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nr. 227 198 van 8 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DIRICKX

Italiëlei 213/15

2000 ANTWERPEN

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 20 juni 2019 heeft

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

23 mei 2019.

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 9 augustus 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 september 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

DIRICKX en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Angolese nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Kimbondo etnie. U bent

geboren op 20 oktober 1966 in Cacuso, provincie Malanje.

In 1982 krijgt u een beurs om in Cuba te gaan studeren. U behaalt daar uw diploma burgerlijk ingenieur

in 1989, waarna u terugkeert naar Angola en in Luanda gaat wonen. Hoewel u enkele relaties heeft, blijft

u ongehuwd. U heeft twee kinderen die nog te Luanda wonen.
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Bij uw terugkeer uit Cuba wordt u door de overheid verplicht om lid te worden van de Angolese

regeringspartij Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Omdat u dit weigert, komt u niet in

aanmerking voor een tewerkstelling via de overheid. U dient in een privéschool als leraar te werken.

In 1995 wordt u lid van de Partido de Salvação Nacional (PSN) en wordt in datzelfde jaar secretaris voor

de mobilisatie van PSN. U wordt lid van PSN om via deze weg de oppositiepartij União Nacional para a

Independência Total de Angola (UNITA) te steunen.

In juni 2006 reist u een eerste maal naar België. Tussen 2006 en 2015 reist u geregeld tussen België en

Angola. U wordt in België medisch opgevolgd m.b.t. uw diabetes, bovendien leert u in 2006 uw huidige

partner kennen. U reist steeds met een Schengenvisum dat u via de Portugese ambassade te Luanda

bekomt.

Op 27/05/2012 neemt u deel aan een grote manifestatie. De manifestatie heeft betrekking op de wijze

waarop de verkiezingen georganiseerd en gemanipuleerd worden door de MPLA. U wordt tijdens deze

manifestatie gearresteerd en gedurende 4 à 5 uur aangehouden, waarna u wordt vrijgelaten. U krijgt bij

uw vrijlating enkel te horen dat u niet meer mag deelnemen aan betogingen.

Voor de verkiezingen van 31/08/2012 werkt u als electoraal controleur. U wordt door de directie van

PSN aangesteld als vertegenwoordiger van uw politieke partij. Op de ochtend voor de verkiezingen

wordt u door leiders van de MPLA aangesproken om de verkiezingsresultaten te vervalsen. Er wordt

gedreigd dat als u dit niet doet, u vermoord zal worden. Hoewel u niet ingaat op deze dwang, brengt u

evenmin iemand anders hiervan op de hoogte.

In september 2013 wordt u door de MPLA opgeroepen te verschijnen op hun zetel. U wordt

aangesproken door Benito De Sousa. Hij vertelt u dat MPLA de enige goede partij is en hij waarschuwt

u omtrent de gevolgen van uw activiteiten.

Op 23/11/2013 neemt u deel aan een manifestatie omwille van de verdwijning van twee jongeren, nl.

Alvis Makulingue en Isaias Cassule. Deze manifestatie wordt georganiseerd door UNITA. Tijdens deze

manifestatie wordt een lid van een andere oppositiepartij gedood.

In april 2015 raadt mister Carlos, lid van de contra-spionagedienst van MPLA, u aan Angola te verlaten.

Hij vertelt u dat iedereen weet dat u een grote tegenstander bent en dat er plannen zijn om u te

ontvoeren en te doden.

Op 10 augustus 2015 verlaat u Angola definitief. In België aangekomen dient u in september 2015 een

aanvraag tot wettelijk samenwonen in te Antwerpen. Op 20 juni 2016 dient u een aanvraag in om

machtiging tot verblijf op grond van artikel 9 ter van de wet van 15/12/1980 te bekomen. Dit wordt u

geweigerd op 18/04/2017. U dient hiertegen een verzoekschrift in bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (verder RVV). De RVV bevestigt de beslissing die genomen werd door de

Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) bij arrest (arrestnr. 201.147) op 15/03/2018. Hierna dient u

een verzoek tot internationale bescherming in op 8 juni 2018.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: een

originele identiteitskaart, kopies van uw paspoort, kaart van de electorale commissie, visitekaartjes van

personen die u bedreigd hebben, diverse medische attesten (zowel opgemaakt te België als te Angola),

attesten omtrent wettelijke samenwoonst.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen voor de DVZ blijkt immers dat u diabetes heeft (Vragenlijst “bijzondere procedurele

noden” DVZ, dd. 11/10/2018). Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u

steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-

generaal, en werd het onderhoud onderbroken (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 22/02/2019

(verder notities CGVS), p. 19). Er werd u eveneens de mogelijkheid geboden aan te geven indien u het

onderhoud wilde pauzeren (notities CGVS, p. 16).
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Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verzoek om internationale bescherming

laattijdig ingediend werd. U verklaart op 10 augustus 2015 naar België gekomen te zijn (notities

CGVS, p. 2). U verzoekt echter pas op 8 juni 2018 om internationale bescherming bij de Belgische

asielinstanties. U verklaart dat u zolang gewacht heeft om een verzoek in te dienen omdat u een

samenlevingscontract aanging in september 2015 (notities CGVS, p. 9 + p. 21). U tracht dit eveneens

aan te tonen met enkele documenten die door de (burgerlijke stand van de) gemeente Antwerpen

afgeleverd werden. U verklaart verder dat u uw huidige partner in 2006 leerde kennen en dat zij u

toen jullie elkaar leerden kennen vertelde dat ze in 2004 zelf een asielaanvraag heeft ingediend

(notities CGVS, p. 18). Het verwondert dan ook dat uw vriendin u niet eerder aanraadt internationale

bescherming aan te vragen om zo uw verblijfssituatie in orde te brengen, te meer daar zij volgens uw

verklaringen als resultaat van haar verzoek wel documenten verkreeg. Het is dan ook verwonderlijk dat

u tijdens uw verblijf in België de bescherming van de Belgische autoriteiten niet eerder inroept, te meer

daar u bij uw aankomst in België blijkbaar wel de kaart van de electorale commissie bij u had om te

gebruiken als getuigenis (notities CGVS, p. 40) en u eveneens ook verschillende keren gedacht heeft

om een verzoek in te dienen. Men kan redelijkerwijze verwachten dat iemand met een gegronde vrees

voor vervolging in zijn land van herkomst, al het mogelijke zal doen om zo snel mogelijk bescherming in

te roepen en te verkrijgen in het land waar hij aankomt en zich wenst te vestigen. Het feit dat u zolang

heeft gewacht om u op internationale bescherming te beroepen, vormt op zich een belangrijke

aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor vervolging in grote mate kan worden

gerelativeerd. Daarenboven kan uw gezondheid, u heeft nl. diabetes (Vragenlijst “bijzondere

procedurele noden” DVZ, dd. 11/10/2018), evenmin als verzachtende omstandigheid aangenomen

worden, aangezien u pas in de loop van het jaar 2016 contact opnam met een advocaat om

een verzoek tot medische regularisatie in te dienen (notities CGVS, p. 10).

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaart Angola verlaten te hebben nadat u door de autoriteiten geviseerd werd omwille van

uw politiek activisme voor de partij PSN (notities CGVS, p. 19-20).

Allereerst maakt u het niet aannemelijk dat u door Dino Matrose en Benito De Sousa - leiders

binnen de regeringspartij MPLA – onder druk gezet werd om de resultaten van de verkiezingen

van 31 augustus 2012 te vervalsen (notities CGVS, p. 19-20).

Er kan immers geen geloof gehecht worden aan uw rol tijdens deze verkiezingen. Gevraagd hoe

u controleur geworden bent, verklaart u dat alle partijen mochten deelnemen en dat uzelf aangeduid

werd (notities CGVS, p. 24-25). Gevraagd hoe u als vertegenwoordiger van uw partij gestuurd werd,

verklaart u kortweg competent te zijn. Gevraagd hoe ze dat wisten, weet u het echter niet. Het is echter

niet aannemelijk dat uzelf helemaal geen idee heeft om welke reden de directie van uw eigen

partij u als afgevaardigde zou gestuurd hebben. Daarenboven legt u tegenstrijdige verklaringen af

omtrent de verkiezingen zelf. Voor het CGVS verklaart u immers dat de verkiezingen plaats hadden op

31 augustus 2012 (notities CGVS, p. 19), terwijl u voor de DVZ verklaarde dat de verkiezingen in

september 2012 plaats hadden (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Verder wordt ook opgemerkt dat u

gevraagd werd wat u dan exact moest doen, waarna u verklaart dat u het hele proces moest

controleren (notities CGVS, p. 26), waarna u in heel algemene termen spreekt over “je” die verschillende

dingen moet doen. U betrekt dit niet op uw eigen persoon, wat allerminst doorleefd overkomt, te meer

daar u nogmaals gevraagd werd wat u uiteindelijk zelf gedaan heeft, waarbij u het andermaal niet op

uw eigen persoon kan betrekken. Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u als

controleur van de electorale commissie aangesteld werd tijdens de verkiezingen van 31

augustus 2012.

U tracht uw rol als controleur bij deze verkiezingen aan te tonen aan de hand van een badge van de

electorale commissie. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze badge enkel geldig was in de

loop van het jaar 2011 en dat de geldigheid van deze badge afliep 9 maanden voor u onder druk

gezet werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen.
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U kan aan de hand van deze badge dus niet aantonen dat u op 31 augustus 2012 als controleur bij de

verkiezingen optrad. Bovendien is een dergelijke badge na te maken.

Het is daarenboven zeer onwaarschijnlijk dat de leiders van MPLA u, als afgevaardigde van

een oppositiepartij bij de electorale commissie, onder dwang zullen zetten om de

verkiezingsresultaten te vervalsen. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de MPLA op het moment van

de verkiezingen wel degelijk wist dat u lid was van de PSN (notities CGVS, p. 25). Daarenboven staat

op de door u neergelegde badge van de electorale commissie ook vermeld dat u lid bent van PSN.

