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nr. 213 387 van 3 december 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KIRSENWORCEL

Louizalaan 207/13

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 12 maart 2018 heeft

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

9 februari 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 21 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 oktober 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. KIRSENWORCEL en van

attaché M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen België

binnengekomen op 23 januari 2017 en heeft zich vluchteling verklaard op 9 februari 2017.

1.2. Op 9 februari 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 12 februari 2018 aangetekend naar verzoekster verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Angolees staatsburger te zijn, afkomstig van Luanda. Toen u ongeveer 13 jaar oud was,

besloot u het huis van uw ouders te verlaten en alleen te gaan wonen omdat u meer privacy wou. U

bleef verder naar school gaan en verkocht ook kledij. U voltooide uw middelbaar onderwijs.

In 2011 beviel u van uw zoon C.. U heeft geen contact meer met zijn vader. In 2014 begon u een

relatie met A.. Toen u hem in 2015 wou melden dat u zwanger was van hem, nam zijn echtgenote de

telefoon op. U wist tot dan niet dat A. gehuwd was. Op die manier ontdekte de echtgenote van A. dat u

een relatie met haar man had. Ze bedreigde u hierop met de dood en zei u dat u haar man met rust

moest laten. A. aanvaardde uw ongeboren kind niet en jullie beëindigden jullie relatie. U beviel in

oktober 2015 maar het kind stierf drie dagen later.

Op 11 juni 2016 stuurde de echtgenote van A., die u bleef bedreigen, drie mannen op u af die u

verkrachtten. Na de verkrachting ontdekte u dat u seropositief bent. Sindsdien bent u beschaamd over

uw ziekte en vreest u het misprijzen van de mensen, indien ze het te weten zouden komen. U vreest

ook nog steeds de vrouw van A..

Met de hulp van uw buurvrouw en een smokkelaar verliet u op 22 januari 2017 Angola. U kwam op 23

januari 2017 aan in België waar u op 9 februari 2017 asiel vroeg.

B. Motivering

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u incoherente verklaringen aflegt over de partner door wie u

uw beweerde problemen kreeg, met name A.. Zo verklaarde u initieel tijdens het gehoor voor het CGVS

dat hij in een fabriek werkte en hij er ‘storekeeper’ was (zie gehoor CGVS, p. 10). Naar het einde van

het gehoor toe stelde u echter dat hij kolonel was en daarnaast niets anders deed (zie gehoor CGVS, p.

23). U geconfronteerd met uw eerdere verklaringen dat hij in een fabriek werkte, zegt u dat u het daar

over de vader van uw kind – vermoedelijk bedoelde u hiermee uw zoon C. – had (zie gehoor CGVS, p.

24). Echter, uit uw initiële verklaringen op het CGVS blijkt duidelijk dat het hier niet ging over de vader

van uw zoon C.. Het ging duidelijk over A. S. Sa., bij wie u nooit thuis geweest bent. Vlak voor u

vermeldde dat hij in een fabriek werkte, verwees u nog naar het feit dat u uw zoon C. bij een buurvrouw

achterliet als u met hem uitging. Hieruit blijkt dus dat het wel degelijk nog over A. ging, aangezien u met

de vader van C., - volgens uw verklaringen voor het CGVS althans – geen relatie meer had nadat u van

C. was bevallen (zie gehoor CGVS, p. 8).

U kan ook niet coherent antwoorden op de vraag of u, nadat u uw kind verloor in oktober 2015, nog ging

werken (zie gehoor CGVS, p. 11). Eerst verklaarde u dat u niet bleef werken nadat het kind was

gestorven en dat u met uw spaarcenten wist te overleven. Verder verklaarde u echter pas in mei of juni

2016 te zijn gestopt met werken. U geconfronteerd met het feit dat u dan tussen oktober 2015 en mei

2016 toch wel nog gewerkt hebt, blijkt u dit niet te begrijpen (zie gehoor CGVS, p. 12), om dan toch aan

te geven dat u nadat u uw kind hebt gekregen toch nog gewerkt hebt.

Verder dient te worden opgemerkt dat u niet weet hoe de vrouw van A., die u met de dood zou

bedreigd hebben, heet (zie gehoor CGVS, p. 15).

Eerst verklaarde u dat het A. zelf was die u zei dat hij een vrouw had (zie gehoor CGVS, p. ), om even

later te verklaren dat u nooit geweten heeft dat A. een vrouw had – “hij heeft me er nooit iets over

gezegd” – tot op het moment dat u hem opbelde en zijn vrouw opnam (zie gehoor CGVS, p. 16).

U verklaart bang te zijn van de vrouw van A. sinds u werd verkracht, dus sinds 11 juni 2016 (zie gehoor

CGVS, p. 16). Echter, u verklaarde verder dat de vrouw u reeds in maart 2015 en toen u belde om te

zeggen dat uw baby overleden was, dus in oktober 2015, bedreigde (zie gehoor CGVS, p. 17). U

verklaarde dat ze u nadien nog, in november of december 2015 bedreigd had en hierbij zei dat ze uw

leven zou beëindigen. U verklaart dat ze u in de periode 2015-2016 bleef bedreigen. Dat u dan pas in

juni/juli 2016, sinds u verkracht werd, bang van haar werd is opmerkelijk;

