid.”

Toen u erop gewezen werd dat dit onderwerpen zijn (thema’s), zei u dat dit wel degelijk de naam zou

zijn van de organisatie waarvan u lid zou geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS p.5).

Toen er u dan gevraagd werd wie of wat 15+2 is, zei u dat die 15+2 deel uitmaken van de vereniging

van degene die manifestaties houden en dat ze jullie daarom die naam, 15+2, gaven, omwille van de

manifestaties die jullie houden. Gevraagd sinds wanneer de Angolese regering jullie die naam gaf, zegt

u dat ze dat sinds 2015 zouden doen (zie gehoorverslag CGVS p.5). Bij het indienen van uw

asielaanvraag bij DVZ verklaarde u echter dat u sinds 2012 deelneemt aan de jaarlijkse manifestatie

van 15+2 in Luanda (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier). Toen u met

deze verklaringen geconfronteerd werd tijdens uw gehoor op het CGVS zei u enkel dat het al sinds 2011

was. Gevraagd of het toen ook al 15+2 heette, zei u van niet en dat dit pas in 2015 gebeurde. Gevraagd

waarom u dit dan zo zei bij DVZ, zei u dan dat u niet goed was dan (zie gehoorverslag CGVS p.5). Dit

zijn dus duidelijke tegenstrijdige verklaringen.

Toen er u gevraagd werd wat die naam, 15+2, betekent, zei u dat de regering zei dat het een

staatsgreep was en dat het 15+2 heet omdat er 15 personen werden opgepakt. Gevraagd wat die +2

dan betekent, zei u dat het 17 in totaal was. Gevraagd waarom men dan 15+2 zegt in plaats van 17,

zei u dat u dit niet kan uitleggen.U verklaarde verder dat die 15 mensen ook lid waren van uw

organisatie en gevraagd om nog eens de naam te geven van uw organisatie, zei u dat dat deze “tegen

gezondheid en school” heet (zie gehoorverslag CGVS p.6).

Wanneer er u dan gevraagd werd of u de organisatie Movimento Revolucionario de Angola of MRA

kent, zei u: “dat is hetzelfde”. Toen er u dan gevraagd wat u daarmee bedoelde, zei u dat MRA hetzelfde

als die 15+1. Gevraagd wat u bedoelde met 15+1, zei u dat u 15+2 bedoelde (zie gehoorverslag CGVS

p.6). U verklaarde dat MRA hetzelfde is als uw organisatie en gevraagd of u dan lid was van het MRA,

zei u dat u geen lid bent van het MRA. Gevraagd welk soort beweging MRA dan is, vroeg u of u ook

niet kon antwoorden op die vraag om daarna te zeggen dat de MRA jongeren zijn die op straat komen

om te manifesteren over dingen die jullie bezighouden, dingen die misgaan (zie gehoorverslag CGVS

p.6-7).

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

administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat 15+2 de benaming is voor de rechtszaak tegen 17

mensenrechtenactivisten die opgepakt werden in 2015 in Angola. Deze zaak wordt 15+2 genoemd

aangezien er 15 mannen werden opgepakt en gevangengezet en 2 vrouwen opgepakt werden maar niet

werden gevangengezet. De meerderheid van deze 17 personen waren ook lid van het MRA. Dat u bij

het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde dat u sinds 2012 deelnam aan manifestaties van

15+2 toont aan dat u eigenlijk niet weet wat er bedoeld wordt met 15+2 aangezien dit niet de naam is

van een beweging of organisatie die manifestaties zou organiseren.
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Toen u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gewezen werd op het gegeven dat de meeste van deze 17

mensen lid waren van het MRA en er u dan gevraagd werd of u dan ook lid was van het MRA, zegt

u dan dat u wel lid was van het MRA omdat dit een afkorting is. Wanneer er u dan gezegd werd dat u

al gezegd had dat u geen lid was van die beweging, zegt u dan dat u wel lid bent maar dat u niet op de

hoogte bent van alles, zoals mensen die gestudeerd hebben (zie gehoorverslag CGVS p.12). Dit zijn

dus opnieuw duidelijk tegenstrijdige verklaringen.

Er moet dus vastgesteld worden dat u bij DVZ verklaarde lid te zijn van “de beweging 15+2” en dit al

sinds 2012 waarna u dit ontkende tijdens uw gehoor op het CGVS. Wanneer er dan naar de naam van

uw beweging gevraagd werd, geeft u tijdens uw gehoor op het CGVS 4 verschillende namen: “

gezondheid en ziekte”, “ tegen gezondheid en onderwijs”, “tegen ziekte en school” en “tegen

gezondheid en school”. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u ook eerst dat u geen lid bent van

het MRA om daarna te zeggen dat u wel lid bent van het MRA.

U kon het dan ook niet aannemelijk maken ooit lid geweest te zijn van gelijk welke politieke

beweging of organisatie in Angola.

Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u deelnam aan een manifestatie in

oktober 2015 en dat u sinds deze manifestatie bedreigd werd door mensen van de Angolese recherche

(SINFO). U verklaarde dat u daarna ook verkracht werd door een van de mannen van SINFO. U zei

verder dat de dreigementen bleven duren en dat ze er zelfs mee dreigden u te zullen doden (zie

verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier).

Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat de laatste manifestatie waaraan u deelnam op 30

oktober 2016 was (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd sinds wanneer u bedreigingen krijgt in

Angola, zei u dat dit gebeurde sinds de laatste manifestatie op 30 oktober 2016. Toen u erop gewezen

werd dat u bij DVZ verklaard had dat u bedreigingen krijgt sinds 2015, zei u dat het u speet maar dat u

verward bent over data (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Gevraagd hoeveel keer SINFO langskwam bij u zei u dat u het niet weet en dat ze niets laten weten

wanneer ze komen. Gevraagd of ze nog iets anders zeiden aan u buiten dat u niet meer mocht

deelnemen aan manifestaties, zei u dat u ook verkracht werd (zie gehoorverslag CGVS p.13). Gevraagd

door wie u verkracht werd, zei u dat er verwarring was bij de manifestatie, dat er gasbommen werden

gegooid om de mensen te laten flauwvallen en dat u het niet wist. Ook wanneer er u gevraagd werd of

het dan iemand van de politie was die u verkrachtte, zei u het niet te weten. U zei dat u niet naar de

politie ging om hiervan aangifte te doen en gevraagd waarom u dit niet deed, zei u dat het toch niets

ging opleveren en dat u ook niet wist dat u “in die toestand” was maar dat u dat pas achteraf vernam.

Gevraagd wat u daarmee bedoelt, zei u dat u niet wist dat u zwanger was (zie gehoorverslag CGVS

p.13). Dat u niet naar de politie ging om aangifte te doen van verkrachting omdat u toen nog niet wist dat

u zwanger was is niet aannemelijk. U verklaarde verder ook dat de verkrachting niet plaatsvond tijdens

de manifestatie en gevraagd waar het dan gebeurde, zei u dat het gebeurde toen de politie kwam

maar u kon zich niet herinneren wat er toen gebeurd is (zie gehoorverslag CGVS p.13). Gevraagd of u

dan verkracht werd door een politieman, zei u dat u het niet wist.

Zoals hierboven reeds aangehaald kon u het niet aannemelijk maken dat u ooit lid was van

gelijk welke politie beweging of organisatie in Angola. Bijgevolg kon u het ook niet aannemelijk

maken dat u verkracht werd in Angola omwille van uw politiek activisme.

U verklaarde dat u in Luanda vertrok op 30 mei 2017 met het vliegtuig naar Brussel (zie gehoorverslag

CGVS p.8). U verklaarde dat u met uw eigen paspoort reisde (zie gehoorverslag CGVS p.8), dat u zelf

de paspoortcontrole passeerde in de luchthaven van Luanda en dat men u daar geen vragen stelde (zie

gehoorverslag CGVS p.11).

Het feit dat u met uw eigen paspoort vertrok uit Angola en geen problemen kende bij het verlaten

van het land ondergraaft verder uw verklaringen dat u problemen zou kennen met de Angolese

autoriteiten omwille van uw verklaard politiek activisme.

Toen er u op het einde van uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of u nog iets wilde toevoegen, zei u

dat u misbruikt werd door uw oom in Angola. Gevraagd of u in Angola naar de politie gegaan bent om

uw oom aan te geven, zei u dat hij de enige van uw familie was en vroeg u zich af waar u zou gaan

wonen moest u klacht indienen tegen hem (zie gehoorverslag CGVS p.16).

Derhalve valt uit bovenstaande verklaringen geenszins af te leiden dat u geen bescherming zou

kunnen krijgen vanwege de Angolese politie. U verklaarde immers zelf dat u het verklaarde

misbruik door uw oom niet ging aangeven bij de Angolese politie. U verklaarde dat u dit niet

deed omdat u bij uw oom woonde en nergens anders terecht kon maar hierover dient opgemerkt

te worden dat u zelf verklaarde dat u reeds in 2015 vertrok bij uw oom en bij een vriendin ging

wonen (zie gehoorverslag CGVS p.3-4) waarna u pas op 30 mei 2017 vertrok uit Angola.

Het dient in herinnering gebracht dat het principe van internationale bescherming

gekenmerkt wordt door een subsidiair karakter ten opzichte van de in uw land van herkomst

aanwezige beschermingsmogelijkheden.
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Het principe van internationale bescherming impliceert dan ook dat u – binnen de grenzen van

het redelijke – al het mogelijke onderneemt opdat u bescherming geboden zou worden door de

Angolese autoriteiten, alvorens internationale bescherming aan te vragen. Uit uw verklaringen

valt eenduidig af te leiden dat u geen poging ondernomen hebt om het beweerde misbruik door

uw oom aan de Angolese autoriteiten te melden.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u een geboorteakte neer van uw zoon en een medisch

certificaat waaruit blijkt dat u Hepatitis B hebt.

Noch de identiteit van uw zoon, noch het feit dat u Hepatitis B hebt wordt hier in twijfel getrokken.

Deze documenten veranderen 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

Bij de uiteenzetting van de feiten in haar verzoekschrift, stelt verwijst verzoekster eerst naar het

feitenrelaas zoals weergegeven in de bestreden beslissing en vervolgens stelt zij als volgt met

betrekking tot de aanvullingen die zij wenst te doen:

“De verzoekende partij verloor haar ouders op 10-jarige leeftijd en werd toevertrouwd aan een oom.

Vanaf de leeftijd van 13 jaar werd zij door deze oom misbruikt.

In 2011 begon ze te militeren tegen de onrechtvaardige politiek van de regering.