Gevraagd om welke reden ze u vragen de resultaten te vervalsen als geweten is dat u bij PSN hoort,

verklaart u “Ik was een vriend van hen en ze wisten dat ze op mij konden rekenen om hen te helpen.”

Nogmaals gevraagd waarom ze u gevraagd hebben de resultaten te vervalsen, verklaart u dat de MPLA

de mogelijkheid niet had om de uiteindelijke resultaten te behalen, zonder dat u enig inzicht verschaft

waarom precies aan u gevraagd werd om de resultaten te vervalsen. Dit was nochtans een zeer

riskante vraag aangezien u op dat moment - zoals u althans verklaart - lid was – en zelfs

secretaris (notities CGVS, p. 5) – van een oppositiepartij. U maakt het dan ook niet aannemelijk dat u

door de leiders van MPLA onder druk gezet werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen.

Gevraagd of u aan iemand gezegd heeft dat u de resultaten moest vervalsen, antwoordt u ontkennend

(notities CGVS, p. 24). Ter bevestiging gevraagd of u dat aan niemand anders gezegd heeft, verklaart u

meteen gedood te worden als u dat zou verkondigd hebben. Later tijdens het onderhoud verklaart u dat

u het geheim moest houden en dat u het nu pas zegt (notities CGVS, p. 26). Later nogmaals gevraagd

of u aan iemand verteld heeft dat u de resultaten moest vervalsen, antwoordt u ontkennend

(notities CGVS, p. 28-29), waarna u verklaart dat u dan meteen gedood wordt. Gevraagd waarom u

het niet aan andere leden van PSN gezegd heeft, verklaart u dat het niet mag en dat het

levensgevaarlijk is. Gevraagd of u het via een anoniem opiniestuk in een krant of op het internet

gedaan heeft, herhaalt u dat het niet mag en dat het gevaarlijk is. Nogmaals gevraagd waarom u het

niet bekendmaakt, vraagt u zich af welke krant in Angola het zal publiceren, aangezien alles door de

regering gecontroleerd wordt. Gevraagd waarom u het dan niet in november 2012 gepubliceerd heeft

toen u in België was, antwoordt u ontkennend. U verklaart dat u al op de vlucht bent en dat u niet meer

kon teruggaan als u dat zou gepubliceerd hebben. Gevraagd of iemand onregelmatigheden bij de

verkiezingen van 2012 bekend gemaakt heeft, verklaart u dat alle partijen gereageerd hebben,

UNITA in de eerste plaats. Gevraagd waarom u, als alle oppositiepartijen bekendmaken dat er

gesjoemeld werd, dan niet bekendmaakt wat aan u gevraagd werd te doen, vraagt u zich nogmaals af

waar u naartoe moet gaan, wat op zich reeds merkwaardig is voor iemand die als controleur van de

verkiezingen zou zijn aangesteld door zijn partij. Opgemerkt dat u dat ook in november 2012, toen u in

België was, aan de pers had kunnen laten weten, verklaart u dat u geen bom zal plaatsen om alles te

ondermijnen zodat u nooit meer kan terugkeren naar uw land. Het is echter niet aannemelijk dat u aan

niemand, zelfs niet aan uw partijgenoten, zou vertellen dat u gevraagd werd om de

verkiezingsresultaten te vervalsen, enkel omdat “het niet mag”, te meer daar alle oppositiepartijen reeds

zelf bekendmaakten dat er onregelmatigheden waren bij de verkiezingen. Het tart alle verbeelding dat u,

die verklaart bij de oppositie te zijn, en tegen het Angolese regime, en dat alle oppositiepartijen wisten

dat de verkiezingsresultaten vervalst waren, dit niet aangrijpt om het regime verder stokken in de wielen

te steken door te spreken over uw eigen ervaringen hieromtrent.

Het is daarenboven niet aannemelijk dat Dino Matrose u, nadat hij u éénmaal ontmoet heeft

in augustus 2012, nog zou herinneren (notities CGVS, p. 29-30), te meer daar u niet de enige

persoon geweest bent die gevraagd werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen. Voor de DVZ

verklaarde u immers dat de vertegenwoordigers van verschillende partijen aangemaand werden om

de resultaten te vervalsen (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Bovendien geeft u zelf toe dat hij het laatste

jaar niets meer over u vernomen zal hebben, omdat u gevlucht bent (notities CGVS, p. 30).

Verder is het ook niet aannemelijk dat u, nadat u in 2012 onder druk gezet werd om de

verkiezingsresultaten te vervalsen en hiervoor bedreigd werd, meermaals op en af reist tussen

Europa en Angola (notities CGVS, p. 8-9). U toont dit eveneens aan d.m.v. stempels in uw paspoort.

Het gegeven dat u meermaals reist tussen Europa en Angola, nadat u bedreigd werd, ondermijnt verder

de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

U tracht door middel van enkele visitekaartjes te bewijzen dat u door leden van MPLA onder druk gezet

werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen. Deze kaartjes kunnen slechts aantonen dat u ze van

iemand gekregen heeft, maar geven geen informatie over de omstandigheden waarin u deze verkreeg.
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Het verwondert bovendien dat de personen die u bedreigd hebben, u deze kaartjes zouden geven

(notities CGVS, p. 40).

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u onder druk gezet werd

om verkiezingsresultaten te vervalsen.

U maakt daarenboven uw deelname aan de manifestatie van 27 mei 2012 en de daaraan

verbonden arrestatie niet aannemelijk, noch uw deelname aan de manifestatie van 23 november

2013 (notities CGVS, p. 20).

Gevraagd naar de precieze aanleiding van de manifestatie tijdens dewelke u gearresteerd werd,

benoemt u sociale onrechtvaardigheid, het programma van de electorale registratie en dat UNITA

had horen zeggen dat er electorale fraude gepleegd zou worden (notities CGVS, p. 36-37). Gevraagd

wie die bewuste manifestatie organiseerde, verklaart u dat het de burgermaatschappij was, samen met

UNITA. Gevraagd of er specifieke organisatoren waren, noemt u wederom de burgermaatschappij, nl.

mensen die niet gelinkt zijn aan politieke partijen. Gevraagd welke beweging of organisatie naast UNITA

dat organiseerde, vraagt u eerst of er gevraagd wordt naar deelnemers of organisatoren, waarna u

slechts “neen” antwoordt om aan te geven dat er geen andere organisatoren betrokken waren bij deze

manifestatie. Gevraagd of de enige aanleiding de politieke registratie was, en of er nog andere redenen

waren, noemt u ook sociale redenen als basisvoorzieningen, ongezonde

situatie, elektriciteitsvoorziening, gebrek aan water. Gevraagd hoeveel manifestaties er die dag

plaatshadden in Luanda, verklaart u dat er slechts één grote manifestatie was. Uit informatie

beschikbaar voor het CGVS blijkt dat op 27 mei 2012 in Luanda een manifestatie plaats had die

georganiseerd werd door Alves Kamulingue en Isaias Kassule, leiders van de United Patriotic

Movement, omwille van het uitblijven van de betaling van salarissen van de presidentiele wacht en de

pensioenen van oorlogsveteranen (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Uit uw

verklaringen dienaangaande blijkt echter niet dat u weet dat op deze datum een manifestatie gehouden

werd door de leden van de presidentiële wacht, dan wel oorlogsveteranen. Het is echter niet

aannemelijk dat u dit niet zou weten indien u werkelijk deelgenomen had aan deze manifestatie, te meer

gezien uw profiel van universitair geschoold persoon (notities CGVS, p. 5 + Verklaring DVZ, vraag 11)

en uw - beweerde - rol als secretaris van PSN (notities CGVS, p. 5). Daarenboven blijkt uit de

beschikbare informatie niet dat er tijdens deze bewuste manifestatie personen aangehouden

werden. U maakt uw deelname aan de manifestatie van 27 mei 2012 niet aannemelijk.

Even later tijdens het onderhoud verklaart u dat de manifestatie op 23 november 2013 een oproep was

voor de twee verdwenen jonge mannen (notities CGVS, p. 38). Gevraagd wanneer die twee jongeren

verdwenen zijn, weet u dat het in 2012 was. Gevraagd wanneer in 2012, herhaalt u slechts het jaartal.

Gevraagd of u het niet beter kan plaatsen, verklaart u te weten dat het in 2012 was, omwille van die

dingen die werden geëist door de ex-militairen. Gevraagd waarom zij verdwenen zijn omwille van die ex-

militairen, verklaart u “Zij waren bedreigd geweest. Gebrek aan vrijheid in het land, de dictatuur in

Angola.” Aangezien de interviewer u niet kon volgen, vroeg hij u wanneer die militairen dan wel iets

geëist hadden, maar u kan daar geen antwoord op geven, hoewel slechts even tevoren nog gesproken

werd over (ex-)militairen die manifesteerden op 27 mei 2012 (notities CGVS, p. 37). Gevraagd wat die

jongeren met die ex-militairen te maken hebben, verklaart u dat zij de organisatoren waren van die

manifestatie (notities CGVS, p. 38). Gevraagd wanneer die manifestatie georganiseerd werd, weet u

alleen dat het in 2012 was – hoewel uit het geheel van uw verklaringen (notities CGVS, p. 37) en de

informatie beschikbaar voor het CGVS (zie supra) blijkt dat het de manifestatie betreft tijdens welke u

zelf beweerdelijk gearresteerd werd. Het gegeven dat u de verdwijning van de twee jongeren die de

manifestatie van 27 mei 2012 organiseerden, niet kan situeren aan de hand van de manifestatie

waarbij u zelf gearresteerd werd, tast de doorleefdheid van uw verklaringen grondig aan.

Gelet op het geheel van uw verklaringen maakt u uw deelname aan beide door u

aangehaalde manifestaties niet aannemelijk, waardoor u evenmin uw arrestatie aannemelijk kan

maken in de omstandigheden zoals u deze schetst.