Bovendien is het uiterst merkwaardig dat u A., met wie u toch een relatie had gehad, niet op de hoogte

bracht van uw problemen met zijn vrouw. U verklaart niet meer met hem gesproken te hebben.
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Gevraagd of u geprobeerd hebt hem te contacteren om te zeggen wat er aan de hand was, vraagt u

zich af waarom u dat zou doen, als zijn vrouw u iets kon aandoen (zie gehoor CGVS, p. 19). U verklaart

ook met A. geen contact te hebben opgenomen na wat er gebeurd was. U verklaart ook niet naar de

politie te zijn gegaan om de verkrachting aan te geven (zie gehoor CGVS, p. 21). Het is niet aannemelijk

dat u, die gedurende maanden bedreigd werd door een bekende, en later verkracht werd, geen enkele

poging ondernam om een oplossing te vinden voor uw beweerde situatie, maar er wel aan denkt om dan

maar uw land te verlaten. Bovendien dient te worden vastgesteld dat u, na uw beweerde verkrachting,

niets meer hebt vernomen van die vrouw (zie gehoor CGVS, p. 16, 19). U bleef hierna nog 5 maanden

in Angola maar werd niet meer lastig gevallen. U verklaart dat ze u nog zal lastig vallen omdat ze zal

denken dat u nog bij haar man bent (zie gehoor CGVS, p. 20). U weet echter niet waarom ze dat zou

denken.

Verder blijkt uit het attest van psychologe I. G.,(dd. 17/10/2017) dat u aan haar verklaarde – ook

bijgestaan door een tolk Portugees – dat u, eens u wist dat uw partner gehuwd was, u de relatie wou

stoppen. Voor het CGVS verklaarde u echter dat het A. was die de relatie reeds beëindigde toen u hem

vertelde dat u zwanger was en hij het kind niet wilde aanvaarden (zie gehoor CGVS, p. 9). Bovendien

vermeldde u bij de psychologe twee mannen die u verkrachtten, terwijl u het voor het CGVS over drie

mannen had (zie gehoor CGVS, p. 19).

Vervolgens kunnen vragen gesteld worden bij uw beweerde zwangerschap. Over deze zwangerschap

verklaarde u blijkbaar niets bij de psychologe. Bovendien bevat uw facebook-pagina foto’s van u in de

periode van uw beweerde zwangerschap, waaruit allerminst blijkt dat u zwanger was. U verklaarde in

oktober 2015 bevallen te zijn na een gewone bevalling (zie gehoor CGVS, p. 11). U verklaart in maart

2015, - maar u weet het niet meer zeker -, naar uw vriend gebeld te hebben om te vragen u te steunen

in uw zwangerschap (zie gehoor CGVS, p. 17). Dit betekent dat u in juli 2015 minstens 4 maanden

zwanger was. Op de foto’s op uw facebookpagina – op 10 juli 2015, in een vliegtuig - vertoont u echter

geen tekenen van zwangerschap. Evenin op foto’s van september 2015, een maand voor uw beweerde

bevalling. U verklaarde ook nadat u uw kindje was verloren, uw leven niet terug te hebben kunnen

opnemen en dat u wanhopig was (zie gehoor CGVS, p. 11). Uit uw posts op uw facebookpagina blijkt u

echter op 24 oktober 2015, reeds opnieuw in een vliegtuig te zitten.

Er dient te worden vastgesteld, gezien bovenstaande bemerkingen, dat uw verklaringen over de

verkrachting zoals u die schetst, niet geloofwaardig zijn.

Verder verklaarde u, door de verkrachting, seropositief te zijn. Zoals hoger blijkt, kan geen geloof

gehecht worden aan uw verklaringen dat u het virus opgelopen heeft via de door u aangehaalde

verkrachting. U legt wel documenten voor waaruit blijkt dat u inderdaad HIV+ bent. U verklaart zich

hiervoor te schamen en bang te zijn voor het misprijzen dat u te beurt zou kunnen vallen, eens geweten

is dat u seropositief bent. Dat u zelf beschaamd bent voor uw medische toestand is bezwaarlijk als

vervolging te categoriseren. Uw vrees voor het misprijzen baseert u op vermoedens. U vermoedt dat de

mensen zullen weglopen van u, dat ze hun rug zullen keren naar u, dat u misschien moeilijk aan werk

zal geraken. Gevraagd of u in Angola organisaties kent waar mensen die seropositief zijn, terecht

kunnen, verklaarde u echter dat u dat niet interesseerde (zie gehoor CGVS, p. 20). Indien u zich echter

daadwerkelijk zoveel zorgen maakte over het mogelijke misprijzen van de mensen rondom u, is het niet

aannemelijk dat u niet zou geïnteresseerd zijn in mogelijke ondersteunende instanties. Bovendien dient

te worden vastgesteld dat u uw medische toestand kenbaar maakte aan uw buurvrouw, die u vervolgens

goed opving (zie gehoor CGVS, p. 13, 22). Het valt niet uit te sluiten dat mensen slecht reageren op

mensen die HIV+ zijn of dat patiënten te maken krijgen met discriminatie maar nergens uit de informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat deze discriminatie in Angola de vorm aanneemt van vervolging.

Integendeel, de Angolese autoriteiten nemen verschillende initiatieven om het stigma voor mensen met

aids of die HIV+ zijn te verminderen.

