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nr. 227 206 van 8 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAMARCHE

Rue Grande 84

5500 DINANT

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 18 juni 2019 heeft

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

14 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 A. LAMARCHE 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

Volgens uw verklaringen bent u staatsburger van Angola en bent u afkomstig uit Luanda. U behoort tot

de Kioka bevolkingsgroep. Op 1 september 2016 huwde u met M. M. X. U heeft samen drie kinderen, M.

M. X, J. M. X en K. T. X (allen O.V. X). U werkte in uw land voor H. Grupo, een bedrijf in brandstoffen en

eigendom van de Angolese generaal Bento Kangamba, lid van de partij MPLA (Volksbeweging voor de

Bevrijding van Angola) en aangetrouwde familie van de voormalige Angolese president Eduardo Dos

Santos.
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Op 18 mei 2017 reisde u met uw familie voor een vakantie naar Portugal. Op 1 juni 2017 keerde u terug

naar Angola en hervatte op 5 juni uw werk. Op 8 september 2017 vervoerde u samen met uw collega

Nzao Paulo geld van de firma naar de bank. U werd onderweg overvallen door gewapende mannen op

motorfietsen die uw geld eisten. Uw collega werd hierbij in zijn voet geschoten. Jullie werden geholpen

door straatverkopers die hiervan getuige waren. Uw collega werd naar het ziekenhuis gebracht voor

verzorging terwijl u door de politie werd meegenomen naar het bureau om verklaringen af te leggen. De

politie verwittigde uw echtgenoot en de eigenaar van de firma, Bento Kangamba. Op 11 september

2017 ging u terug naar uw werk. Terwijl u met uw collega’s over het incident napraatte werd

u aangesproken door Bento Kangamba die u opmerkte niets van de overval te geloven. Hij eiste dat u

hem het geld zou teruggeven. Vervolgens riep hij u naar zijn bureau en eiste, zonder uw uitleg te willen

aanhoren, opnieuw de som geld die was ontvreemd. U lichtte later op de dag uw overste Rolando Bravo

in over alle gebeurtenissen. Op 14 september 2017 bevond u zich samen met een collega in de keuken

van het kantoor, toen Bento Kangamba binnenkwam. U werd meteen door hem gevorderd. In zijn

bureau begon hij u te bedreigen en de som geld te eisen. Wanneer u hem opnieuw wilde uitleggen hoe

u was overvallen richtte hij een wapen op u en duwde u opzij op een stoel. U werd door hem

gedwongen seksuele betrekkingen met hem te hebben. Nadat hij u had misbruikt werd u door hem

bespuwd. Hij eiste opnieuw geld en merkte u op dat hij wist waar u woonde. Hij dreigde uw hele familie

te doden erop wijzend dat niemand hem iets in de weg kon leggen. Diezelfde avond vertelde u thuis

uw echtgenoot wat u was overkomen. Daar u ’s nachts uw hond hoorde blaffen meende u dat er een

overval bij u thuis zou plaatsvinden, die echter uitbleef. Tegen de ochtend belde uw echtgenoot naar zijn

vriend Z. V. die als politie-inspecteur werkte en vertelde hem over de gebeurtenissen. Z. raadde uw

echtgenoot aan naar het politiekantoor te gaan om klacht in te dienen. U deed een aangifte in het

wijkbureau van de politie en ging daarop naar het huis van Z.. Nadat u bij Z. kwam liet uw echtgenoot u

en uw kinderen er achter stellende dat hij ging terugkeren. Sindsdien heeft u geen nieuws van uw

echtgenoot. Maandag eerstvolgende werd u opgebeld door uw collega A. D.. Ze vroeg u waar u was en

vertelde dat uw collega Nzau Paulo in zijn huis was beschoten en gedood. Ze raadde u aan voorzichtig

te zijn. Nadat u het voorval aan Z. vertelde zette hij uw telefoon uit. U bleef tot 21 september 2017 bij Z.

V. die voor u en uw kinderen een reis naar België regelde. Z. bracht u en de kinderen naar de

luchthaven waar u werd voorgesteld aan een zekere Jean Marc. Jean Marc zei u hem steeds te volgen.