U maakt uw ontmoeting met Benito De Sousa, tijdens welke u bedreigd werd, enkele maanden

voor de manifestatie op 23 november 2013 evenmin aannemelijk (notities CGVS, p. 30-31). Hierbij

wordt opgemerkt dat u deze ontmoeting niet vermeldt voor de DVZ (Vragenlijst CGVS, vragen 3.1-3.8).

Bovendien dient u meerdere malen gevraagd te worden wanneer deze ontmoeting plaats had, voor u

deze toch min of meer kan situeren binnen het jaar 2013 (notities CGVS, p. 30-31).
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Het verwondert eveneens dat u, wanneer gevraagd wordt waarom ze in 2013 het vermoeden hadden

dat u UNITA steunde, dit niet aangrijpt om te spreken over uw tegenwerking om de

verkiezingsresultaten van het jaar daarvoor te vervalsen of dat u het jaar daarvoor reeds gearresteerd

werd.

U maakt het evenmin aannemelijk dat u in april 2015 met de dood bedreigd werd (notities CGVS,

p. 20).

U verklaart immers dat u de laatste maal contact had met Benito De Sousa in het jaar 2013 (notities

CGVS, p. 30) en Dino Matrose heeft u slechts één maal ontmoet, in augustus 2012. Uit uw verklaringen

blijkt verder niet dat u na de manifestatie van november 2013 nog deelnam aan enige specifieke

politieke activiteiten die de aandacht op uw persoon vestigden (notities CGVS, p. 20). Het is dan ook

zeer verwonderlijk dat deze personen, zonder enige aanwijsbare reden, in april 2015 een bevel

geven om u te ontvoeren en te doden, te meer daar u al meerdere malen het land verlaten had.

U verklaart dat u, nadat u door Carlos Roberto in april 2015 ingelicht werd over de doodsbedreiging

(notities CGVS, p. 32-33), u zich in mei van dat jaar in veiligheid bracht door uw huis te verlaten.

Gevraagd waar u dan naartoe ging, verklaart u “naar Rocha Pinto.” Gevraagd waar dat is, verklaart u

dat het een voorstad is van Luanda. U verklaart verder in Rocha Pinto verbleven te hebben van juni

tot augustus (2015). Bij aanvang van het onderhoud voor het CGVS verklaart u echter “uw hele

leven” in Maculusso gewoond te hebben (notities CGVS, p. 4). Gevraagd of u vanaf 1989 nog ergens

anders verbleven heeft in Angola, antwoordt u ontkennend. Voor de DVZ haalt u evenmin aan dat u ooit

in Rocha Pinto verbleven heeft (Verklaring DVZ, vraag 10), maar verklaart u van 1991 tot 10 augustus

2015 in de wijk Maculusso verbleven te hebben. U legt tegenstrijdige verklaringen af over uw

verblijfplaatsen in Angola, waardoor u het niet aannemelijk maakt dat u in Rocha Pinto onderdook in het

jaar 2015.

Het is eveneens niet aannemelijk dat u, indien u werkelijk gezocht wordt door de Angolese

autoriteiten, via de luchthaven het land kan verlaten met uw eigen paspoort (notities CGVS, p. 12-

13). Gevraagd of er iets gebeurd is op de luchthaven, antwoordt u ontkennend. Gevraagd met wie u

gesproken heeft op de luchthaven, verklaart u “met de mensen van de dienst daar.” Gevraagd wat die

zeiden, verklaart u dat ze u niets gezegd hebben. Dit was in 2015 daarenboven niet uw enige contact

met de Angolese overheidsdiensten. U verklaart immers dat u, nadat u bedreigd werd, contact had met

de gemeenteadministratie om een bewijs te vragen dat u niet gehuwd bent (notities CGVS, p. 42),

zonder dat u toen iets opgemerkt werd. Deze verklaringen aangaande uw contacten met

overheidsdiensten nadat u beweerdelijk bedreigd werd, tasten de geloofwaardigheid van

uw verklaringen verder aan.

Gelet op het geheel aan voorgaande vaststellingen, maakt u het niet aannemelijk dat u reeds

door de MPLA en het Angolese overheidsregime geviseerd wordt.

Verder legt u inconsistente en tegenstrijdige verklaringen af omtrent uw politiek activisme

en lidmaatschap bij PSN (notities CGVS, p. 19-21).

U legt inconsistente verklaringen af omtrent uw lidmaatschap bij MPLA, de grootste partij in

Angola. Aanvankelijk verklaart u immers dat jullie, de beursstudenten, allemaal bij MPLA waren

(notities CGVS, p. 22). Gevraagd of u dan geregistreerd stond bij MPLA, verklaart u “Voor hen was het

zo, als je in Cuba had gestudeerd, dan ben je automatisch van MPLA, dan krijg je een kaart.” Gevraagd

wanneer u die kaart kreeg van MPLA, verklaart u nooit bij MPLA geweest te zijn en nooit geregistreerd

te zijn geweest als lid van MPLA. U verklaart de ene keer echter dat beursstudenten, waaronder uzelf,

automatisch lid waren bij MPLA – en dus ook een lidkaart kregen – terwijl uzelf verklaart nooit als lid

geregistreerd geweest te zijn en nooit een kaart gehad te hebben. U legt inconsistente verklaringen af

omtrent uw eigen lidmaatschap bij MPLA. Bovendien verklaart u “Ze hebben altijd gedacht dat ik bij

MPLA was,” waarmee u aangeeft dat men, gedurende uw hele verblijf in en na uw vertrek uit Angola,

dacht dat u bij MPLA was. Dit prangt des te meer aangezien u beweert bedreigd geweest te zijn door de

leiders van de MPLA.

Er kan eveneens ernstig getwijfeld worden aan uw politiek engagement. U geeft immers zeer

ontwijkende antwoorden wanneer getracht wordt uw engagement na te gaan. Gevraagd wat u zoal deed

in uw vrije tijd, verklaart u een stresserend leven te hebben met veel problemen (notities CGVS, p. 4-5).

Nogmaals gevraagd wat u deed als u geen les gaf, verklaart u kortweg “Normaal leven.”
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Gevraagd wat u dan doet, verklaart u “Je leeft, je bestaat, verder niets speciaal.” Aan de hand van

enkele voorbeelden gevraagd wat u dan wel deed, verklaart u “Ik ben heel vervolgd daar. Mijn leven

sinds ik van Cuba ben teruggekeerd was verschrikkelijk.” Gevraagd wat u dan in de hoofdstad ging

doen, verklaart u daar te wonen. Gevraagd wat u dan deed als u uw huis verliet, verklaart u een politiek

leven gehad te hebben. Het is echter niet aannemelijk dat u verklaart “niets speciaals” gedaan

te hebben, aangezien uw politieke leven net de aanleiding is voor uw beweerde vrees voor

vervolging. Dit tast de doorleefdheid van uw verklaringen reeds grondig aan. Ook is het merkwaardig

dat uw engagement blijkbaar plotsklaps ophield, want u heeft sinds 2015 geen contacten meer met

iemand van PSN (notities CGVS, p. 34-35) en u volgt het nieuws omtrent uw eigen - beweerde -

politieke partij niet meer op. Op dit moment doet u ook niets meer omtrent politiek. U geeft eveneens

aan dat de MPLA het laatste jaar niets meer over u zal vernomen hebben (notities CGVS, p. 30).

Bovendien maakt u uw functie als secretaris van de mobilisatie van PSN (notities CGVS, p. 5 + p.

21) niet aannemelijk. U heeft immers totaal geen idee over het aantal leden van PSN. Gevraagd

hoeveel leden PSN heeft, verklaart u eerst dat de leden van de PSN als leden van UNITA beschouwd

worden (notities CGVS, p. 27-28) en dat jullie geen exacte getallen hebben. De vraag herhaald,

verklaart u “(…) Voor MPLA is het goed dat ik als iemand van Malanje bij PSN kom. Voor hun kan het

gerust zijn dat PSN hen bevoordeeld, de MPLA. Om dat te weten dat MPLA absoluut niets goed doet

voor het land, steunen wij clandestien UNITA,” waarmee u de gestelde vraag ontwijkt en onbeantwoord

laat. Door de DVZ eveneens gevraagd hoeveel leden de vereniging waarvan u secretaris was had,

verklaart u “Ik heb geen exacte getallen, maar het waren er veel” (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Gevraagd om een schatting te geven, ontwijkt u de vraag door te stellen dat “We werden beschouwd

als een deel van UNITA omdat we tot doel hadden het vergroten van de macht van UNITA.” Als zijnde

secretaris (van mobilisatie) van de politieke partij waarvan u lid was, is het echter niet

aannemelijk dat u geen idee heeft over het aantal leden van PSN.

Bovendien weet u niet wie de rol van secretaris bij PSN overgenomen heeft nadat u uw

thuisland verlaten heeft (notities CGVS, p. 34). Daarenboven wilt u de vraag niet beantwoorden

wanneer gepolst wordt naar de manier waarop u nieuwe leden trachtte te werven voor PSN

(notities CGVS, p. 28). Eerst begrijpt u de vraag niet, waarna u verklaart het al gezegd te hebben. Een

derde maal gevraagd het uit te leggen, verklaart u dat het ergens in de notities moet staan, want u heeft

het al uitgelegd. U tracht verder meerdere malen de gestelde vragen te ontwijken door aan te geven dat

u het al gezegd heeft. Zo ontwijkt u, o.a., de vragen omtrent uw leven in Luanda (notities CGVS, p. 4.),

wie behoorde tot de directie toen u als afgevaardigde optrad tijdens de verkiezingen (notities CGVS, p.

25), hoe u mensen interesse in PSN deed krijgen (notities CGVS, p. 28), uw ontmoeting met Dino

Matrose (notities CGVS, p. 29), wat er gebeurde na de verkiezingen van 2012, uw ontmoeting met

Benito De Sousa (notities CGVS, p. 31) en welke problemen u had na uw terugkeer uit Cuba (notities

CGVS, p. 36). Het voorgaande wijst op een gebrek aan medewerking van uw kant.