Uw verklaringen bevatten bijgevolg geen concrete elementen die erop wijzen dat er voor u bij een

terugkeer een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou

bestaan. Om tot erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het

ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw

verklaringen in dit verband zijn echter te algemeen en te vaag om een gegronde vrees voor vervolging

of reëel risico op het lijden van ernstige schade te kunnen vaststellen. Uit uw verklaringen blijkt ook niet

dat u in Angola bewust adequate verzorging zou worden ontzegd omwille van uw ziekte.
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U blijkt niet nagegaan te hebben of u al dan niet in Angola behandeld kan worden omdat het u niet

interesseerde (zie gehoor CGVS, p. 13, 22). Uit informatie blijkt dat een adequate behandeling in

Angola, en zeker in Luanda van waar u afkomstig bent, wel mogelijk is en dat de Angolese autoriteiten

blijk geven van betrokkenheid bij de strijd tegen HIV/Aids en het daarmee samengaande stigma.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

Hierbij dient nog te worden toegevoegd dat uit meerdere bronnen waarover het CGVS beschikt, blijkt

dat u niet eerlijk bent geweest over uw profiel van alleenstaande moeder die op zeer jonge leeftijd de

ouderlijke woonst verliet en als kledijverkoopster op straat aan de kost diende te komen.

Vooreerst kan worden vastgesteld dat u niet eerlijk blijkt geweest te zijn over uw reisweg van Angola

naar België. Zo verklaarde u voor de DVZ dat u op 22 januari 2017 in Luanda vertrok en via een

tussenlanding in Congo de volgende dag in Brussel aankwam (zie verklaring DVZ dd. 16/2/2017, nr.

37). Uit uw facebookpagina blijkt echter dat u reeds op 8 december 2016 in Lissabon was met uw zoon

en u op 10 december 2016 doorreisde naar België. Ook blijkt uit de documenten in verband met uw

visumaanvraag waarover het CGVS beschikt, dat uw werkelijke geboortedatum 10/10/1982 is en niet

10/10/1991 zoals u beweerde voor uw asielaanvraag (zie gehoor CGVS, p. 3). Ook de naam die u in het

kader van uw asielaanvraag opgaf, met name E. Mi. S. Per., verschilt van de naam die u opgaf bij de

aanvraag van uw visum en die dus vermeld staat in uw internationaal paspoort, zijn S. E. M. Pas.. Er

kunnen dan ook vragen gesteld worden bij de authenticiteitswaarde van de identiteitskaart waarvan u

een kopie voorlegde in het kader van uw asielaanvraag en die als geboortedatum 10/10/1991 en als

naam Pereira vermeldt. U verklaarde ook op de DVZ uw ouders en broers niet meer gezien te hebben

sinds u 15 jaar oud was (zie verklaring DVZ, nr. 13, 17). U verklaart dan ook niet te weten waar uw

broers zich nu bevinden. Voor het CGVS verklaarde u wel uw ouders nog af en toe gezien te hebben

(zie gehoor CGVS, p. 5). U verklaarde weliswaar geen contact meer te hebben met uw broers.

Opnieuw blijkt nochtans uit uw facebookprofiel dat u wel nog contact had met uw broers, jullie zijn

vrienden op facebook en reageren op mekaars posts. U verklaarde ook geen contact meer te hebben

met de vader van uw zoon C.. U verklaart geen contact meer met hem gehad te hebben na uw

zwangerschap. Uit de facebookposts van L. Z., met wie u op facebook bevriend bent, blijkt hij toch zijn

zoon lange tijd opgevolgd te hebben. In maart 2016 post hij nog een foto van zijn zoon. Ook hier dient te

worden vastgesteld dat u er niet alleen voor staat.

U legt in het kader van uw asielaanvraag de volgende documenten voor : een verslag van psychologe I.

G. (dd. 17/10/2017) dat hierboven reeds werd besproken. In een begeleidende e-mail aan uw advocate

(dd. 18/10/2017) stelt ze dat het niet echt een diagnose betreft, maar haar inzichten in verband met uw

trauma. Hierbij kan gewezen worden op het feit dat een psychologe zich dient te baseren op uw

verklaringen aan haar en dat het niet tot haar doelstellingen behoort de geloofwaardigheid van deze

verklaringen na te gaan. Verder legt u een kopie van uw medisch dossier voor en meerdere medische

attesten die bevestigen dat u HIV+ bent, wat hierboven niet betwijfeld wordt. Ook dat u lid bent van een

kerkgemeenschap in Deurne wordt hier niet in twijfel getrokken en doet niet ter zake. Wat betreft het

medisch attest van dr. C. (dd. 13/4/2017) dient te worden opgemerkt dat deze arts vaststelt dat u een

litteken aan de schaamstreek heeft waarbij u zelf vermeldde dat dit afkomstig is van een messteek. De

arts vermeldt dat deze verminking gebeurde na verkrachting. Er dient hier te worden opgemerkt dat ook

de arts zich in deze enkel kan baseren op uw verklaringen maar dat zij niet bevoegd is om de

geloofwaardigheid van die verklaringen ook na te gaan. Dit attest is niet in staat de

ongeloofwaardigheid van de verkrachting zoals u ze schetste bij het CGVS te herstellen.

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
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2.1.1. Middelen

In een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en

62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1, (A), 2 van het

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

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), van artikel 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de beginselen van

behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel. Daarnaast stelt

verzoekster dat de bestreden beslissing op grond van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze

en met overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de overheid beschikt, werd genomen.

Verzoekster vraagt in hoofdorde om haar als vluchteling te erkennen, minstens haar de subsidiaire

bescherming toe te kennen.

2.2. Stukken

Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift nog volgende stukken: het attest van psycholoog I. G. van 17

oktober 2017 en het medisch attest van dokter C. S. van 13 april 2017 (stuk 3).