U weet niet met welke reisdocumenten Jean Marc u en de kinderen liet reizen daar hij alle documenten

zelf vast hield. Na uw landing in Brussel nam Jean Marc jullie mee naar een appartement waarna u op 5

oktober 2017 een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend. U vreest bij een terugkeer

naar Angola te worden omgebracht door Bento Kangamba. Ook vreest u dat hij uw kinderen zou treffen.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten neer: een

kopie van enkele bladzijden uit uw paspoort (d.d. 18/10/2011, geldig tot 18/10/2021) en de paspoorten

van uw kinderen). Na uw persoonlijk onderhoud stuurde uw raadsvrouw enkele opmerkingen over de

nota’s van het persoonlijk onderhoud. Verder stuurt u fotoprints van een wagen, een brandstof-container

en kopieën van dezelfde bladzijden uit uw paspoort en de paspoorten van uw kinderen. Tot slot stuurt u

twee internet-artikels over Bento Kangamba.

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 bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op 16 juli 2018 blijkt u te hebben gevraagd

om gehoord te worden door een vrouwelijke medewerker en bijgestaan te worden door een vrouwelijke

tolk. 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 u gehoord door

een vrouwelijke Protection Officer en bijgestaan door een vrouwelijke tolk. U werd verder ook opgemerkt

dat indien u nood zou hebben aan een pauze of wanneer iets niet duidelijk zou zijn u dit meteen kon

melden (notities persoonlijk onderhoud Commissariaat-generaal –verder “notities CGVS”, p.2). U

maakte verder doorheen uw persoonlijk onderhoud geen melding over specifieke problemen, gaf op het

einde van het onderhoud aan te menen alle vragen goed te hebben verstaan en voegde eraan toe het

verslag eerst te willen lezen wanneer dit u werd toegestuurd (notities CGVS, p.35). 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.
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Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om een 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 opgemerkt dat u tot op heden geen originele paspoorten van u en uw

kinderen heeft neergelegd, zoals u dit zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als op het

Commissariaat-generaal (verder “CGVS”) werd gevraagd (notities CGVS, p.18,19). Nochtans blijkt u wel

in staat om het CGVS per mail dezelfde kopieën als deze die u reeds bij de DVZ neerlegde, met betere

zichtbaarheid van de persoonsfoto’s op het voorblad, doch even onleesbare stempels te bezorgen. Daar

u stelt na uw bezoek aan Portugal tussen 18 mei 2017 en 1 juni 2017 naar Angola te zijn teruggekeerd

is het van primordiaal belang om uw terugkeer aan te tonen. Gevraagd waarom u aan de vriend die uw

paspoorten in zijn bezit had niet vroeg deze op te sturen, stelde u enkel dat u hieraan niet had gedacht

(notities CGVS, p.11,19,21,22). Terwijl u aanvankelijk wel verklaarde vanuit België telefonisch contact te

hebben gehad met deze vriend, Z., liet u na uw persoonlijk onderhoud via uw raadsvrouw optekenen dat

u plots geen contact meer kan krijgen met die man (zie opmerkingen nota’s persoonlijk onderhoud d.d.

28/03/2019). Daar uit gegevens beschikbaar op het Commissariaat-generaal blijkt dat u in het bezit was

van een multiple Shengenvisum geldig van 12/05/2017 tot 14/08/2017 –dus tot enkele maanden na uw

beweerde terugkeer naar Angola- en u uw originele paspoort en deze van uw kinderen of ten minste

een goed leesbare kopie van alle bladzijden van jullie reisdocumenten niet ter beschikking stelt van het

Commissariaat-generaal, kan uw bewering te zijn teruggekeerd naar Angola en/of het feit dat u na deze

beweerde terugkeer het land niet op legale wijze opnieuw zou hebben verlaten, niet worden nagegaan.