Een jaar voor haar vlucht uit Angola trok de verzoekster in bij haar vriendin, W..

Geregeld riep de verzoekster op om te betogen en nam ze deel aan jongerenbetogingen tegen de

regeringspolitiek, meer bepaald op vlak van onderwijs en gezondheidszorg. Zo ook in 2015 en het laatst

op oktober 2016 om druk uit te oefenen voor de vrijlating vande 15 kameraden die voordien waren

opgepakt.

Tijdens die laatste betoging werden door de politie, die de betoging uiteendreef, gasgranaten afgevuurd.

De verzoekster verloor het bewustzijn. Terug bij bewustzijn bleek ze verkracht te zijn geweest. Door wie

is niet duidelijk.

Na deze laatste betoging werd de verzoekster verontrust en bedreigd door de veiligheidsdiensten.

Ter gelegenheid van een bezoek aan het ziekenhuis werd vastgesteld dat de verzoekster zwanger was.

Op 30 mei 2017 vluchtte zij naar België met de hulp van haar toenmalige werkgever, de heer M.D.S..

Zoals blijkt uit zijn geboorteakte werd haar zoon te March-en-Famenne, in België geboren op 21 juli

2017.”

2.1.1. Middelen

2.1.1.1. In een eerste middel beroept verzoekster zich op de schending van artikelen 48 en 48/3 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: Vreemdelingenwet).

Verzoekster meent dat de feiten die aan haar vlucht ten grondslag liggen duidelijk zijn en dat er geen

tegenstrijdigheden aanwezig zijn. Zij stelt dat zij haar ouders op jeugdige leeftijd verloor, dat zij werd

opgevangen door een oom die haar misbruikte en dat zij enigszins aan haar lot was overgelaten. Zij

stelt tevens dat zij mee betoogde met jongeren die reageerden tegen het gebrekkige regeringsbeleid

met betrekking tot gezondheidszorg en onderwijs, hetgeen zij “resumeert” met de termen “ziekte en

school”. Zij zet daaromtrent ook als volgt uiteen in haar verzoekschrift: “Deze

jongerenbewegingbeweging die betogingen organiseert en waar ook leden van de MRA bij aansluiten

krijgt inderdaad de naam “15+2” wegens de redenen omschreven door de verwerende partij, om druk uit

te oefenen voor de vrijlating van “de 15”.” Zij merkt verder op dat het lidmaatschap van dergelijke

protestbewegingen “niet altijd gepaard gaat met het verspreiden van lidkaarten”. Volgens haar is er

geen enkele reden om te twijfelen aan het feit dat zij regelmatig opriep en mobiliseerde om deel te

nemen aan de protestbetogingen. Zij wijst erop dat zij verschillende organisatoren, medebetogers en

gedetineerden met hun voornaam benoemde, “zoals ze elkaar aanspraken”.
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Wat betreft de laatste betoging waaraan zij deelnam, stelt verzoekster dat “de vergissing in het jaartal

door verwarring best aannemelijk is, en niets afdoet aan de feiten zelf”. Zij meent dat uit de

geboortedatum van haar zoon (21 juli 2017) duidelijk blijkt dat de laatste betoging waaraan zij deelnam

in oktober 2016 plaatsvond. Verder verwijst zij naar de aan haar verzoekschrift toegevoegde

“documentatie”, die volgens haar duidelijk aantoont dat betogers zoals zij werden verontrust door de

politie en de veiligheidsdiensten. Zij stelt dat zij onmiddellijk besefte dat zij werd verkracht maar niet dat

ze zwanger was. Gelet op haar vermoeden dat de daders moesten worden gezocht bij de leden van de

ordediensten, zo stelt verzoekster, was het volgens haar zinloos bij diezelfde ordediensten klacht neer

te leggen. Zij merkt vervolgens op als volgt: “Feit is dat haar zoon 9 maanden later geboren werd.

Hieruit blijkt duidelijk dat de chronologie van de feiten – oktober 2016 – overeenstemt met de gevolgen –

21 juli 2017.” Vervolgens voert verzoekster aan dat de feitelijke activiteiten van een militante niet

afhankelijk zijn van haar lidmaatschap van een politieke beweging of organisatie. Uit het feit dat zij haar

lidmaatschap van een dergelijke beweging of organisatie niet aannemelijk maakt, afleiden dat zij niet

aannemelijk maakt dat zij in Angola werd verkracht omwille van haar politiek activisme, “is niet ernstig,

om het zacht uit te drukken”. Wat betreft het reizen met haar paspoort, stelt verzoekster dat “zelfs indien

de verzoekster, een jonge vrouw van 25 jaar door “handhavers van de openbare orde” werd verontrust,

dit nog niet betekende dat ze zou geseind zijn bij de grenspolitie”. Zij merkt ook op dat het feit dat zij op

jeugdige leeftijd (13 jaar) werd misbruikt door haar oom niet de rechtstreekse aanleiding was voor haar

vlucht, maar dat haar afhankelijkheidspositie wel een rem was om het aan te klagen bij de politie en

“vandaag haar kansen om met haar baby te worden opgevangen in geval van weigering van

bescherming en gedwongen terugkeer aanzienlijk beperkt”. Zij meent dat geen rekening werd gehouden

“met de psychologische gevolgen van de verkrachting binnen het gezin, die zelfs aan de oorsprong ligt

van de recente wetswijzigingen betreffende de verjaring van gelijkaardige feiten in ons land” en met “de

reële vrees van een 27-jarige vrouw met een baby van minder dan 1 jaar”.