2.3. Beoordeling

2.3.1. Bevoegdheid

De Raad 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, 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

2.3.2.1. Verzoekster voert aan dat zij beschaamd is over het feit dat zij seropositief is en stelt nog dat zij

het misprijzen van de mensen vreest. Daarnaast geeft verzoekster eveneens aan de vrouw van A. te

vrezen. In de bestreden beslissing wordt verzoekster de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) zij

incoherente verklaringen aflegt over de werkzaamheden van de partner A. door wie zij haar beweerde

problemen kreeg; (ii) verzoekster bovendien incoherente verklaringen aflegt over het feit of zij al dan niet

opnieuw aan het werk zou zijn gegaan nadat zij haar kind zou zijn verloren in oktober 2015; (iii) zij

evenmin op de hoogte blijkt te zijn van hoe de vrouw van A. heet, die haar nochtans met de dood

bedreigd zou hebben; (iv) zij voorts tegenstrijdige verklaringen aflegt aangaande de manier waarop zij

zou zijn te weten gekomen dat A. gehuwd was; (v) het niet geloofwaardig is dat verzoekster, die

nochtans verklaart reeds in maart, oktober en november of december 2015 bedreigd te zijn geweest

door de vrouw van A., aangeeft dat zij pas bang van haar was in juni/juli 2016, met name het ogenblik

waarop zij verkracht zou zijn geweest; (vi) het evenmin geloofwaardig is dat verzoekster geen enkele

poging ondernam om een oplossing te vinden voor haar beweerde problemen, maar er wel aan denkt

om haar land te verlaten, nu blijkt dat verzoekster A. niet op de hoogte bracht van haar problemen met

zijn vrouw, noch naar de politie is gegaan om de verkrachting aan te geven; (vii) moet worden

vastgesteld dat verzoekster, na de beweerde verkrachting, nog 5 maanden in Angola heeft verbleven

zonder dat zij werd lastiggevallen; (viii) de verklaringen die blijken uit het attest van psycholoog I. G. met

betrekking tot de persoon die de relatie met A. wilde beëindigen, alsook het aantal mannen die

betrokken waren bij de voorgehouden verkrachting, niet overeenstemmen met haar verklaringen zoals

zij deze heeft afgelegd op het Commissariaat-generaal; (ix) er evenmin geloof kan worden gehecht aan

de door verzoekster voorgehouden zwangerschap in 2015 nu zij hiervan geen melding heeft gemaakt bij

de psycholoog, op haar Facebookprofiel foto’s figureren uit de periode van haar voorgehouden

zwangerschap waaruit allerminst blijkt dat zij zwanger was en uit andere berichten op haar

Facebookpagina geenszins blijkt dat zij haar leven niet terug zou hebben kunnen opnemen na de dood

van haar kindje; (x) gezien er geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster geschetste

verkrachting, dan ook niet kan worden aangenomen dat zij ten gevolge van deze verkrachting HIV zou
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hebben opgelopen; (xi) hoewel wordt aanvaard dat verzoekster HIV positief is, haar verklaringen geen

concrete elementen bevatten die erop wijzen dat zij bij een terugkeer een gegronde vrees voor

vervolging zou kennen nu (1) het enkele feit dat zij zelf beschaamd is voor haar medische toestand niet

als vervolging gecategoriseerd kan worden, (2) verzoeksters vrees voor het misprijzen door andere

mensen gebaseerd is op vermoedens en het niet aannemelijk is dat verzoekster, zo zij zich

daadwerkelijk veel zorgen maken over het mogelijk misprijzen van de mensen rondom haar, niet

geïnteresseerd zou zijn in mogelijk ondersteunende organisaties die actief zijn in Angola en bovendien

moet worden vastgesteld dat verzoekster haar medische toestand kenbaar maakte aan haar buurvrouw

die haar vervolgens goed opving en (3) uit de informatie in het administratief dossier niet blijkt dat

patiënten te maken krijgen met discriminatie in Angola die de vorm aanneemt van vervolging, doch dat

integendeel blijkt dat de Angolese autoriteiten verschillende initiatieven nemen om het stigma voor

mensen met aids of die HIV-positief zijn te verminderen en bovendien blijkt dat een adequate

behandeling in Angola, zeker in Luanda, mogelijk is; (xii) daarenboven geen geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters voorgehouden profiel van alleenstaande moeder die op zeer jonge leeftijd de

ouderlijke woonst verliet en als kledijverkoopster op straat aan de kost diende te komen nu (1) blijkt dat

verzoekster niet eerlijk is geweest over haar reisweg van Angola naar België, (2) op de documenten van

verzoeksters visumaanvraag een andere geboortedatum en naam figureert dan dezen die zij opgaf in

het kader van haar verzoek om internationale bescherming, hetgeen in ernstige mate afbreuk doet aan

de authenticiteit van het door haar voorgelegde kopie van identiteitskaart, (3) verzoekster tegenstrijdige

verklaringen aflegt over het feit of zij nog contact heeft gehad met haar ouders sinds haar 15 jaar, (4)

bovendien geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters bewering als zou zij geen contact meer

met haar broers hebben gehad sinds ze 15 jaar oud was nu uit haar Facebookprofiel wel degelijk een

contact blijkt en (5) uit de Facebookberichten van L. Z. blijkt dat hij zijn zoon toch lange tijd opgevolgd

zou hebben en dus ook hieruit blijkt dat zij er niet alleen voor staat en (xiii) de door verzoekster in de

loop van de procedure voorgelegde documenten niet van die aard zijn dat ze de appreciatie van haar

verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen.