Op een verzoeker om internationale bescherming rust dan ook de verplichting om van bij aanvang van

de procedure haar volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over haar verzoek,

waarbij het aan haar is om de nodige feiten, relevante elementen en documenten aan te brengen bij de

Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De

medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten

voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf,

eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de aanvang van uw

gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (notities CGVS,

p.3) blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken

duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Behalve dat u het onmogelijk maakt een objectieve en correcte inkijk te hebben in uw reizen van en

naar Angola, dienen er ernstige vraagtekens geplaatst te worden bij uw uitleg aangaande uw beweerde

(illegale) reisweg tot België en de daarvoor gebruikte reisdocumenten. Zo verklaarde u vanuit Luanda

samen met uw drie kinderen een vliegreis naar Brussel te hebben gemaakt, vergezeld door een zekere

Jean Marc. Gevraagd naar de familienaam van Jean Marc, stelde u deze niet te kennen (notities CGVS,

p.23). U kon enkel melden dat hij een blanke man was. Gevraagd naar zijn nationaliteit wist u evenmin

iets te melden (notities CGVS, p.23). Nochtans verklaarde u dat u Jean Marc diende te volgen tijdens

uw traject en dat de man uw reisdocumenten en vliegtickets in zijn handen had (notities CGVS,

p.24,25). Wanneer u werd gevraagd met welke reisdocumenten u en uw kinderen dan wel reisden, gaf u

aan dit niet te hebben geweten (notities CGVS, p.24). Hoewel u allen samen reisde kon u niet vertellen

wie jullie zogezegd tijdens deze reis voor mekaar waren (notities CGVS, p.24). Evenmin heeft u weet

onder welke identiteit en nationaliteit u en uw kinderen reisden (notities CGVS, p.24,25). Ook gaf u aan

niet te weten of er een visum voor jullie was geregeld (notities CGVS, p.25). Het is echter niet

aannemelijk dat uw smokkelaar u niet beter zou hebben voorbereid op een reis waarbij reisdocumenten

voor u en uw drie kinderen werden gebruikt en u zelfs niet zou zijn gemeld wat uw volledige naam is

tijdens deze reis, hoe uw kinderen zouden heten en wie Jean Marc dan juist zou zijn. Uw uitleg dat Jean

Marc u niets had verteld en enkel zei hem te volgen, is dan ook een blote bewering die niet overtuigt.

Gelet op het grote risico bij controle op mensensmokkel en eventuele bevraging van zijn klanten –zeker

minderjarige kinderen- tegen de lamp te lopen, is het niet aannemelijk dat u niet beter zou zijn

voorbereid en meer gegevens zou kunnen geven over de inhoud van uw paspoort en informatie over uw

reisgezel. Uw smokkelaar zou immers samen met u dezelfde vlucht hebben genomen tot Brussel. Het is

immers algemeen geweten dat de politie/douane, op internationale luchthavens regelmatig

identiteitscontroles en gerichte acties voert om illegalen/ mensensmokkelaars op te sporen. Gevraagd

hoe het kwam dat u niet beter was voorbereid door uw smokkelaar die u begeleidde, zei u enkel: “Jean

Marc zei ons niets. Ik ben ook niet geconfronteerd geweest, we hebben geen conversaties gehad. De

enige instructie was dat we moesten volgen als hij dat zei en stoppen als hij zei te stoppen” (notities

CGVS, p.25). Bovenstaande vaststellingen zetten de geloofwaardigheid van de door u beweerde

omstandigheden van uw reis dan ook volledig op de helling.
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Dit doet dan ook bijkomend vermoeden dat u voor de Belgische asielinstanties, i.e. de

Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal, uw werkelijke reisdocumenten

achterhoudt, omdat hierin mogelijks informatie (inreis- en uitreisstempels; aangebrachte visa;

etc.) staat die niet meteen in overeenstemming te brengen is met uw verklaringen. Uw algemene

geloofwaardigheid komt hiermee volledig op de helling te staan.

Zelfs indien uw terugkeer naar Angola op 1 juni 2017 geloofwaardig zou zijn geweest –quod non- voor

wat betreft uw stelling niet naar Angola terug te kunnen keren omwille van problemen met Bento

Kangamba, dient te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent deze door u beweerde problemen

aannemelijk te maken. Er dient immers te worden opgemerkt dat uw verklaringen dermate

onwaarschijnlijk zijn dat aan uw asielmotieven geen enkel geloof meer kan worden gehecht.