U verklaart verder meermaals dat PSN eigenlijk opgericht werd om UNITA te ondersteunen (notities

CGVS, p. 19 + p. 27-28) en dat u om deze reden lid werd van PSN (notities CGVS, p. 21 + p. 23).

Desondanks kan u niet uitleggen hoe jullie aan de leden van PSN bekendmaken dat jullie eigenlijk

UNITA steunen, behalve dat u verklaart dat het door ontmoetingen gebeurde (notities CGVS, p.

28). Het verwondert dat u de leden van PSN duidelijk kan maken dat jullie eigenlijk UNITA steunen,

aangezien het niet openlijk gezegd wordt. Gevraagd hoe iemand weet dat het voor UNITA is,

aangezien het niet openlijk gezegd wordt, verklaart u dat als men weet dat het over Chirimbimbi gaat,

dat het voor UNITA is. Het is echter niet aannemelijk dat u de leden van PSN kan overtuigen dat jullie

eigenlijk UNITA steunen, door gewoon te verwijzen naar één van de stichters van PSN (notities CGVS,

p. 21-22), die voor de oprichting van PSN bovendien lid was van MPLA. U om die reden gevraagd hoe

men als nieuw lid van PSN weet dat men eigenlijk UNITA steunt, verklaart u “Je gaat hen steunen”

(notities CGVS, p. 28). Dezelfde vraag diverse malen herhaald, verklaart u verder dat “Angolezen weten

dat het over UNITA gaat, omdat de andere oppositiepartijen veel kleiner zijn.” U kan echter niet

aangeven hoe een nieuw lid dan wel een toekomstig lid weet dat PSN eigenlijk steun verleent aan

UNITA.

Daarenboven spreekt u zeer afstandelijk over uw eigen partij. Immers, gevraagd welk het resultaat van

PSN was tijdens de verkiezingen van 2012, verklaart u “Die hebben niet eens deelgenomen aan de

verkiezingen” (notities CGVS, p. 26-27). De vraag waarom niet deelgenomen werd aan de verkiezingen

dient meermaals herhaald te worden voor u verklaart dat “Als ze zouden deelnemen, zouden ze de

UNITA niet kunnen bevoordelen.” U heeft het in deze passage telkenmale over “ze,” zijnde uw eigen

politieke partij PSN, zonder dat u dit op uzelf betrekt.
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Bovendien is het niet aannemelijk dat u, die beweert UNITA te steunen via PSN, dit

niet onmiddellijk zou aangeven wanneer gevraagd wordt naar de reden waarom PSN niet

deelneemt aan de verkiezingen. Uw betrokkenheid bij PSN komt hiermee verder op de helling te

staan.

Bovendien legt u verklaringen af die niet stroken met de informatie waarover het CGVS

beschikt. Gevraagd of UNITA ooit heeft kunnen manifesteren zonder dat er problemen waren, verklaart

u dat er altijd problemen geweest zijn (notities CGVS, p. 35-36). Gesteld dat volgens de informatie

beschikbaar voor het CGVS UNITA wel heeft kunnen manifesteren zonder dat er problemen waren

(informatie beschikbaar in uw administratieve dossier), verklaart u dat het vals is, fake news. Opgemerkt

dat het wel gemakkelijk is om dat te zeggen, verklaart u dat er dingen gebeuren die niet worden

opgeschreven. Het is echter niet aannemelijk dat u, die verklaart informatie omtrent UNITA op te volgen

(notities CGVS, p. 34), niet zou weten dat door UNITA georganiseerde manifestaties toegelaten werden

door de autoriteiten. Ten slotte kan nog worden gewezen op een algemeen rapport (2016 Country

Report on Human Rights Practices – Angola – dd. 03/03/2017) dat geen gewag maakt van een actuele,

systematische, actieve vervolging van leden van UNITA, noch van PSN, door de Angolese autoriteiten.

Er is enkel sprake van enkele incidenten tussen aanhangers van UNITA en MPLA, waarbij ook

slachtoffers vielen aan de MPLA-zijde en waarbij de president oproept tot wederzijdse tolerantie.

Verder verklaart u na uw terugkeer uit Cuba geen recht te hebben gehad op werk van de

regering (notities CGVS, p. 5). U verklaart verder dat u wel als privéleraar aan de slag kon. Gevraagd

hoe u wist dat ze (de overheid) u geen werk zouden geven, verklaart u geen garanties op werk

gekregen te hebben (notities CGVS, p. 23). Gevraagd of u werk bent gaan vragen, verklaart u “in een

socialistisch regime ga je geen werk vragen, ze geven het. Ze hebben betaald voor je studies, en ze

zouden je werk geven.” Gevraagd waarom u dat niet gaat vragen, vraagt u zich eerst af aan wie u dat

moet vragen. Voorgesteld dat u het aan het ministerie van arbeid of zo kon vragen, verklaart u dat het

alleen voor hun familie was. Gevraagd hoe u dat weet als u het niet gaat vragen, verklaart u “Hoe moest

ik dat gaan vragen? Ze hadden gegarandeerd dat als we zouden terugkomen, dat er meteen werk zou

komen en dat was niet zo.” Gelet op het voorgaande, blijkt niet dat u navraag gedaan heeft om een

tewerkstelling via de overheid te bekomen. Echter, ter bevestiging gevraagd of u er nooit navraag naar

gedaan heeft, verklaart u dat wel verschillende keren gedaan te hebben. Gevraagd wanneer u

dat gedaan heeft, verklaart u dat uw hele leven lang gedaan te hebben. U legt inconsistente

verklaringen af of u al dan niet navraag gedaan heeft om tewerkgesteld te worden door de Angolese

autoriteiten. U maakt het dan ook niet aannemelijk dat u m.b.t. werkgelegenheid onderhevig was aan

discriminatie door de overheid. Daarenboven kan dit bezwaarlijk een vervolging zoals bepaald in de

conventie van de Genève genoemd worden, te meer daar u wel als leraar tewerkgesteld was.

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.

U legt trouwens nog meer tegenstrijdige verklaringen af die uw algehele geloofwaardigheid

verder aantasten.

Voor de DVZ verklaart u dat uw moeder overleden is in 1999 (Verklaring DVZ, vraag 13A). Voor het

CGVS verklaart u echter dat uw moeder in 1987 overleden is (notities CGVS, p. 14). Hiermee

geconfronteerd, verklaart u dat het een vergissing van hen (DVZ) zal zijn, want “ze zijn vrij snel na

elkaar gestorven.”

Voor de DVZ verklaart u verder dat uw zus J. in de provincie Huambo verblijft (Verklaring DVZ, vraag

17), terwijl u voor het CGVS verklaart dat uw zus al voor uw vertrek in Luanda woonde (notities CGVS,

p. 15).

In kader van de huidige procedure legt u uw identiteitskaart en uw paspoort neer. Deze kunnen het

voorgaande niet wijzigen. Hierbij wordt opgemerkt dat u zowel voor het CGVS (notities CGVS, p. 12),

als de DVZ (Verklaring DVZ, vraag 24) verklaart dat u uw paspoort kwijt bent, zonder dat u een aangifte

van verlies deed. Echter, op 11 maart 2019 bezorgt uw raadsvrouw een scan van alle pagina’s van uw

paspoort aan het CGVS. U lijkt uw paspoort moedwillig achtergehouden te hebben voor de Belgische

asielinstanties.
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De medische attesten hebben betrekking op de door u aangehaalde ziekte, u bent nl. diabeticus. Deze

attesten kunnen het voorgaande niet wijzigen. Hierbij kan wel nog opgemerkt worden dat u in juli 2016

en in juli 2017 attesten van het militair hoofdhospitaal te Luanda verkregen heeft, ruime tijd na uw

vertrek uit Angola.

De door u neergelegde kaart van de electorale commissie, visitekaartjes en de diverse documenten van

de gemeente Antwerpen werden hierboven reeds besproken.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren op de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud van het CGVS. Daar u geen

opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud ervan.

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. In een enig middel wordt de schending aangevoerd van artikelen 48/3 en 48/4, van de

motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van artikel 3 van het EVRM.

Verzoeker laat in het eerste onderdeel gelden wat volgt:

“Mt betrekking tot de laattijdige asielaanvraag kan verzoeker melden dat hij nog hoop had dat de situatie

in zijn land zou verbeteren. Verzoeker had nooit gedacht/gewild zijn land te verlaten maar nadat hij een

duidelijke bedreiging kreeg, besefte hij dat hij in een levensgevaarlijke situatie zat en besloot hij om toch

te vluchten. Ook aangekomen in België heeft hij de situatie afgewacht, met de hoop toch nog terug te

keren maar is de situatie niet gekeerd zodat hij niet anders kon dan uiteindelijk asiel aan te vragen. Zijn

risico op vervolging bestaat nog steeds.

Verzoeker gaat niet akkoord met de redenen die het CGVS aanneemt om de geloofwaardigheid van zijn

relaas in twijfel te trekken.

Volgens de CG heeft verzoeker geen idee waarom hij als afgevaardigde verkozen werd. Dit klopt niet,

verzoeker heeft een kaart van de electorale commissie en ook zijn competenties hebben een belangrijke

rol gespeeld. Men zag dat hij een loyaal iemand was en reeds eerder gekant was tegen MPLA was.

Ondanks dat hij, als student een studiebeurs had bekomen van MPLA, is hij na zijn studies in Cuba

teruggekeerd met een heel andere overtuiging. Het was een gekend gegeven dat verzoeker gekant was

tegen de principes van MPLA en zich aansloot bij de oppositie.

Volgens de CG zijn er tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot de datum van de verkiezingen.

Verzoeker is van oordeel op de beide interviews dezelfde datum te hebben vermeld, nl. 31 augustus.