2.3.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en

artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke

motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan

naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen

genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.2.3. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekster geen geloofwaardige elementen

aanbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen

terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Verzoeksters

verklaringen over de problemen die zij zou hebben gekend met de echtgenote van A. - haar vroegere

partner - en de daaropvolgende verkrachting zijn immers over de hele lijn incoherent, lacuneus en

ongeloofwaardig dat ze als begin van bewijs iedere positieve overtuigingskracht ontberen.

De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift niet de minste concrete poging onderneemt

om de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die

draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt

besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door haar uiteengezette vluchtrelaas, te verklaren of te

weerleggen. Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel geheel in gebreke blijft.

In de bestreden beslissing wordt terecht opgemerkt dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters verklaringen over de verkrachting, die in opdracht van de vrouw van A. zou hebben

plaatsgevonden nadat deze de relatie tussen verzoekster en A. zou hebben ontdekt.
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Vooreerst wordt in de bestreden beslissing immers op goede gronden vastgesteld dat verzoekster

tegenstrijdige verklaringen aflegt over de werkzaamheden van haar partner A. nu zij in eerste instantie

aangeeft dat hij als “storekeeper” in een fabriek werkte (administratief dossier, stuk 5, p. 10), daar waar

zij later tijdens het gehoor laat optekenen dat hij een kolonel was (administratief dossier, stuk 5, p. 23-

24). Dat verzoekster in eerste instantie over de vader van haar kind C. zou hebben gesproken, kan

allerminst gevolgd worden nu uit het gehoorverslag wel degelijk blijkt dat verzoekster over haar relatie

met de persoon A. S. Sa. sprak. Zo gaf zij immers aan hoe zij A. leerde kennen, hou oud hij was, welk

etnie en nationaliteit hij bezat, waar hij woonde, wat zij zoal samen deden en hoe en wanneer het

contact met hem verbroken werd (administratief dossier, stuk 5, p. 9-11). Dat verzoekster precies de

vraag over de werkzaamheden zou hebben geïnterpreteerd als refererend aan haar ex-partner en vader

van C., kan dan ook allerminst gevolgd worden. In zoverre verzoekster in haar verzoekschrift nog

aanvoert dat er simpelweg een fout van vertaling voorhanden kan zijn, stelt de Raad vast dat uit het

gehoorverslag op geen enkele wijze valt af te leiden dat er zich daadwerkelijk problemen met de

vertaling zouden hebben voorgedaan, dat integendeel verzoekster op omstandige wijze haar relaas

heeft uiteengezet en dat zij tijdens of na het gehoor geen enkele opmerking heeft gemaakt met

betrekking tot het verloop van het gehoor en de uitwisseling tussen de tolk en haarzelf, zodat dit een

loutere postfactumbewering betreft. De Raad benadrukt dat het niet ernstig is om na confrontatie met

een negatieve beslissing louter hypothetische vertaalproblemen tijdens het gehoor aan te voeren. Gelet

op wat voorafgaat besluit de Raad dan ook dat de door verzoekster aangevoerde vermeende

vertaalproblemen geenszins een verklaring kunnen vormen voor het geheel van de vaststellingen zoals

opgenomen in de bestreden beslissing.

Daarnaast blijkt dat verzoekster incoherente verklaringen aflegt met betrekking tot het feit of zij al dan

niet ging werken nadat zij haar kind zou zijn verloren in oktober 2015. Hoewel zij in eerste instantie

aangeeft dat zij niet bleef werken nadat haar kind gestorven was en zij op haar spaarcenten wist te

overleven, antwoordt zij op de vraag wanneer zij dan gestopt is met werken mei of juni 2016, waarbij zij

aldus aangeeft nog wél te hebben gewerkt na het verlies van haar baby (administratief dossier, stuk 5,

p. 11-12). Waar verzoekster in het verzoekschrift erop wijst dat het verlies van haar kind een enorme

shock heeft veroorzaakt waardoor zij bepaalde zaken wenst te vergeten of gewoon vergeten is en zij

nog aanhaalt dat zij soms moeite heeft om gebeurtenissen concreet te plaatsen omdat het begrip tijd

voor haar niet zo belangrijk was, slaagt zij er andermaal niet in de Raad te overtuigen. Van verzoekster,

die beweert te vrezen voor haar veiligheid en haar leven en daarom de bescherming van de Belgische

autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden verwacht dat zij bij machte is om een juist, precies en

waarheidsgetrouw vluchtrelaas weer te geven en dat zij nauwkeurige, coherente en geloofwaardige

verklaringen aflegt, ook al hebben de gebeurtenissen die haar ertoe hebben gebracht om haar land van

herkomst te ontvluchten een zware indruk nagelaten. Daargelaten verzoeksters blote beweringen

dienaangaande, kan uit de stukken waarop de Raad vermag acht te slaan op generlei wijze blijken dat

traumatische ervaringen haar zouden hebben verhinderd om volwaardige verklaringen af te leggen. Uit

de door verzoekster voorgelegde medische attesten (zie administratief dossier, map ‘Documenten’ en

verzoekschrift, stuk 3) blijkt weliswaar dat verzoeksters symptomen overeenstemmen met de criteria

voor posttraumatisch stress-stoornis volgens de DSM 5 en dat zij een litteken heeft op de

schaamstreek, doch hieruit blijkt niet dat zij aan geheugenproblemen zou lijden of dat zij problemen zou

hebben met het plaatsen van gebeurtenissen in de tijd, noch dat zij niet in staat zou zijn om coherente

en geloofwaardige verklaringen af te leggen.