Zo is het opvallend dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken duidelijk aangeeft de exacte datum wanneer

Bento Kangamba u zou hebben misbruikt niet te kennen. U geeft er enkel op dat het “op een dag in

september” was (zie vragenlijst CGVS vraag 5). Op het Commissariaat-generaal heeft u het ineens over

donderdag 14 september 2017 (notities CGVS, p.29). Waar u op het Commissariaat-generaal beweerde

dat u door Kangamba met een vuurwapen werd bedreigd alvorens hij u dwong tot seksuele

betrekkingen (notities CGVS, p.30), vertelde u dit incident helemaal niet bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst CGVS, vraag 5 en vraag 7). Geconfronteerd met deze opvallende

omissie en gevraagd waarom u aanvankelijk nooit melding maakte door uw baas met een vuurwapen te

zijn bedreigd, antwoordde u enkel: “ Heb ik dat niet gezegd? Ik had geen tijd om alles in detail

te vertellen ze zeiden dat ik kort moest zijn” (notities CGVS, p.34). Dat u bij het opsommen van uw

persoonlijke problemen met uw baas een dergelijk ingrijpend voorval zou achterwege laten is echter niet

aannemelijk Evenmin gaf u bij aanvang aan, wanneer u werd gevraagd of u eventuele opmerkingen had

over uw gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken, een incident niet te hebben gemeld (notities CGVS,

p.3).

Voorts geeft u bij de Dienst Vreemdelingenzaken aan dat uw baas, Bento Kangamba, u na de overval

erg slecht behandelde en u dagelijks beledigde (zie vragenlijst CGVS, vraag 5). Uit uw verklaringen op

het Commissariaatgeneraal blijkt echter helemaal niet dat u Bento Kangamba dagelijks zag of hoorde,

daar u vertelde dat u de man, na de overval, slechts twee keer op kantoor had gesproken (notities

CGVS, p.15 en pp.28-30). Gewezen op uw eerdere uiteenzetting waarin u beweerde dat Bento

Kangamba u dagelijks beledigde op uw werk, ontkende u uw eerdere uitspraken en gaf uitdrukkelijk aan

dat Bento Kangamba zeker niet dagelijks op het bureau aanwezig was (notities CGVS, p. 33). Een

loutere ontkenning van eerdere verklaringen is echter geen afdoende uitleg voor deze inconsistentie.

Van een verzoeker om internationale bescherming kan immers worden verwacht dat deze op coherente

en doorleefde wijze verklaringen aflegt aangaande gebeurtenissen die de aanleiding vormden tot

het vertrek uit het land van herkomst.

Verder is het ook merkwaardig dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken en aanvankelijk ook op het

Commissariaatgeneraal stelt thuis het slachtoffer te zijn geworden van een overval, terwijl u even verder

–wanneer uw Protection Officer probeert om deze gebeurtenis, die u nogal onduidelijk verhaalde, uit te

diepen- aangeeft dat er eigenlijk geen overval plaatsvond. U beslist vervolgens -na confrontatie met uw

uiteenlopende verklaringen- uw verhaal aan te passen door te stellen dat het eigenlijk een mislukte

inbraakpoging zou zijn geweest (notities CGVS, p.31,32). Hoewel mislukte inbraakpogingen bij u thuis

niet worden uitgesloten is het merkwaardig dat u eerst laat uitschijnen het slachtoffer te zijn geworden

van een overval. Uw algemene geloofwaardigheid wordt hiermee weerom ondermijnd.

Alle bovenstaande inconsistenties brengen uw beweringen door Bento Kangamba te zijn geviseerd en

zelfs te zijn misbruikt bijkomend op de helling (notities CGVS, p.26). Gepolst waarom Bento Kangamba

u niet geloofde slachtoffer te zijn van een gewapende overval, u plots als enige verantwoordelijk achtte

voor het verlies van gelden en u zelfs als de hoofdverdachte voor diefstal bestempelde –zeker nadat de

politie de zaak onderzocht en Kangamba hiervan op de hoogte bracht-, antwoordde u: “Geen idee, dat

kan ik niet zeggen”. Evenmin had u een uitleg waarom Kangamba juist van u geld eiste. Uw uitleg:

“Weet ik niet, misschien omdat ik (de) enige was die aanwezig was”, is immers niet overtuigend (notities

CGVS. 30,31). Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat uw directe chef Rolando u wel geloofde (notities