Vermoedelijk was er een vergissing met de tolk. Verder heeft verzoeker zich vergist inzake de datum

van overlijden van zijn moeder en de woonplaats van zijn zus. Zijn moeder is gestorven in 1999 en niet

in 1987. Zijn zus woont in Luanda en niet in Huambo.

Met betrekking tot de badge wenst verzoeker te melden dat de badge dient om de bevolking te

registreren. Als burger ben je verplicht je electoraal te registreren om te kunnen stemmen en dat gebeurt

ongeveer 1 jaar voor de verkiezingen, in dit geval was dat in 2011 zodat je op 31 augustus 2012 kon

stemmen. De badge is van het jaar 2011 maar voor de verkiezingen van het j aar 2012. Met die kaart

had verzoeker toegang tot de stemhuizen en tot het registratiecentrum.

De CG is niet overtuigd van de reden waarom verzoeker verzweeg dat er gesjoemeld werd bij de

verkiezingen. Verzoeker heeft verklaard dat hij er niet over kon praten omdat hij wist dat er

levensgevaarlijke gevolgen konden ontstaan. Verzoeker moest het geheim houden omwille zijn eigen

veiligheid. Verzoeker kon tevens geen risico nemen om de pers in te lichten want hij reisde telkens terug

naar Angola omdat hij nog hoop had dat de situatie in Angola ging verbeteren wat dus uiteindelijk niet

het geval bleek.

Het is daarenboven niet aannemelijk volgens de bestreden beslissing dat Dino Matrose, verzoeker,

nadat hij hem éénmaal ontmoet heeft, in augustus 2012 nog zou herinneren. Het feit dat verzoeker

slecht eenmaal in contact kwam met Dino Matrose wil niet zeggen dat hij niet meer in gevaar is want hij

is een vooraanstaand man van de MPLA en MPLA is nog steeds aan de macht. Vooraanstaanden

gebruiken elke manier van corruptie om aan de macht te blijven.

Visitekaartjes



RvV X - Pagina 10

MPLA -leden gaven verzoeker die visitekaartje in vorm van propaganda. Een lid van de MPLA, Carlos

Alberto kwam verzoeker waarschuwen dat de MPLA -leden eigenlijk slechte bedoelingen hadden. Ze

vonden dat verzoeker veel praat (terwijl hij gewoon zijn eigenmening heeft) en dat hij kritisch is over

MPLA. Daarom raadde Carlos verzoeker aan om te vluchten, voor zijn veiligheid.

Dat verzoeker deelnam aan de manifestaties van 27 mei 2012 en van 23 november 2013 en de daaraan

verbonden arrestatie (manifestatie 2012) zijn volgens de CG niet aannemelijk. Verzoeker heeft wel

degelijk deelgenomen aan beide manifestaties en dat heeft hij tijdens het interview ook gezegd. Hij heeft

deelgenomen aan de manifestatie van 23 november 2013 die een oproep was voor de verdwenen

mannen. Verzoeker heeft 2 keer herhaald dat ze op 27 mei 2012 zijn verdwenen. Toen de CG deze

vraag herhaaldelijk stelde zei hij uiteindelijk dat het in 2012 was want verzoeker had daarvoor al de

precieze datum van de verdwijning meegedeeld. Over het gegeven dat verzoeker de verdwijning van de

twee jongeren niet kan situeren aan de hand van de manifestatie waarbij verzoeker zelf gearresteerd is,

is verzoeker formeel. Tijdens het interview heeft verzoeker meerdere keren de precieze datum van de

verdwijning van de mannen aangegeven.

Verzoeker wenst tevens uit te leggen dat de twee jongeren, zoals hij heeft verklaard tijdens het

interview, zijn verdwenen omdat ze ex-militairen van de presidentiële garde waren, dus niet omwille van

het feit dat ze ex-militairen zijn zoals verkeerdelijk vermeld in de beslissing, reden waarom de CG dan

ook niet kon volgen.

Volgende de CG is het niet aannemelijk dat verzoeker het land kon verlaten met zijn eigen paspoort.

Verzoeker is nooit veroordeeld en heeft geen strafblad. Zo had verzoeker geen problemen met het in

orde te brengen van zijn reisdocumenten.

Verzoekers probleem is dat hij geen politieke meningen kan uiten vanwege het gebrek aan democratie

in Angola. In het verleden, meer bepaald in 1982 heeft verzoeker een beurs gekregen van de MPLA om

te gaan studeren in Cuba. In 1989 ging hij terug naar Angola met een compleet andere mindset.

Verzoeker heeft er toen voor gekozen om MPLA te verlaten en hij besloot zich aan te sluiten bij de PSN.

Verzoeker is geen lid van MPLA en dat heeft hij meerdere malen vermeld. MPLA verwacht natuurlijk wel

dat de mensen zelfs na hun studiebeurs loyaal blijven aan de partij maar dat was niet het geval voor

verzoeker. Verzoeker heeft na zijn studies een andere weg gekozen ni PSN.

De CG vroeg meerdere keren wat verzoeker deed in zijn vrije tijd. Zoals verzoeker eerder al aangaf gaf

hij privé-lessen en had hij politieke activiteiten bij de PSN om UNITA te steunen.

Volgens de CG is het ongeloofwaardig dat verzoeker niet weet wie zijn functie heeft over genomen.

Verzoeker heeft zijn land verlaten en heeft dit ook aan niemand aangegeven omwille van zijn eigen

veiligheid. Hij heeft geen contacten meer en heeft dus bijgevolg geen idee wie hem heeft opgevolgd.

De CG is van oordeel dat verzoeker een gebrek aan samenwerking vertoont door op bepaalde vragen

niet te antwoorden. Verzoeker heeft steeds geantwoord op alle vragen maar bepaalde vragen werden

meermaals opnieuw en opnieuw herhaald waarna verzoeker meedeelde reeds te hebben geantwoord

op die vragen. Verzoeker begrijpt verder niet waarom er vragen werden gesteld die zijn privé-leven in

België aanbelangen (met wie hij allemaal omgaat in België en over welke onderwerpen er wordt

gesproken).

Volgens de CG kan verzoeker niet uitleggen hoe hij aan de PSN-leden bekend maakt dat PSN UNITA

steunt. Zoals verklaard zijn er ontmoetingen en werd er een codetaal gebruikt om te communiceren.

Verzoekers profiel was reeds gekend en via ontmoetingen werd deze informatie bekend gemaakt.

Men verwijt verzoeker zijn paspoort moedwillig te hebben achtergehouden voor de asielinstanties. Dit is

uiteraard niet correct vermits verzoeker zijn paspoort reeds eerder heeft overgemaakt aan de Dienst

Vreemdelingenzaken in het kader van een aanvraag 9ter VW en het bovendien heeft overgemaakt aan

het CGVS.

Het relaas van verzoeker is samenhangend en geloofwaardig. Er zijn geen tegenstrijdigheden.

Verzoeker moet worden erkend als politiek vluchteling.

[…].

In het tweede onderdeel laat verzoeker gelden:

“[…]

Verzoeker werd als tegenstander van MPLA bedreigd. Hij is niet vrij zijn mening te uiten. Verzoekers

leven is in gevaar wegens zijn aanhang tot PSN en als gekend tegenstander van MPLA. Hij kan er geen

veilig leven leiden en de meeste humanitaire rechten worden hem ontzegd.

Verzoeker heeft geen recht op werk omdat hij geen lid is van MPLA. Zonder lidkaart kan je geen werk

vinden, reden waarom hij overleefde met privé-lessen te geven.

Verzoeker vreest zoals eerder uiteengezet nog steeds voor zijn leven. Verzoeker wordt er blootgesteld

aan de schending van de meest fundamentele mensenrechten, namelijk recht op lichamelijke integriteit

en recht op leven.”
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Beoordeling

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, “Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights”,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, “Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie”, 2009,

“http://curia.europa.eu”).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.

2.2.2. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een verzoeker om internationale

bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.3. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en

artikel 13, lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling

dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake
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het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.4. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een verzoeker om internationale bescherming, die

beweert zijn land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood

te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van

wanneer hij daartoe de kans heeft, een verzoek om internationale bescherming zou indienen. Dat

verzoeker naliet dit te doen en bijna drie jaar (van augustus 2015 tot juni 2018) talmde alvorens zulk

verzoek in te dienen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in zijn hoofde.

Waar verzoeker aanvoert dat hij zolang wachtte omdat hij hoopte dat de situatie in Angola zou

verbeteren, kan dit niet worden aangenomen als dienstig verweer.

Dit vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve

indicatie voor verzoekers algehele geloofwaardigheid.

2.2.5. Verzoeker stelt dat hij zijn paspoort heeft overgemaakt aan de DVZ in het kader van een

aanvraag 9ter en het ook heeft overgemaakt aan verweerder. Verzoekers verklaring is geen echter geen

afdoende weerlegging voor de motivering die luidt: “Hierbij wordt opgemerkt dat u zowel voor het CGVS

(notities CGVS, p. 12), als de DVZ (Verklaring DVZ, vraag 24) verklaart dat u uw paspoort kwijt bent,

zonder dat u een aangifte van verlies deed. Echter, op 11 maart 2019 bezorgt uw raadsvrouw een scan

van alle pagina’s van uw paspoort aan het CGVS. U lijkt uw paspoort moedwillig achtergehouden te

hebben voor de Belgische asielinstanties.”

Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het

eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de

identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling van een verzoek

om internationale bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele

geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een bevredigende verklaring heeft gegeven voor

het ontbreken ervan.

Verzoeker geeft aldus door de verwijzing naar een niet aangegeven verlies en het naderhand alsnog

bijbrengen van de scans van het paspoort geen bevredigende uitleg waarom hij zijn paspoort niet kon

bijbrengen bij de asielinstanties in het kader van zijn verzoek tot internationale bescherming.