Voorts merkt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nog pertinent op dat (iii)

verzoekster niet op de hoogte blijkt te zijn van hoe de vrouw van A., die haar nochtans met de dood

bedreigd zou hebben, heet; (iv) zij voorts tegenstrijdige verklaringen aflegt aangaande de manier

waarop zij zou zijn te weten gekomen dat A. gehuwd was; (v) het niet geloofwaardig is dat verzoekster,

die nochtans verklaart reeds in maart, oktober en november of december 2015 bedreigd te zijn geweest

door de vrouw van A., aangeeft dat zij pas bang van haar was in juni/juli 2016, met name het ogenblik

waarop zij verkracht zou zijn geweest; (vi) het evenmin geloofwaardig is dat verzoekster geen enkele

poging ondernam om een oplossing te vinden voor haar beweerde problemen, maar er wel aan denkt

om haar land te verlaten, nu blijkt dat verzoekster A. niet op de hoogte bracht van haar problemen met

zijn vrouw, noch naar de politie is gegaan om de verkrachting aan te geven en (vii) moet worden

vastgesteld dat verzoekster, na de beweerde verkrachting, nog 5 maanden in Angola heeft verbleven

zonder dat zij werd lastiggevallen.

Verzoekster voert in haar verzoekschrift - onder verwijzing naar de “Guide des Procédures et Critères” -

aan dat zij een alleenstaande, jonge vrouw uit Angola is en aldus een kwetsbaar profiel heeft en dat het

algemeen geweten is dat er in Angola een gebrek aan bescherming is tegen mishandeling, verkrachting
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en (seksueel) geweld tegen vrouwen. In dit verband merkt zij nog op dat uit de “algemene informatie”

blijkt dat vrouwen enkel bescherming kunnen genieten tegen huiselijk geweld en seksuele uitbuiting

wanneer zij beroep kunnen doen op mannelijke familieleden, hetgeen bij haar niet het geval is. De Raad

merkt evenwel op dat verzoekster geen enkel valabel argument bijbrengt om de diverse

tegenstrijdigheden, lacunes en onaannemelijkheden in haar verklaringen met betrekking tot de

bedreigingen van de vrouw van A. en de verkrachting te verklaren of te weerleggen, zodat de

vaststellingen en overwegingen dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing

onverminderd overeind blijven en geacht worden als zijnde hier hernomen. Het louter verwijzen naar

algemene informatie, die verzoekster bovendien geenszins bijbrengt zodat het in wezen om loutere

blote beweringen gaat, kan bovendien niet volstaan om aan te tonen dat zij bij een terugkeer naar haar

land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient de

aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op het voorgaande en

gezien de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing, in gebreke. Overigens moet

erop gewezen dat hoe dan ook geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters profiel als

alleenstaande moeder in Angola (infra).

Tevens treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze overweegt dat de verklaringen die blijken

uit het attest van psycholoog I. G. met betrekking tot de persoon die de relatie met A. wilde beëindigen,

alsook het aantal mannen die betrokken waren bij de voorgehouden verkrachting, niet overeenstemmen

met verzoeksters verklaringen zoals zij deze heeft afgelegd op de zetel van het Commissariaat-

generaal, hetgeen verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het door haar uiteengezette

relaas. Verzoekster voert geen enkel concreet verweer tegen de motieven van de bestreden beslissing

in dit verband, zodat deze onverminderd overeind blijven en geacht worden als zijnde hier hernomen.

In de bestreden beslissing wordt verder nog overwogen als volgt: “Vervolgens kunnen vragen gesteld

worden bij uw beweerde zwangerschap. Over deze zwangerschap verklaarde u blijkbaar niets bij de

psychologe. Bovendien bevat uw facebook-pagina foto’s van u in de periode van uw

beweerde zwangerschap, waaruit allerminst blijkt dat u zwanger was. U verklaarde in oktober 2015

bevallen te zijn na een gewone bevalling (zie gehoor CGVS, p. 11). U verklaart in maart 2015, - maar u

weet het niet meer zeker -, naar uw vriend gebeld te hebben om te vragen u te steunen in uw

zwangerschap (zie gehoor CGVS, p. 17). Dit betekent dat u in juli 2015 minstens 4 maanden zwanger

was. Op de foto’s op uw facebookpagina – op 10 juli 2015, in een vliegtuig - vertoont u echter geen

tekenen van zwangerschap. Evenmin op foto’s van september 2015, een maand voor uw beweerde

bevalling. U verklaarde ook nadat u uw kindje was verloren, uw leven niet terug te hebben kunnen

opnemen en dat u wanhopig was (zie gehoor CGVS, p. 11). Uit uw posts op uw facebookpagina blijkt u

echter op 24 oktober 2015, reeds opnieuw in een vliegtuig te zitten.”

Waar verzoekster in het verzoekschrift aanvoert dat de foto’s op Facebook geen datum bevatten,

slechts een momentopname uitmaken en bovendien geen gevoelens weergeven, komt zij niet verder

dan het louter bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal

waarmee zij evenwel geen enkel valabel argument bijbrengt met betrekking tot de vaststelling dat

verzoekster op de Facebookfoto’s die geplaatst werden op tijdstippen waarop verzoekster

(hoog)zwanger zou zijn geweest volgens haar verklaringen, geen enkele uiterlijke tekenen vertoont van

deze zwangerschap, hetgeen wel degelijk afbreuk doet aan de geloofwaardigheid ervan.