CGVS, p. 30). Verder had u evenmin een uitleg waarom Bento Kangamba, indien hij u daadwerkelijk

verantwoordelijk achtte achter de overval te zitten, het gerecht hiervoor niet inschakelde om een officieel

onderzoek te laten verrichten en u gerechtelijk te vervolgen. Hiermee geconfronteerd antwoordde u

enkel: “Ik was erg aangedaan door wat er was gebeurd, die gebeurtenisen waren donderdag en vrijdag

hadden we het huis verlaten, ik was bang voor de kinderen, ik heb dat niet verwerkt en geen klacht
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ingediend, dat is niet makkelijk in mijn land. Dat zijn dingen die je niet meteen doet, je kan naar de

autoriteiten stappen maar hij is een generaal en hij is onaantastbaar” (notities CGVS, p.34),

hiermee geenszins een uitleg biedend op de gestelde vraag. Wanneer u opnieuw werd gevraagd

waarom een man als Bento het gerecht niet had ingeschakeld, arrestaties liet verrichten en

onderzoeken eiste –gelet uw opmerking dat hij machtig is- gaf u enkel aan: “Weet ik niet, is het zijn trots

of zo?” (notities CGVS, p.35). Zonder de beruchte handel en wandel van Bento Kangamba te

ontkennen, is het niet aannemelijk dat net deze man zich met u – één van zijn vele werknemers-

persoonlijk zou bezighouden. Als lid van de overheid en als CEO van het door u vernoemde bedrijf heeft

iemand in zijn positie immers de mogelijkheid om op een officiële wijze aan concrete informatie te

geraken, om geld terug te vorderen en de schuldigen te laten vervolgen. U verklaarde echter

nooit problemen te hebben gekend met het gerecht in uw land, met de politie en/of andere

overheidsinstanties (notities CGVS, p.18). Uw vrees dat uw kinderen bij een eventuele terugkeer naar

Angola omwille van u het slachtoffer kunnen worden van Bento Kangamba (notities CGVS, p.35), kan in

het licht van alle bovenstaande vaststellingen niet worden weerhouden. Evenmin kan nog enig geloof

worden gehecht aan uw bewering dat u omwille van de gebeurtenissen met Kangamba, die echter niet

geloofwaardig werden bevonden, geen contacten zou onderhouden met uw echtgenoot (notities CGVS,

p.10,11). Andere redenen om uw land te verlaten of redenen waarom u niet terug zou kunnen naar

Angola, dan problemen met Bento Kangamba, bleek u niet te hebben (notities CGVS, p.33,34).

Bijgevolg kon er 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.

De door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. De kopieën

van enkele door u geselecteerde bladzijden uit uw paspoort en uit de paspoorten van uw kinderen,

neergelegd tijdens uw persoonlijk onderhoud als opgestuurd na het persoonlijk onderhoud, bevatten

jullie identiteitsgegevens en nationaliteit die verder niet betwist worden, maar bieden zoals reeds

hierboven reeds werd opgemerkt geen enkel inzicht in uw reizen en verblijfplaatsen daar er bladzijden

ontbreken en de stempels nagenoeg onleesbaar zijn. De kopieën van de artikels over Bento Kangamba,

verschenen in online-media, werpen geen ander licht op bovenstaande vaststellingen en hebben op u

persoonlijk geen enkele betrekking. Uit de fotoprint van een vernielde wagen kan nergens worden

opgemaakt dat het om uw wagen zou gaan, noch kan eruit worden geconcludeerd dat u het slachtoffer

werd van een gewapende overval en daaraan samenhangende problemen. De fotoprint van een

brandstof-container waarmee u het bestaan van deze installaties in uw land wil aantonen, verwijst

evenmin naar uw persoonlijke problemen. Aan het bestaan van brandstofcontainers op zich wordt

geenszins getwijfeld. De door uw raadsvrouw, mr. Lamarche, opgestuurde opmerkingen over uw

persoonlijk onderhoud op het CGVS zijn niet van die aard om een ander licht te werpen op de gedane

vaststellingen. Het betreft immers een correctie in de schrijfwijze van enkele namen en bijkomende

preciseringen van reeds gedane verklaringen.

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. Verzoekster voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, evenals van de

schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (verder:

Vreemdelingenwet) en van artikel 1, sectie A, § 2 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951.

Verzoekster werkt het middel uit als volgt:

“Overwegende dat tegenpartij meent dat het geheel van het relaas van verzoekster niet geloofwaardig

is, daaronder begrepen haar reis van Angola naar België.

Dat verzoekster echter voldoende uitleg gaf over het geheel van de omstreden punten.