2.2.6. Verzoeker voert aan dat hij voor het PSN aangeduid werd als controleur bij de verkiezingen. Hij

stelt in het verzoekschrift dat hij competent was, loyaal was en reeds jaren gekant tegen de MPLA. Dit is

echter geen concrete weerlegging van de motivering die stelt: “Er kan immers geen geloof gehecht

worden aan uw rol tijdens deze verkiezingen. Gevraagd hoe u controleur geworden bent, verklaart u

dat alle partijen mochten deelnemen en dat uzelf aangeduid werd (notities CGVS, p. 24-25). Gevraagd

hoe u als vertegenwoordiger van uw partij gestuurd werd, verklaart u kortweg competent te zijn.

Gevraagd hoe ze dat wisten, weet u het echter niet. Het is echter niet aannemelijk dat uzelf helemaal

geen idee heeft om welke reden de directie van uw eigen partij u als afgevaardigde zou gestuurd

hebben. […]



RvV X - Pagina 13

Verder wordt ook opgemerkt dat u gevraagd werd wat u dan exact moest doen, waarna u verklaart dat u

het hele proces moest controleren (notities CGVS, p. 26), waarna u in heel algemene termen spreekt

over “je” die verschillende dingen moet doen. U betrekt dit niet op uw eigen persoon, wat allerminst

doorleefd overkomt, te meer daar u nogmaals gevraagd werd wat u uiteindelijk zelf gedaan heeft,

waarbij u het andermaal niet op uw eigen persoon kan betrekken. Gelet op het voorgaande maakt u

het niet aannemelijk dat u als controleur van de electorale commissie aangesteld werd tijdens de

verkiezingen van 31 augustus 2012. ”

Van verzoeker kan worden verwacht, zeker in acht genomen dat hij afgestudeerd is als burgerlijk

ingenieur, dat hij kan uitleggen waarom hij werd aangeduid als controleur en wat zijn specifiek

takenpakket inhield tijdens het verkiezingsverloop.

Verzoeker verwijst naar een persoonlijke vergissing of vergissing van de tolk inzake de vaststellingen

omtrent de verkiezingsdatum, het overlijden van zijn moeder en woonplaats in van zijn zuster. Dit kan

echter niet aanvaard worden ten aanzien van de pertinente vaststellingen die luiden: “Daarenboven legt

u tegenstrijdige verklaringen af omtrent de verkiezingen zelf. Voor het CGVS verklaart u immers dat de

verkiezingen plaats hadden op 31 augustus 2012 (notities CGVS, p. 19), terwijl u voor de DVZ

verklaarde dat de verkiezingen in september 2012 plaats hadden (Vragenlijst CGVS, vraag

3.5). […]Voor de DVZ verklaart u dat uw moeder overleden is in 1999 (Verklaring DVZ, vraag 13A). Voor

het CGVS verklaart u echter dat uw moeder in 1987 overleden is (notities CGVS, p. 14). Hiermee

geconfronteerd, verklaart u dat het een vergissing van hen (DVZ) zal zijn, want “ze zijn vrij snel na

elkaar gestorven.” Voor de DVZ verklaart u verder dat uw zus J. in de provincie Huambo verblijft

(Verklaring DVZ, vraag 17), terwijl u voor het CGVS verklaart dat uw zus al voor uw vertrek in Luanda

woonde (notities CGVS, p. 15).”

De bestreden beslissing stelt: “U tracht uw rol als controleur bij deze verkiezingen aan te tonen aan de

hand van een badge van de electorale commissie. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze badge

enkel geldig was in de loop van het jaar 2011 en dat de geldigheid van deze badge afliep 9

maanden voor u onder druk gezet werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen. U kan aan de

hand van deze badge dus niet aantonen dat u op 31 augustus 2012 als controleur bij de verkiezingen

optrad. Bovendien is een dergelijke badge na te maken.”

Verzoekers verweer dat de badge dateert van 2011 omdat dit het jaar van de registratie is voor de

verkiezingen van 2012 en aldus geldig is voor de verkiezingen van augustus 2012, kan bezwaarlijk

aanvaard worden. Uit het opschrift op de badge blijkt duidelijk dat deze geldig is van 28 juli 2011 tot 31

december 2011 (map landeninformatie, kopie badge ‘Credencial de fiscal do registo eleitoral’).

Verzoeker voort geen concrete betwisting aangaande de motivering die stelt:

“Het is daarenboven zeer onwaarschijnlijk dat de leiders van MPLA u, als afgevaardigde van

een oppositiepartij bij de electorale commissie, onder dwang zullen zetten om de

verkiezingsresultaten te vervalsen. Uit uw verklaringen blijkt immers dat de MPLA op het moment van

de verkiezingen wel degelijk wist dat u lid was van de PSN (notities CGVS, p. 25). Daarenboven staat

op de door u neergelegde badge van de electorale commissie ook vermeld dat u lid bent van PSN.

Gevraagd om welke reden ze u vragen de resultaten te vervalsen als geweten is dat u bij PSN hoort,

verklaart u “Ik was een vriend van hen en ze wisten dat ze op mij konden rekenen om hen te helpen.”

Nogmaals gevraagd waarom ze u gevraagd hebben de resultaten te vervalsen, verklaart u dat de MPLA

de mogelijkheid niet had om de uiteindelijke resultaten te behalen, zonder dat u enig inzicht verschaft

waarom precies aan u gevraagd werd om de resultaten te vervalsen. Dit was nochtans een zeer

riskante vraag aangezien u op dat moment - zoals u althans verklaart - lid was – en zelfs

secretaris (notities CGVS, p. 5) – van een oppositiepartij. U maakt het dan ook niet aannemelijk dat u

door de leiders van MPLA onder druk gezet werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen.”

Dit geldt des te meer aangezien uit verzoekers verklaringen blijkt dat de PSN geen kandidaten hadden

aangebracht bij de verkiezingen (gehoor CGVS, p. 25-26) en het PSN clandestien UNITA steunt

(gehoor CGVS, p. 27-28). Derhalve kan verzoeker niet op aanvaardbare wijze uitleggen waarom hij,

enerzijds, in die omstandigheden publiekelijk zou zijn opgetreden voor de PSN en anderzijds, waarom

hij zou zijn aangesproken door leden van MPLA om verkiezingsresultaten te vervalsen.

Verzoekers herhaling van zijn verklaringen dat het ‘levensgevaarlijk’ was om te melden dat hem

gevraagd werd de verkiezingen te vervalsen is geen concrete weerlegging van de motivering die luidt:

“Gevraagd of u aan iemand gezegd heeft dat u de resultaten moest vervalsen, antwoordt u ontkennend

(notities CGVS, p. 24). Ter bevestiging gevraagd of u dat aan niemand anders gezegd heeft, verklaart u

meteen gedood te worden als u dat zou verkondigd hebben. Later tijdens het onderhoud verklaart u dat

u het geheim moest houden en dat u het nu pas zegt (notities CGVS, p. 26).
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Later nogmaals gevraagd of u aan iemand verteld heeft dat u de resultaten moest vervalsen,

antwoordt u ontkennend (notities CGVS, p. 28-29), waarna u verklaart dat u dan meteen gedood

wordt. Gevraagd waarom u het niet aan andere leden van PSN gezegd heeft, verklaart u dat het

niet mag en dat het levensgevaarlijk is. Gevraagd of u het via een anoniem opiniestuk in een krant of

op het internet gedaan heeft, herhaalt u dat het niet mag en dat het gevaarlijk is. Nogmaals gevraagd

waarom u het niet bekendmaakt, vraagt u zich af welke krant in Angola het zal publiceren, aangezien

alles door de regering gecontroleerd wordt. Gevraagd waarom u het dan niet in november 2012

gepubliceerd heeft toen u in België was, antwoordt u ontkennend. U verklaart dat u al op de vlucht bent

en dat u niet meer kon teruggaan als u dat zou gepubliceerd hebben. Gevraagd of iemand

onregelmatigheden bij de verkiezingen van 2012 bekend gemaakt heeft, verklaart u dat alle

partijen gereageerd hebben, UNITA in de eerste plaats. Gevraagd waarom u, als alle oppositiepartijen

bekendmaken dat er gesjoemeld werd, dan niet bekendmaakt wat aan u gevraagd werd te doen, vraagt

u zich nogmaals af waar u naartoe moet gaan, wat op zich reeds merkwaardig is voor iemand die als

controleur van de verkiezingen zou zijn aangesteld door zijn partij. Opgemerkt dat u dat ook in

november 2012, toen u in België was, aan de pers had kunnen laten weten, verklaart u dat u geen bom

zal plaatsen om alles te ondermijnen zodat u nooit meer kan terugkeren naar uw land. Het is echter niet

aannemelijk dat u aan niemand, zelfs niet aan uw partijgenoten, zou vertellen dat u gevraagd werd om

de verkiezingsresultaten te vervalsen, enkel omdat “het niet mag”, te meer daar alle oppositiepartijen

reeds zelf bekendmaakten dat er onregelmatigheden waren bij de verkiezingen. Het tart alle verbeelding

dat u, die verklaart bij de oppositie te zijn, en tegen het Angolese regime, en dat alle oppositiepartijen

wisten dat de verkiezingsresultaten vervalst waren, dit niet aangrijpt om het regime verder stokken in de

wielen te steken door te spreken over uw eigen ervaringen hieromtrent.”

Voormelde motivering vindt steun in het dossier, is terecht en pertinent en wordt, aangezien ze niet

nuttig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Verzoeker stelt dat (i) vooraanstaanden, zoals Dino Matrose, elke vorm van corruptie gebruiken om aan

de macht te blijven, (ii) hij visitekaartjes heeft van de MPLA-leden omdat deze leden dit gebruiken als

propaganda en (iii) hij geen strafblad heeft zodat hij het land kon verlaten, is geen concrete betwisting

van de motiveringen dienaangaande en die luiden:

“Het is daarenboven niet aannemelijk dat Dino Matrose u, nadat hij u éénmaal ontmoet heeft

in augustus 2012, nog zou herinneren (notities CGVS, p. 29-30), te meer daar u niet de enige

persoon geweest bent die gevraagd werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen. Voor de DVZ

verklaarde u immers dat de vertegenwoordigers van verschillende partijen aangemaand werden om

de resultaten te vervalsen (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Bovendien geeft u zelf toe dat hij het laatste

jaar niets meer over u vernomen zal hebben, omdat u gevlucht bent (notities CGVS, p. 30).