Verder meent verzoekster dat zij, “op jeugdige leeftijd”, zo nauwkeurig mogelijk en eerlijk heeft

geantwoord op de haar gestelde vragen. Zij meent dat de bestreden beslissing een vermoeden van

kwade trouw schept en haar geloofwaardigheid ernstig in twijfel trekt. Zij verwijst naar een nota van

UNHCR. Zij stelt verder onder meer als volgt in haar verzoekschrift: “Dat het er wel degelijk gaat om

gerechtvaardigde angst voor het verblijven in de regio van herkomst – Nigeria – waar ze de bedreigende

houding en handelingen van de plaatselijke bevolking, en het feit dat de verzoekende partij niet kan

rekenen op de legitieme bescherming van de plaatselijke autoriteiten, haar geen andere keus laat dan

een terugkeer vermijden. Ook mensen die in hun land van herkomst niet effectief zouden vervolgd

worden, maar een duidelijke en waarachtige angst hebben voor wat hen zou kunnen overkomen in

geval van terugkeer, kunnen trouwens als vluchteling erkend worden.”

2.1.1.2. In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van artikelen 48/2 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Verzoekster stelt dat rekening moet worden gehouden met “de reële vrees van een 25-jarige vrouw met

een jonge baby”, een risico dat volgens haar niet voldoende in aanmerking wordt genomen. Zij meent

dat de commissaris-generaal de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus “niet degelijk en

concreet motiveert”. Volgens haar blijkt op geen enkele wijze “dat er voor de verzoekster een concrete

mogelijkheid bestaat om reëel risico op het lijden van ernstige schade naar Luanda (Angola) terug te

keren en in het bijzonder van er haar minderjarige zoon te vestigen”. Moest zij als 25-jarige vrouw

verplicht worden met haar jonge baby terug te keren naar haar land van herkomst, zo stelt verzoekster,

dan zou zij zich bevinden in een situatie van willekeurige onmenselijke en vernederende behandeling

aangezien zij aldaar steeds dreigt het slachtoffer te zijn van een repressieve houding van de politie. Zij

stelt “Dat de achtergrondinformatie die in het dossier van de verzoekende partij door de verwerende

partij werd verzameld en gelegd het tegendeel niet aantoont, doch niet correct wordt geannaliseerd, en

de verzoekende partij in de gegeven omstandigheden onmogelijk naar haar land van herkomst kan

terugkeren. Deze informatie wordt aangevuld door de verzoekster, inbegrepen door actuele informatie

(2018) van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).”

2.2. Stukken

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift haar “bijlage 26” (stuk 3), de geboorteakte van haar zoon (stuk

4), een document dat zij in haar inventaris omschrijft als “Gezondheidsdocumenten” (stuk 5) en een

bundel die zij in haar inventaris omschrijft als “Background informatie” (stuk 6).



RvV X - Pagina 6

Ter terechtzitting legt verzoekster samen met een aanvullende nota een psychologisch attest neer

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).

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 omwille van haar deelname

aan betogingen tegen het regeringsbeleid. Zij stelt tevens dat zij door haar oom werd misbruikt en dat zij

werd verkracht. In de bestreden beslissing wordt verzoekster de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i)

zij vage, incoherente en tegenstrijdige verklaringen aflegde over de politieke organisatie/beweging

waarvan zij deel stelt uit te maken, zodat zij haar politiek activisme niet aannemelijk maakt; (ii) zij

bijgevolg evenmin aannemelijk maakt dat zij omwille van haar politiek activisme zou zijn verkracht door

één van de mannen van de Angolese recherche SINFO, temeer gelet op haar vage en niet-

aannemelijke verklaringen hieromtrent; (iii) zij zonder problemen met haar eigen paspoort haar land van

herkomst kon verlaten via de luchthaven van Luanda; (iv) zij niet aantoont dat zij niet zou kunnen

rekenen op de bescherming van de Angolese autoriteiten tegen het beweerde misbruik door haar oom;

en (v) de door haar voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de

voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

Er dient vastgesteld dat verzoekster er in haar verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde motieven uit

de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Zij komt immers niet verder dan het herhalen van en

volharden in haar 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 trachten te weerleggen.

Zo wordt in de bestreden beslissing op uitgebreide en pertinente wijze gemotiveerd dat verzoekster haar

beweerde lidmaatschap van een politieke organisatie/beweging in Angola geenszins aannemelijk maakt:

“Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u sinds 5 jaar lid bent van 15+2, een

organisatie die opkomt tegen het onrecht in uw land. Toen er u gevraagd werd bij DVZ om een overzicht

te geven van alle feiten die geleid hebben tot uw vlucht uit uw land van herkomst, zei u dat u sinds 2012

deelnam aan de jaarlijkse manifestatie van 15+2 in Luanda (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in

het administratief dossier).

Toen er u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of u lid bent of was van een politieke of

andere organisatie in Angola, zei u dat u lid was en gevraagd van welke organisatie zei u dat het een

organisatie was tegen het geweld, tegen de onrechtvaardigheid tegen de jongeren in uw land en de

belangrijkste punten waarmee jullie naar buiten kwamen waren onderwijs en de gezondheidstoestand.