Daarnaast treedt de Raad de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bij waar

deze pertinent overweegt dat geen geloof gehecht kan worden aan verzoeksters profiel als

alleenstaande moeder. Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (1) uit

verzoeksters Facebookprofiel blijkt dat zij niet eerlijk is geweest over haar reisweg van Angola naar

België, (2) op de documenten van verzoeksters visumaanvraag een andere geboortedatum en naam

figureren dan dewelke zij opgaf in het kader van haar verzoek om internationale bescherming, hetgeen

in ernstige mate afbreuk doet aan de authenticiteit van het door haar voorgelegde kopie van

identiteitskaart, (3) verzoekster tegenstrijdige verklaringen aflegt over het feit of zij nog contact heeft

gehad met haar ouders sinds haar 15 jaar, (4) bovendien geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters bewering als zou zij geen contact meer met haar broers hebben gehad sinds ze 15 jaar

oud was nu uit haar Facebookprofiel wel degelijk een contact blijkt en (5) uit de Facebookberichten van

L. Z. blijkt dat hij zijn zoon toch lange tijd opgevolgd zou hebben en dus ook hieruit blijkt dat zij er niet

alleen voor staat.

Verzoekster meent dat het feit dat zij bevriend is met L. Z. niet betekent dat ze nog contact met hem zou

hebben of dat hij de vader van C. is nu in Afrika de termen oom en tante ook voor vrienden wordt

gebruikt.
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De Raad stelt evenwel vast dat verzoekster gedurende haar gehoor L. Z. wel degelijk aanmerkt als de

vader van haar zoon C. (administratief dossier, stuk 5, p. 8) en dat uit diens Facebookprofiel, waarop

foto’s met zijn zoon te zien zijn en waaruit blijkt dat hij zijn zoon lange tijd heeft opgevolgd, kan worden

afgeleid dat verzoekster er niet alleen voor staat. Te meer nu verzoekster met hem bevriend is op

Facebook. Dat er geen datum op de foto’s staat en zij slechts een momentopname uitmaken, kan geen

afbreuk doen aan deze vaststellingen.

Waar verzoekster nog betoogt dat zij niet op de hoogte is van de documenten in verband met haar

visumaanvraag nu de smokkelaar alles heeft geregeld, slaagt zij er evenmin in de Raad te overtuigen.

Zo dient immers te worden opgemerkt dat wel degelijk kan worden verwacht dat verzoekster kennis zou

hebben genomen van de inhoud van haar reisdocumenten, waaronder de naam en geboortedatum die

op deze documenten voorkwamen, nu zij immers niet kon uitsluiten dat zij bij een grenscontrole zou

worden ondervraagd over deze gegevens. Daarnaast brengt verzoekster geen enkele verklaring bij om

de in de bestreden beslissing vastgestelde incoherenties tussen haar verklaringen met betrekking tot

haar reisweg en haar contacten enerzijds en de gegevens die blijken uit haar Facebookprofiel

anderzijds, te verschonen of te vergoelijken.

Waar verzoekster nog benadrukt dat de commissaris-generaal de vele berichten van wanhoop,

ontreddering en de religieuze boodschappen niet in de bestreden beslissing vermeldt, dient erop

gewezen dat de motiveringsplicht in hoofde van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dan wel in hoofde van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 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 dan wel in onderhavig arrest op te nemen.

In zoverre verzoekster in haar verzoekschrift op algemene wijze voorhoudt dat er geen of slechts

minimale tegenstrijdigheden opvallen tussen haar gehoren, die bovendien te maken hebben met haar

psychologische toestand en dat het gehoor moeizaam verliep omwille van haar emotionele toestand,

slaagt zij er andermaal niet in de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen te verklaren of te

weerleggen. Zoals blijkt uit hetgeen voorafgaat, kan uit de door verzoekster voorgelegde medische

attesten niet blijken dat zij niet in staat zou zijn om coherente en geloofwaardige verklaringen af te

leggen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat er wel degelijk incoherenties werden vastgesteld in

verzoeksters verklaringen en dat de vastgestelde tegenstrijdigheden geen betrekking hebben op details,

maar op feiten die rechtstreeks aanleiding hebben gegeven tot het vertrek uit het land van herkomst.

Van verzoekster mag worden verwacht dat zij tijdens de procedure eenduidige verklaringen aflegt over

de feiten die de essentie uitmaken van haar relaas.

Verzoekster benadrukt in haar verzoekschrift dat zij haar medische toestand, met name haar HIV-

besmetting, niet als grond voor haar verzoek om internationale bescherming naar voor heeft geschoven.

Volledigheidshalve kan evenwel worden opgemerkt dat in de bestreden beslissing dienaangaande op

goede gronden wordt overwogen: “Verder verklaarde u, door de verkrachting, seropositief te zijn. Zoals

hoger blijkt, kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u het virus opgelopen heeft via de

door u aangehaalde verkrachting. U legt wel documenten voor waaruit blijkt dat u inderdaad HIV+ bent.

U verklaart zich hiervoor te schamen en bang te zijn voor het misprijzen dat u te beurt zou kunnen

vallen, eens geweten is dat u seropositief bent. Dat u zelf beschaamd bent voor uw medische toestand

is bezwaarlijk als vervolging te categoriseren. Uw vrees voor het misprijzen baseert u op vermoedens. U

vermoedt dat de mensen zullen weglopen van u, dat ze hun rug zullen keren naar u, dat u misschien

moeilijk aan werk zal geraken. Gevraagd of u in Angola organisaties kent waar mensen die seropositief

zijn, terecht kunnen, verklaarde u echter dat u dat niet interesseerde (zie gehoor CGVS, p. 20). Indien u

zich echter daadwerkelijk zoveel zorgen maakte over het mogelijke misprijzen van de mensen rondom

u, is het niet aannemelijk dat u niet zou geïnteresseerd zijn in mogelijke ondersteunende instanties.