Verder is het ook niet aannemelijk dat u, nadat u in 2012 onder druk gezet werd om de

verkiezingsresultaten te vervalsen en hiervoor bedreigd werd, meermaals op en af reist tussen

Europa en Angola (notities CGVS, p. 8-9). U toont dit eveneens aan d.m.v. stempels in uw paspoort.

Het gegeven dat u meermaals reist tussen Europa en Angola, nadat u bedreigd werd, ondermijnt verder

de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

U tracht door middel van enkele visitekaartjes te bewijzen dat u door leden van MPLA onder druk gezet

werd om de verkiezingsresultaten te vervalsen. Deze kaartjes kunnen slechts aantonen dat u ze van

iemand gekregen heeft, maar geven geen informatie over de omstandigheden waarin u deze verkreeg.

Het verwondert bovendien dat de personen die u bedreigd hebben, u deze kaartjes zouden geven

(notities CGVS, p. 40).”

Ingevolge voorgaande vaststellingen is het manifest ongeloofwaardig dat verzoeker onder druk gezet

werd om verkiezingsresultaten te vervalsen.

2.2.7. Verzoeker voert aan dat hij deelnam aan twee manifestaties.

De bestreden beslissing stelt omtrent de eerste manifestatie waaraan hij zou hebben deelgenomen:

“Gevraagd naar de precieze aanleiding van de manifestatie tijdens dewelke u gearresteerd werd,

benoemt u sociale onrechtvaardigheid, het programma van de electorale registratie en dat UNITA

had horen zeggen dat er electorale fraude gepleegd zou worden (notities CGVS, p. 36-37). Gevraagd

wie die bewuste manifestatie organiseerde, verklaart u dat het de burgermaatschappij was, samen met

UNITA. Gevraagd of er specifieke organisatoren waren, noemt u wederom de burgermaatschappij, nl.

mensen die niet gelinkt zijn aan politieke partijen. Gevraagd welke beweging of organisatie naast UNITA

dat organiseerde, vraagt u eerst of er gevraagd wordt naar deelnemers of organisatoren, waarna u

slechts “neen” antwoordt om aan te geven dat er geen andere organisatoren betrokken waren bij deze

manifestatie.
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Gevraagd of de enige aanleiding de politieke registratie was, en of er nog andere redenen waren, noemt

u ook sociale redenen als basisvoorzieningen, ongezonde situatie, elektriciteitsvoorziening, gebrek aan

water. Gevraagd hoeveel manifestaties er die dag plaatshadden in Luanda, verklaart u dat er slechts

één grote manifestatie was. Uit informatie beschikbaar voor het CGVS blijkt dat op 27 mei 2012 in

Luanda een manifestatie plaats had die georganiseerd werd door Alves Kamulingue en Isaias Kassule,

leiders van de United Patriotic Movement, omwille van het uitblijven van de betaling van salarissen

van de presidentiele wacht en de pensioenen van oorlogsveteranen (informatie beschikbaar in uw

administratieve dossier). Uit uw verklaringen dienaangaande blijkt echter niet dat u weet dat op deze

datum een manifestatie gehouden werd door de leden van de presidentiële wacht, dan wel

oorlogsveteranen. Het is echter niet aannemelijk dat u dit niet zou weten indien u werkelijk deelgenomen

had aan deze manifestatie, te meer gezien uw profiel van universitair geschoold persoon (notities

CGVS, p. 5 + Verklaring DVZ, vraag 11) en uw - beweerde - rol als secretaris van PSN (notities CGVS,

p. 5). Daarenboven blijkt uit de beschikbare informatie niet dat er tijdens deze bewuste

manifestatie personen aangehouden werden. U maakt uw deelname aan de manifestatie van 27 mei

2012 niet aannemelijk.”

Verzoeker voert geen verweer tegen voormelde motivering waardoor deze dan ook onverminderd blijft

gelden.

Inzake de manifestatie van 23 november 2013 stelt de beslissing:

“Even later tijdens het onderhoud verklaart u dat de manifestatie op 23 november 2013 een oproep was

voor de twee verdwenen jonge mannen (notities CGVS, p. 38). Gevraagd wanneer die twee jongeren

verdwenen zijn, weet u dat het in 2012 was. Gevraagd wanneer in 2012, herhaalt u slechts het jaartal.

Gevraagd of u het niet beter kan plaatsen, verklaart u te weten dat het in 2012 was, omwille van die

dingen die werden geëist door de ex-militairen. Gevraagd waarom zij verdwenen zijn omwille van die ex-

militairen, verklaart u “Zij waren bedreigd geweest. Gebrek aan vrijheid in het land, de dictatuur in

Angola.” Aangezien de interviewer u niet kon volgen, vroeg hij u wanneer die militairen dan wel iets

geëist hadden, maar u kan daar geen antwoord op geven, hoewel slechts even tevoren nog gesproken

werd over (ex-)militairen die manifesteerden op 27 mei 2012 (notities CGVS, p. 37). Gevraagd wat die

jongeren met die ex-militairen te maken hebben, verklaart u dat zij de organisatoren waren van die

manifestatie (notities CGVS, p. 38). Gevraagd wanneer die manifestatie georganiseerd werd, weet u

alleen dat het in 2012 was – hoewel uit het geheel van uw verklaringen (notities CGVS, p. 37) en de

informatie beschikbaar voor het CGVS (zie supra) blijkt dat het de manifestatie betreft tijdens welke u

zelf beweerdelijk gearresteerd werd. Het gegeven dat u de verdwijning van de twee jongeren die de

manifestatie van 27 mei 2012 organiseerden, niet kan situeren aan de hand van de manifestatie

waarbij u zelf gearresteerd werd, tast de doorleefdheid van uw verklaringen grondig aan.”

Verzoeker voert aan dat hij “meerdere keren de precieze datum van de verdwijning” heeft aangegeven

maar hij onderbouwt dit niet met een concrete verwijzing naar zijn verklaringen. Uit verzoekers

verklaringen (gehoor CGVS, p. 38) blijkt duidelijk dat hij slechts het jaartal (2012) kon benoemen.

Omwille van voorgaande vaststelling oordeelt de bestreden beslissing terecht: “Gelet op het geheel

van uw verklaringen maakt u uw deelname aan beide door u aangehaalde manifestaties niet

aannemelijk, waardoor u evenmin uw arrestatie aannemelijk kan maken in de omstandigheden

zoals u deze schetst.”

2.2.8. Verzoeker voert aan dat hij politiek actief was als secretaris voor de PSN.

De bestreden beslissing stelt hieromtrent:

“Er kan eveneens ernstig getwijfeld worden aan uw politiek engagement. U geeft immers zeer

ontwijkende antwoorden wanneer getracht wordt uw engagement na te gaan. Gevraagd wat u zoal deed

in uw vrije tijd, verklaart u een stresserend leven te hebben met veel problemen (notities CGVS, p. 4-5).

Nogmaals gevraagd wat u deed als u geen les gaf, verklaart u kortweg “Normaal leven.” Gevraagd wat

u dan doet, verklaart u “Je leeft, je bestaat, verder niets speciaal.” Aan de hand van enkele voorbeelden

gevraagd wat u dan wel deed, verklaart u “Ik ben heel vervolgd daar. Mijn leven sinds ik van Cuba ben

teruggekeerd was verschrikkelijk.” Gevraagd wat u dan in de hoofdstad ging doen, verklaart u daar te

wonen. Gevraagd wat u dan deed als u uw huis verliet, verklaart u een politiek leven gehad te hebben.

Het is echter niet aannemelijk dat u verklaart “niets speciaals” gedaan te hebben, aangezien uw

politieke leven net de aanleiding is voor uw beweerde vrees voor vervolging. Dit tast de

doorleefdheid van uw verklaringen reeds grondig aan. Ook is het merkwaardig dat uw

engagement blijkbaar plotsklaps ophield, want u heeft sinds 2015 geen contacten meer met iemand

van PSN (notities CGVS, p. 34-35) en u volgt het nieuws omtrent uw eigen - beweerde - politieke
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partij niet meer op. Op dit moment doet u ook niets meer omtrent politiek. U geeft eveneens aan dat de

MPLA het laatste jaar niets meer over u zal vernomen hebben (notities CGVS, p. 30).

Bovendien maakt u uw functie als secretaris van de mobilisatie van PSN (notities CGVS, p. 5 + p.

21) niet aannemelijk. U heeft immers totaal geen idee over het aantal leden van PSN. Gevraagd

hoeveel leden PSN heeft, verklaart u eerst dat de leden van de PSN als leden van UNITA beschouwd

worden (notities CGVS, p. 27-28) en dat jullie geen exacte getallen hebben. De vraag herhaald,

verklaart u “(…) Voor MPLA is het goed dat ik als iemand van Malanje bij PSN kom. Voor hun kan het

gerust zijn dat PSN hen bevoordeeld, de MPLA. Om dat te weten dat MPLA absoluut niets goed doet

voor het land, steunen wij clandestien UNITA,” waarmee u de gestelde vraag ontwijkt en onbeantwoord

laat. Door de DVZ eveneens gevraagd hoeveel leden de vereniging waarvan u secretaris was had,

verklaart u “Ik heb geen exacte getallen, maar het waren er veel” (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Gevraagd om een schatting te geven, ontwijkt u de vraag door te stellen dat “We werden beschouwd

als een deel van UNITA omdat we tot doel hadden het vergroten van de macht van UNITA.” Als zijnde

secretaris (van mobilisatie) van de politieke partij waarvan u lid was, is het echter niet

aannemelijk dat u geen idee heeft over het aantal leden van PSN.