Gevraagd wat de naam is van die organisatie zei u “gezondheid en ziekte”. Toen u dan

geconfronteerd werd met het gegeven dat u bij DVZ verklaard had dat u lid bent van de organisatie

15+2, zei u “ja” (zie gehoorverslag CGVS p.4).

Gevraagd of dat (15+2) dan de naam was van die organisatie, zei u dat jullie problemen hadden door

die 15+2 en dat ze daarom die naam, 15+2, gegeven hadden maar dat jullie organisatie “tegen”

gezondheid en onderwijs is. Gevraagd of u dan niet bedoelde “voor” gezondheid en onderwijs,

bevestigde u dat. Gevraagd wat de officiële naam van de organisatie dan was, zei u enkel “dat”.

Gevraagd wat u daarmee bedoelde, zei u “tegen ziekte en school, tegen de onrechtvaardigheid.”

Toen u erop gewezen werd dat dit onderwerpen zijn (thema’s), zei u dat dit wel degelijk de naam zou

zijn van de organisatie waarvan u lid zou geweest zijn (zie gehoorverslag CGVS p.5).
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Toen er u dan gevraagd werd wie of wat 15+2 is, zei u dat die 15+2 deel uitmaken van de vereniging

van degene die manifestaties houden en dat ze jullie daarom die naam, 15+2, gaven, omwille van de

manifestaties die jullie houden. Gevraagd sinds wanneer de Angolese regering jullie die naam gaf, zegt

u dat ze dat sinds 2015 zouden doen (zie gehoorverslag CGVS p.5). Bij het indienen van uw

asielaanvraag bij DVZ verklaarde u echter dat u sinds 2012 deelneemt aan de jaarlijkse manifestatie

van 15+2 in Luanda (zie verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier). Toen u met

deze verklaringen geconfronteerd werd tijdens uw gehoor op het CGVS zei u enkel dat het al sinds 2011

was. Gevraagd of het toen ook al 15+2 heette, zei u van niet en dat dit pas in 2015 gebeurde. Gevraagd

waarom u dit dan zo zei bij DVZ, zei u dan dat u niet goed was dan (zie gehoorverslag CGVS p.5). Dit

zijn dus duidelijke tegenstrijdige verklaringen.

Toen er u gevraagd werd wat die naam, 15+2, betekent, zei u dat de regering zei dat het een

staatsgreep was en dat het 15+2 heet omdat er 15 personen werden opgepakt. Gevraagd wat die +2

dan betekent, zei u dat het 17 in totaal was. Gevraagd waarom men dan 15+2 zegt in plaats van 17,

zei u dat u dit niet kan uitleggen.U verklaarde verder dat die 15 mensen ook lid waren van uw

organisatie en gevraagd om nog eens de naam te geven van uw organisatie, zei u dat dat deze “tegen

gezondheid en school” heet (zie gehoorverslag CGVS p.6).

Wanneer er u dan gevraagd werd of u de organisatie Movimento Revolucionario de Angola of MRA

kent, zei u: “dat is hetzelfde”. Toen er u dan gevraagd wat u daarmee bedoelde, zei u dat MRA hetzelfde

als die 15+1. Gevraagd wat u bedoelde met 15+1, zei u dat u 15+2 bedoelde (zie gehoorverslag CGVS

p.6). U verklaarde dat MRA hetzelfde is als uw organisatie en gevraagd of u dan lid was van het MRA,

zei u dat u geen lid bent van het MRA. Gevraagd welk soort beweging MRA dan is, vroeg u of u ook

niet kon antwoorden op die vraag om daarna te zeggen dat de MRA jongeren zijn die op straat komen

om te manifesteren over dingen die jullie bezighouden, dingen die misgaan (zie gehoorverslag CGVS

p.6-7).

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

administratief dossier werd gevoegd, blijkt dat 15+2 de benaming is voor de rechtszaak tegen 17

mensenrechtenactivisten die opgepakt werden in 2015 in Angola. Deze zaak wordt 15+2 genoemd

aangezien er 15 mannen werden opgepakt en gevangengezet en 2 vrouwen opgepakt werden maar niet

werden gevangengezet. De meerderheid van deze 17 personen waren ook lid van het MRA. Dat u bij

het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde dat u sinds 2012 deelnam aan manifestaties van

15+2 toont aan dat u eigenlijk niet weet wat er bedoeld wordt met 15+2 aangezien dit niet de naam is

van een beweging of organisatie die manifestaties zou organiseren.

Toen u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gewezen werd op het gegeven dat de meeste van deze 17

mensen lid waren van het MRA en er u dan gevraagd werd of u dan ook lid was van het MRA, zegt

u dan dat u wel lid was van het MRA omdat dit een afkorting is. Wanneer er u dan gezegd werd dat u

al gezegd had dat u geen lid was van die beweging, zegt u dan dat u wel lid bent maar dat u niet op de

hoogte bent van alles, zoals mensen die gestudeerd hebben (zie gehoorverslag CGVS p.12). Dit zijn

dus opnieuw duidelijk tegenstrijdige verklaringen.