Bovendien dient te worden vastgesteld dat u uw medische toestand kenbaar maakte aan uw buurvrouw,

die u vervolgens goed opving (zie gehoor CGVS, p. 13, 22). Het valt niet uit te sluiten dat mensen slecht

reageren op mensen die HIV+ zijn of dat patiënten te maken krijgen met discriminatie maar nergens uit

de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat deze discriminatie in Angola de vorm aanneemt van

vervolging. Integendeel, de Angolese autoriteiten nemen verschillende initiatieven om het stigma voor

mensen met aids of die HIV+ zijn te verminderen.

Uw verklaringen bevatten bijgevolg geen concrete elementen die erop wijzen dat er voor u bij een

terugkeer een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou

bestaan.

Om tot erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van

bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.
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Uw verklaringen in dit verband zijn echter te algemeen en te vaag om een gegronde vrees voor

vervolging of reëel risico op het lijden van ernstige schade te kunnen vaststellen. Uit uw verklaringen

blijkt ook niet dat u in Angola bewust adequate verzorging zou worden ontzegd omwille van uw ziekte. U

blijkt niet nagegaan te hebben of u al dan niet in Angola behandeld kan worden omdat het u niet

interesseerde (zie gehoor CGVS, p. 13, 22). Uit informatie blijkt dat een adequate behandeling in

Angola, en zeker in Luanda van waar u afkomstig bent, wel mogelijk is en dat de Angolese autoriteiten

blijk geven van betrokkenheid bij de strijd tegen HIV/Aids en het daarmee samengaande stigma.”

2.3.2.4. De door verzoekster bijgebrachte documenten vermogen niet de ongeloofwaardig geachte

verklaringen omtrent de feiten die aan de grondslag liggen van zijn verzoek om internationale

bescherming te herstellen. Dienaangaande staat in de bestreden beslissing te lezen als volgt: “U legt in

het kader van uw asielaanvraag de volgende documenten voor : een verslag van psychologe I. G. (dd.

17/10/2017) dat hierboven reeds werd besproken. In een begeleidende e-mail aan uw advocate

(dd. 18/10/2017) stelt ze dat het niet echt een diagnose betreft, maar haar inzichten in verband met uw

trauma. Hierbij kan gewezen worden op het feit dat een psychologe zich dient te baseren op uw

verklaringen aan haar en dat het niet tot haar doelstellingen behoort de geloofwaardigheid van deze

verklaringen na te gaan. Verder legt u een kopie van uw medisch dossier voor en meerdere medische

attesten die bevestigen dat u HIV+ bent, wat hierboven niet betwijfeld wordt. Ook dat u lid bent van een

kerkgemeenschap in Deurne wordt hier niet in twijfel getrokken en doet niet ter zake. Wat betreft het

medisch attest van dr. C. (dd. 13/4/2017) dient te worden opgemerkt dat deze arts vaststelt dat u een

litteken aan de schaamstreek heeft waarbij u zelf vermeldde dat dit afkomstig is van een messteek. De

arts vermeldt dat deze verminking gebeurde na verkrachting. Er dient hier te worden opgemerkt dat ook

de arts zich in deze enkel kan baseren op uw verklaringen maar dat zij niet bevoegd is om de

geloofwaardigheid van die verklaringen ook na te gaan. Dit attest is niet in staat de

ongeloofwaardigheid van de verkrachting zoals u ze schetste bij het CGVS te herstellen.”

Waar verzoekster aanvoert dat de verminking van haar genitalia een bewezen feit is en een vermoeden

doet ontstaan van geweld, wijst de Raad er in navolging van de commissaris-generaal op dat een

medisch attest geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin de hierin vastgestelde

verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen. Ook met het

louter opnieuw neerleggen van de medische verslagen van psychologe I. G. en dokter C. slaagt

verzoekster er allerminst in om afbreuk te doen aan voormelde vaststellingen en overwegingen.

2.3.2.5. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht

vluchtrelaas, is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.3.3. Subsidiaire beschermingsstatus

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoekster, waarop zij zich eveneens

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

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

van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan 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.

Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt niet dat er in Angola sprake is van een

internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoekster brengt geen concrete elementen bij die deze vaststelling weerleggen. Verzoekster beperkt

zich immers tot het louter poneren van de stelling dat de actuele situatie in Angola momenteel de

toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen rechtvaardigen en dat het algemeen

bekend is dat Angola één van de gevaarlijkste landen ter wereld is, doch brengt hiertoe geen enkel
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objectief stavingstuk bij. In zoverre verzoekster nog voorhoudt dat zij nooit enige argumentatie naar voor

heeft kunnen brengen met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, dient erop gewezen dat zij

zowel op de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen wel degelijk de kans kreeg om alle zaken naar voor te brengen die haar zouden

verhinderen om terug te keren naar haar land van herkomst, zo ook een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Ook door een beroep met volle rechtsmacht

voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in te stellen, heeft zij de mogelijkheid gehad om te

reageren.

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.

2.3.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

dat dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar vluchtmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen

van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.3.5. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking

komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.6. Waar verzoekster in ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en het

dossier terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wijst

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

De middelen zijn ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.
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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 drie december 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