Bovendien weet u niet wie de rol van secretaris bij PSN overgenomen heeft nadat u uw

thuisland verlaten heeft (notities CGVS, p. 34). Daarenboven wilt u de vraag niet beantwoorden

wanneer gepolst wordt naar de manier waarop u nieuwe leden trachtte te werven voor PSN

(notities CGVS, p. 28). Eerst begrijpt u de vraag niet, waarna u verklaart het al gezegd te hebben. Een

derde maal gevraagd het uit te leggen, verklaart u dat het ergens in de notities moet staan, want u heeft

het al uitgelegd. U tracht verder meerdere malen de gestelde vragen te ontwijken door aan te geven dat

u het al gezegd heeft. Zo ontwijkt u, o.a., de vragen omtrent uw leven in Luanda (notities CGVS, p. 4.),

wie behoorde tot de directie toen u als afgevaardigde optrad tijdens de verkiezingen (notities CGVS, p.

25), hoe u mensen interesse in PSN deed krijgen (notities CGVS, p. 28), uw ontmoeting met Dino

Matrose (notities CGVS, p. 29), wat er gebeurde na de verkiezingen van 2012, uw ontmoeting met

Benito De Sousa (notities CGVS, p. 31) en welke problemen u had na uw terugkeer uit Cuba (notities

CGVS, p. 36). Het voorgaande wijst op een gebrek aan medewerking van uw kant.

U verklaart verder meermaals dat PSN eigenlijk opgericht werd om UNITA te ondersteunen (notities

CGVS, p. 19 + p. 27-28) en dat u om deze reden lid werd van PSN (notities CGVS, p. 21 + p. 23).

Desondanks kan u niet uitleggen hoe jullie aan de leden van PSN bekendmaken dat jullie eigenlijk

UNITA steunen, behalve dat u verklaart dat het door ontmoetingen gebeurde (notities CGVS, p.

28). Het verwondert dat u de leden van PSN duidelijk kan maken dat jullie eigenlijk UNITA steunen,

aangezien het niet openlijk gezegd wordt. Gevraagd hoe iemand weet dat het voor UNITA is,

aangezien het niet openlijk gezegd wordt, verklaart u dat als men weet dat het over Chirimbimbi gaat,

dat het voor UNITA is. Het is echter niet aannemelijk dat u de leden van PSN kan overtuigen dat jullie

eigenlijk UNITA steunen, door gewoon te verwijzen naar één van de stichters van PSN (notities CGVS,

p. 21-22), die voor de oprichting van PSN bovendien lid was van MPLA. U om die reden gevraagd hoe

men als nieuw lid van PSN weet dat men eigenlijk UNITA steunt, verklaart u “Je gaat hen steunen”

(notities CGVS, p. 28). Dezelfde vraag diverse malen herhaald, verklaart u verder dat “Angolezen weten

dat het over UNITA gaat, omdat de andere oppositiepartijen veel kleiner zijn.” U kan echter niet

aangeven hoe een nieuw lid dan wel een toekomstig lid weet dat PSN eigenlijk steun verleent aan

UNITA.

Daarenboven spreekt u zeer afstandelijk over uw eigen partij. Immers, gevraagd welk het resultaat van

PSN was tijdens de verkiezingen van 2012, verklaart u “Die hebben niet eens deelgenomen aan de

verkiezingen” (notities CGVS, p. 26-27). De vraag waarom niet deelgenomen werd aan de verkiezingen

dient meermaals herhaald te worden voor u verklaart dat “Als ze zouden deelnemen, zouden ze de

UNITA niet kunnen bevoordelen.” U heeft het in deze passage telkenmale over “ze,” zijnde uw eigen

politieke partij PSN, zonder dat u dit op uzelf betrekt. Bovendien is het niet aannemelijk dat u, die

beweert UNITA te steunen via PSN, dit niet onmiddellijk zou aangeven wanneer gevraagd wordt

naar de reden waarom PSN niet deelneemt aan de verkiezingen. Uw betrokkenheid bij PSN komt

hiermee verder op de helling te staan.”

Verzoekers verweer dat hij omwille van zijn veiligheid aan niemand heeft aangegeven dat hij het land

heeft verlaten en geen contacten meer heeft zodat hij niet weet wie hem heeft opgevolgd, kan door de

Raad op generlei wijze worden aangenomen als nuttige weerlegging van voorgaande vaststellingen in

de bestreden beslissing. Van verzoeker, die burgerlijk ingenieur is en voorhoudt dat hij een belangrijke

functie had binnen de politieke partij, kan verwacht worden dat hij zich informeert over de persoon die

hem zou hebben opgevolgd; omwille van de voorhanden zijnde communicatiemiddelen kan dit ook op

een voor hem veilige wijze. Voorgaande vaststellingen van de beslissing vinden steun in het

administratief dossier, zijn terecht en pertinent. Aangezien ze geenszins op dienstige wijze worden

weerlegd, worden ze door de Raad overgenomen.
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2.2.9. Verzoeker voert geen concrete betwisting omtrent de motivering die oordeelt:

“U maakt uw ontmoeting met Benito De Sousa, tijdens welke u bedreigd werd, enkele maanden

voor de manifestatie op 23 november 2013 evenmin aannemelijk (notities CGVS, p. 30-31). Hierbij

wordt opgemerkt dat u deze ontmoeting niet vermeldt voor de DVZ (Vragenlijst CGVS, vragen 3.1-3.8).

Bovendien dient u meerdere malen gevraagd te worden wanneer deze ontmoeting plaats had, voor u

deze toch min of meer kan situeren binnen het jaar 2013 (notities CGVS, p. 30-31). Het verwondert

eveneens dat u, wanneer gevraagd wordt waarom ze in 2013 het vermoeden hadden dat u UNITA

steunde, dit niet aangrijpt om te spreken over uw tegenwerking om de verkiezingsresultaten van het jaar

daarvoor te vervalsen of dat u het jaar daarvoor reeds gearresteerd werd.

U maakt het evenmin aannemelijk dat u in april 2015 met de dood bedreigd werd (notities CGVS,

p. 20).

U verklaart immers dat u de laatste maal contact had met Benito De Sousa in het jaar 2013 (notities

CGVS, p. 30) en Dino Matrose heeft u slechts één maal ontmoet, in augustus 2012. Uit uw verklaringen

blijkt verder niet dat u na de manifestatie van november 2013 nog deelnam aan enige specifieke

politieke activiteiten die de aandacht op uw persoon vestigden (notities CGVS, p. 20). Het is dan ook

zeer verwonderlijk dat deze personen, zonder enige aanwijsbare reden, in april 2015 een bevel

geven om u te ontvoeren en te doden, te meer daar u al meerdere malen het land verlaten had.

U verklaart dat u, nadat u door Carlos Roberto in april 2015 ingelicht werd over de doodsbedreiging

(notities CGVS, p. 32-33), u zich in mei van dat jaar in veiligheid bracht door uw huis te verlaten.

Gevraagd waar u dan naartoe ging, verklaart u “naar Rocha Pinto.” Gevraagd waar dat is, verklaart u

dat het een voorstad is van Luanda. U verklaart verder in Rocha Pinto verbleven te hebben van juni

tot augustus (2015). Bij aanvang van het onderhoud voor het CGVS verklaart u echter “uw hele

leven” in Maculusso gewoond te hebben (notities CGVS, p. 4). Gevraagd of u vanaf 1989 nog ergens

anders verbleven heeft in Angola, antwoordt u ontkennend. Voor de DVZ haalt u evenmin aan dat u ooit

in Rocha Pinto verbleven heeft (Verklaring DVZ, vraag 10), maar verklaart u van 1991 tot 10 augustus

2015 in de wijk Maculusso verbleven te hebben. U legt tegenstrijdige verklaringen af over uw

verblijfplaatsen in Angola, waardoor u het niet aannemelijk maakt dat u in Rocha Pinto onderdook in het

jaar 2015.

Het is eveneens niet aannemelijk dat u, indien u werkelijk gezocht wordt door de Angolese

autoriteiten, via de luchthaven het land kan verlaten met uw eigen paspoort (notities CGVS, p. 12-

13). Gevraagd of er iets gebeurd is op de luchthaven, antwoordt u ontkennend. Gevraagd met wie u

gesproken heeft op de luchthaven, verklaart u “met de mensen van de dienst daar.” Gevraagd wat die

zeiden, verklaart u dat ze u niets gezegd hebben. Dit was in 2015 daarenboven niet uw enige contact

met de Angolese overheidsdiensten. U verklaart immers dat u, nadat u bedreigd werd, contact had met

de gemeenteadministratie om een bewijs te vragen dat u niet gehuwd bent (notities CGVS, p. 42),

zonder dat u toen iets opgemerkt werd. Deze verklaringen aangaande uw contacten met

overheidsdiensten nadat u beweerdelijk bedreigd werd, tasten de geloofwaardigheid van

uw verklaringen verder aan.”

Voorgaande vaststellingen zijn terecht en pertinent en worden, aangezien ze niet nuttig worden

weerlegd door de Raad overgenomen.

2.2.10. Gelet op de devolutieve werking van het beroep en de voorgaande vaststellingen zijn de

verklaringen van de verzoeker inzake zijn politiek profiel, deelname aan manifestaties en controleur bij

de verkiezingen niet samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn ze in strijd met de algemene en

specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek.

Verzoeker voldoet derhalve niet aan het bepaalde in artikel 48/6, § 4, d) van de Vreemdelingenwet.

Kritiek op overtollige motiveringen (terugkeer uit Cuba en verhouding met de MPLA) kan niet leiden tot

een ander oordeel.

2.2.11. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet voldoet aan

de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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2.2.12. Inzake de subsidiaire bescherming voert verzoeker geen specifiek element aan buiten hetgeen

hij aanhaalt in het kader van het vluchtelingenrelaas.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde 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 zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 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 acht oktober tweeduizend negentien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