Er moet dus vastgesteld worden dat u bij DVZ verklaarde lid te zijn van “de beweging 15+2” en dit al

sinds 2012 waarna u dit ontkende tijdens uw gehoor op het CGVS. Wanneer er dan naar de naam van

uw beweging gevraagd werd, geeft u tijdens uw gehoor op het CGVS 4 verschillende namen: “

gezondheid en ziekte”, “ tegen gezondheid en onderwijs”, “tegen ziekte en school” en “tegen

gezondheid en school”. Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u ook eerst dat u geen lid bent van

het MRA om daarna te zeggen dat u wel lid bent van het MRA.

U kon het dan ook niet aannemelijk maken ooit lid geweest te zijn van gelijk welke politieke

beweging of organisatie in Angola.”

Dienaangaande komt verzoekster in haar verzoekschrift vooreerst niet verder dan de post factum-

bewering dat zij de betogingen van de jongeren tegen het gebrekkige regeringsbeleid met betrekking tot

gezondheidszorg en onderwijs “resumeert” met de termen “ziekte en school”. Dergelijke blote post

factum-bewering, die duidelijk tot stand kwam na reflectie wegens confrontatie met de bestreden

beslissing, is geenszins van aard aan de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing te

tornen. Uit een lezing van het gehoorverslag en de op de Dienst Vreemdelingenzaken ingevulde

vragenlijst (administratief dossier, stukken 5 en 14) blijkt duidelijk dat verzoekster slechts vage,

incoherente en tegenstrijdige verklaringen kan afleggen over de politieke activiteiten die zij beweert in

Angola te hebben gehad. Daar verzoekster heden meent dat zij omwille van deze politieke activiteiten

internationale bescherming behoeft, kan nochtans redelijkerwijze worden verwacht dat zij zich terdege

informeert over de politieke beweging/organisatie waaraan zij stelt te hebben deelgenomen. Dat deze

beweging/organisatie geen lidkaarten zou hebben, doet hieraan geen afbreuk. Verzoekster verklaarde

op de Dienst Vreemdelingenzaken immers uitdrukkelijk als volgt: “Ik ben sinds 5 jaar lid van ‘15+2’ een

organisatie die opkomt tegen het onrecht in ons land.” (administratief dossier, stuk 14, verklaring 3.3).
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Dat verzoekster de voornamen stelt te hebben gegeven van organisatoren, medebetogers en

gedetineerden doet evenmin afbreuk aan de hiervoor geciteerde motivering uit de bestreden beslissing,

noch werpt dit een ander licht op het vage, incoherente en tegenstrijdige karakter van haar verklaringen

zoals dit blijkt uit de voormelde motivering. Bovendien kan verzoekster eenvoudig de voornamen van

deze personen aanleren via zelfstudie of overdracht door derden, zodat het kunnen weergeven van

deze namen allerminst haar voorgehouden politieke activisme in Angola alsnog enigszins aannemelijk

zou kunnen maken.

Wat betreft de verkrachting van verzoekster door één van de mannen van de Angolese recherche

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

“Bij het indienen van uw asielaanvraag bij DVZ verklaarde u dat u deelnam aan een manifestatie in

oktober 2015 en dat u sinds deze manifestatie bedreigd werd door mensen van de Angolese recherche

(SINFO). U verklaarde dat u daarna ook verkracht werd door een van de mannen van SINFO. U zei

verder dat de dreigementen bleven duren en dat ze er zelfs mee dreigden u te zullen doden (zie

verklaringen DVZ, vragenlijst CGVS in het administratief dossier).

Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat de laatste manifestatie waaraan u deelnam op 30

oktober 2016 was (zie gehoorverslag CGVS p.11). Gevraagd sinds wanneer u bedreigingen krijgt in

Angola, zei u dat dit gebeurde sinds de laatste manifestatie op 30 oktober 2016. Toen u erop gewezen

werd dat u bij DVZ verklaard had dat u bedreigingen krijgt sinds 2015, zei u dat het u speet maar dat u

verward bent over data (zie gehoorverslag CGVS p.12).

Gevraagd hoeveel keer SINFO langskwam bij u zei u dat u het niet weet en dat ze niets laten weten

wanneer ze komen. Gevraagd of ze nog iets anders zeiden aan u buiten dat u niet meer mocht

deelnemen aan manifestaties, zei u dat u ook verkracht werd (zie gehoorverslag CGVS p.13). Gevraagd

door wie u verkracht werd, zei u dat er verwarring was bij de manifestatie, dat er gasbommen werden

gegooid om de mensen te laten flauwvallen en dat u het niet wist. Ook wanneer er u gevraagd werd of

het dan iemand van de politie was die u verkrachtte, zei u het niet te weten. U zei dat u niet naar de

politie ging om hiervan aangifte te doen en gevraagd waarom u dit niet deed, zei u dat het toch niets

ging opleveren en dat u ook niet wist dat u “in die toestand” was maar dat u dat pas achteraf vernam.

Gevraagd wat u daarmee bedoelt, zei u dat u niet wist dat u zwanger was (zie gehoorverslag CGVS

p.13). Dat u niet naar de politie ging om aangifte te doen van verkrachting omdat u toen nog niet wist dat

u zwanger was is niet aannemelijk. U verklaarde verder ook dat de verkrachting niet plaatsvond tijdens

de manifestatie en gevraagd waar het dan gebeurde, zei u dat het gebeurde toen de politie kwam

maar u kon zich niet herinneren wat er toen gebeurd is (zie gehoorverslag CGVS p.13). Gevraagd of u

dan verkracht werd door een politieman, zei u dat u het niet wist.

Zoals hierboven reeds aangehaald kon u het niet aannemelijk maken dat u ooit lid was van

gelijk welke politie beweging of organisatie in Angola. Bijgevolg kon u het ook niet aannemelijk

maken dat u verkracht werd in Angola omwille van uw politiek activisme.”

Waar verzoekster in haar verzoekschrift herhaalt dat zij verward was over de datum van de laatste

betoging waaraan zij deelnam, dient er vooreerst op gewezen dat het herhalen van reeds afgelegde

verklaringen op zich niet kan worden beschouwd als een dienstig verweer. Daarenboven kan zij

aangaande deze verwarring niet worden bijgetreden. De verklaringen die zij op de Dienst

Vreemdelingenzaken aflegde, werden haar in het Portugees voorgelezen en middels haar handtekening

bevestigde zij uitdrukkelijk dat deze verklaringen met de werkelijkheid overeenstemmen. Dat zij op dat

moment niet opmerkte dat zij zich had vergist van datum, terwijl zij in haar verzoekschrift voorhoudt dat

de geboorte van haar zoon aantoont dat zij in 2016 een laatste keer aan een betoging deelnam, is dan

ook niet aannemelijk, aangezien redelijkerwijze kan worden verwacht dat dergelijke link in haar

geheugen staat gegrift. Waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt dat het geen zin had om klacht

neer te leggen bij de ordediensten aangezien de daders van haar verkrachting vermoedelijk lid zijn van

deze ordediensten, dient erop gewezen dat zij verklaarde dat zij werd verkracht door één van de

mannen van SINFO, de Angolese recherche, zodat redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij hiervan

wel degelijk melding zou maken bij de Angolese politie. Het loutere feit dat haar zoon ongeveer negen

maanden na de beweerde verkrachting werd geboren, is op zich geenszins van aard deze verkrachting

aan te tonen of anderszins een ander licht te werpen op de motieven dienaangaande in de bestreden

beslissing. In de mate dat verzoekster bij de “uiteenzetting van de feiten” in haar verzoekschrift uiteenzet

op welke wijze zij werd verkracht tijdens een betoging in oktober 2016, dient vastgesteld dat dit opnieuw

een blote post factum-verklaring betreft die duidelijk tot stand kwam na reflectie wegens confrontatie met

de bestreden beslissing. Dergelijke verklaring maakt haar verklaringen dienaangaande tijdens haar

gehoor niet ongedaan.
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Verder wordt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat het feit dat verzoekster met haar eigen

paspoort via de luchthaven van Luanda haar land van herkomst kon verlaten, in ernstige mate afbreuk

doet aan de geloofwaardigheid van haar voorgehouden vrees voor de Angolese autoriteiten.

Verzoekster voert dienaangaande in haar verzoekschrift aan dat de bedreigingen die zij kreeg van de

“handhavers van de openbare orde” niet betekenen dat zij zou geseind staat bij de grenspolitie. Zij

verliest hierbij evenwel uit het oog dat het risico dat zij nam door met haar eigen paspoort te reizen

terwijl zij meent internationale bescherming te behoeven wegens bedreigingen door haar nationale

autoriteiten, op zich reeds de geloofwaardigheid van haar vrees aantast. Zij kon immers zelf niet op

voorhand weten in welke mate haar autoriteiten zouden kunnen trachten haar aan de grenscontrole te

arresteren of anderszins zouden bedreigen.

Met betrekking tot het misbruik dat verzoekster vanwege haar oom zou hebben te verduren gekregen,

wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd als volgt:

“Toen er u op het einde van uw gehoor op het CGVS gevraagd werd of u nog iets wilde toevoegen, zei u

dat u misbruikt werd door uw oom in Angola. Gevraagd of u in Angola naar de politie gegaan bent om

uw oom aan te geven, zei u dat hij de enige van uw familie was en vroeg u zich af waar u zou gaan

wonen moest u klacht indienen tegen hem (zie gehoorverslag CGVS p.16).

Derhalve valt uit bovenstaande verklaringen geenszins af te leiden dat u geen bescherming zou

kunnen krijgen vanwege de Angolese politie. U verklaarde immers zelf dat u het verklaarde

misbruik door uw oom niet ging aangeven bij de Angolese politie. U verklaarde dat u dit niet

deed omdat u bij uw oom woonde en nergens anders terecht kon maar hierover dient opgemerkt

te worden dat u zelf verklaarde dat u reeds in 2015 vertrok bij uw oom en bij een vriendin ging

wonen (zie gehoorverslag CGVS p.3-4) waarna u pas op 30 mei 2017 vertrok uit Angola.

Het dient in herinnering gebracht dat het principe van internationale bescherming

gekenmerkt wordt door een subsidiair karakter ten opzichte van de in uw land van herkomst

aanwezige beschermingsmogelijkheden. Het principe van internationale bescherming impliceert

dan ook dat u – binnen de grenzen van het redelijke – al het mogelijke onderneemt opdat u

bescherming geboden zou worden door de Angolese autoriteiten, alvorens internationale

bescherming aan te vragen. Uit uw verklaringen valt eenduidig af te leiden dat u geen poging

ondernomen hebt om het beweerde misbruik door uw oom aan de Angolese autoriteiten te

melden.”

Dienaangaande stelt verzoekster in haar verzoekschrift vooreerst dat het misbruik door haar oom niet

de rechtstreekse aanleiding was voor haar vlucht, hetgeen dan ook als vaststaand wordt beschouwd.

Waar zij stelt dat “haar afhankelijkheidsposisitie […] vandaag haar kansen om met haar baby te worden

opgevangen in geval van weigering van bescherming en gedwongen terugkeer aanzienlijk beperkt”,

dient er vooreerst op gewezen dat noch de bestreden beslissing, noch onderhavig arrest een

terugdrijving- of verwijderingsmaatregel uitmaakt. Bovendien laat verzoekster na enigszins in concreto

uiteen te zetten waarom het beweerde misbruik door haar oom toen zij 13 jaar oud was, vandaag, nu zij

een volwassen vrouw van ruim 27 jaar oud is, ingeval van terugkeer naar haar land van herkomst de

mogelijkheden voor opvang van haar met haar baby aanzienlijk zou beperken, temeer daar uit haar

verklaringen blijkt dat zij in 2015 bij een vriendin ging wonen, waar zij tot 30 mei 2017 bleef

(gehoorverslag CGVS, p. 3-4). Het psychologisch attest dat zij ter terechtzitting neerlegt, is klaarblijkelijk

opgesteld op basis van verzoeksters verklaringen ten aanzien van de psycholoog. Het kan dan ook niet

worden beschouwd als een objectieve bron die op het voorgaande een ander licht zou kunnen werpen.

Verder wordt in dit attest nergens gesteld 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. Bovendien doen “recente wetswijzigingen betreffende de verjaring van gelijkaardige feiten

in ons land” geenszins afbreuk aan het voorgaande.

Aangaande de door verzoekster voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief

dossier) wordt in de bestreden beslissing terecht gemotiveerd als volgt:

“Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u een geboorteakte neer van uw zoon en een medisch

certificaat waaruit blijkt dat u Hepatitis B hebt.

Noch de identiteit van uw zoon, noch het feit dat u Hepatitis B hebt wordt hier in twijfel getrokken.

Deze documenten veranderen dan ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen.”

Ook de stukken die verzoekster toevoegt aan haar verzoekschrift kunnen de voorgaande vaststellingen

niet wijzigen. Verzoekster laat geheel na in concreto uiteen te zetten op welke wijze het bijbrengen van

haar “bijlage 26” (verzoekschrift, stuk 3) op de motieven uit de bestreden beslissing een ander licht zou

kunnen werpen. De geboorteakte van haar zoon (verzoekschrift, stuk 4) werd in de hiervoor geciteerde

motivering reeds besproken. Het louter opnieuw bijbrengen ervan, wijzigt deze motivering niet.
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De informatie betreffende verzoeksters gezondheid (verzoekschrift, stuk 5) bevat geen enkel element

dat op het voorgaande een ander licht zou kunnen werpen. Evenmin is er in deze informatie sprake van

psychologische problemen. Wat betreft de “Background informatie” (verzoekschrift, stuk 6), dient erop

gewezen dat verzoekster de door haar aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aannemelijk dient

te maken en een verwijzing naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft op haar persoon

hiertoe geenszins kan volstaan.

Gezien het geheel van wat voorafgaat, kan verzoekster niet worden bijgetreden waar zij in haar

verzoekschrift stelt dat de bestreden beslissing een vermoeden van kwade trouw schept. Verzoekster

brengt geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen bevooroordeeld zou zijn geweest of dat haar verzoek om internationale bescherming

niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin

enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de

ambtenaren van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen onpartijdig en

hebben deze geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de

kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit. Waar verzoekster

citeert uit een nota van UNHCR (verzoekschrift, p. 8), dient herhaalt dat zij de door haar aangevoerde

vrees voor vervolging in concreto aannemelijk dient te maken en dat een verwijzing naar dergelijke

louter algemene informatie die geen betrekking heeft op haar persoon hiertoe geenszins kan volstaan.

Waar verzoekster verwijst naar de situatie in Nigeria, kan niet worden ingezien waar zij het over heeft,

aangezien zij verklaart de Angolese nationaliteit te hebben.

In de mate dat verzoekster voorhoudt dat zij als vrouw met een jonge baby in geval van terugkeer naar

haar land van herkomst zou terecht komen “in een situatie van willekeurige onmenselijke en

vernederende behandeling aangezien zij aldaar steeds dreigt het slachtoffer te zijn van een repressieve

houding van de politie”, dient vooreerst vastgesteld dat zij van deze vrees nooit eerder melding maakte.

Nochtans was zij reeds zwanger toen zij in België aankwam en was zij reeds bevallen ten tijde van haar

gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Tevens laat zij na in

concreto uiteen te zetten op welke wijze het loutere feit dat zij als vrouw met een jonge baby zich in

Angola vestigt, ertoe zou leiden dat zij een “willekeurige onmenselijke en vernederende behandeling”

zou ondergaan. In zoverre zij dienaangaande verwijst naar haar voorgehouden problemen wegens haar

politieke activisme, dient erop gewezen dat hoger reeds kwam vast te staan dat aan deze problemen

geen geloof kan worden gehecht (zie supra).

Gezien het geheel van wat voorafgaat, dient vastgesteld dat verzoekster er niet 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 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 hij 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.
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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. Uit de

informatie toegevoegd aan het verzoekschrift (stuk 6) kan geenszins blijken dat er in Angola sprake zou

zijn van een situatie van “open combat” of van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet.

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 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