Dat, indien tegenpartij achtte dat dit niet het geval was geweest, zij verzoekster opnieuw diende op te

roepen, zoals zij het had gevraagd (tijdens haar gehoor en ter gelegenheid van de brief die na deze

werd verzonden).
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Dat verzoekster opnieuw verhoord wenst te worden betreffende bepaalde punten waarvoor zij acht dat

zij het geheel van de feiten niet kon uitleggen die de reden van haar vertrek uit haar land van herkomst

vormen.

Dat het feit dat tegenpartij aan de herhaalde aanvraag van verzoekster geen gevolg gaf, rechtvaardigt

dat de beslissing gewijzigd wordt, gezien tegenpartij geen beslissing nam aangaande het geheel van de

feiten die het relaas van verzoekster vormen.

Wat betreft de paspoorten van verzoekster en van haar kinderen

Overwegende dat tegenpartij vermeldt dat verzoekster nooit het origineel stuk van haar paspoort en van

die van haar kinderen vertoonde.

Dat zij van mening is dat de kopieën die haar werden overgemaakt niet volstaan om te beoordelen of

verzoekster na haar reis in Portugal in 2017 naar Angola terugkeerde.

Dat zij vermeldt dat de stempels niet leesbaar zijn.

Dat tegenpartij van mening is dat het om een gebrek aan samenwerking van verzoekster gaat.

Dat verzoekster nochtans duidelijk aan tegenpartij uitlegde dat zij de originele paspoorten niet kon

voorleggen, omdat deze niet in haar bezit waren.

Dat zij op het ogenblik van het indienen van haar asielaanvraag erin slaagde om hiervan kopieën te

verkrijgen via een vriend, V. Z., die ze aan haar raadsman had verzonden (CGVS, verhoornota's, p. 18).

Dat zij sindsdien met hem echter geen enkel contact meer heeft.

Dat zij aan tegenpartij uitlegde dat zij hem tevergeefs trachtte te bereiken (CGYS, verhoornota's, p. 19).

Dat zij veronderstelt dat hij haar niet meer antwoordt omdat hij voor zijn werk vreest.

Dat verzoekster V. Z. ook op Facebook trachtte op te zoeken, maar zonder succes.

Dat zij V. Z. trachtte te contacteren, in tegenstelling tot wat tegenpartij laat veronderstellen wanneer zij

naar voren brengt dat verzoekster hem niet heeft gevraagd om haar de paspoorten op te sturen.

Dat zij hem gewoonweg niet kon bereiken.

Dat het dus geenszins om een gebrek aan samenwerking vanwege verzoekster gaat, maar wel om een

materiële onmogelijkheid om een betere kopij of de originele stukken van de paspoorten (die in het land

zijn gebleven) over te maken.

Dat deze onmogelijkheid niet kan rechtvaardigen dat tegenpartij geen rekening houdt met het risico dat

verzoekster zou oplopen in geval van terugkeer naar haar land.

Wat betreft de reis van Angola naar België

Overwegende dat tegenpartij acht dat verzoekster geen duidelijke uitleg geeft wat betreft de reis vanuit

haar land van herkomst naar België en zo meent dat verzoekster informatie verbergt die haar relaas

zouden kunnen ontkrachten.

Dat dit niet het geval is.

Dat verzoekster gewoonweg de raad volgde die haar werd gegeven en de smokkelaar vertrouwde, die

de gewoonte van deze situaties heeft.

Dat zij zo duidelijk uitlegt dat haar gevraagd werd om geen vragen te stellen, maar van Jean-Marc te

volgen.

Dat verzoekster op dat moment geschokt was omdat zij haar land en haar ganse leven moest

achterlaten.

Dat zij alleen in het bezit is van de informatie die hij haar meedeelde.

Dat verzoekster haar land nooit illegaal heeft verlaten en dus niet wist welke veiligheidsmaatregelen zij

in dat geval moest nemen.

Dat zij dus de persoon vertrouwde die haar werd aangeduid om haar te begeleiden.

Dat verzoekster in ieder geval geen nadere toelichtingen zou kunnen geven dan wat zij wist en

beleefde.

Wat betreft de details

Overwegende dat tegenpartij vervolgens beweerde tegenstrijdigheden van verzoekster naar voren

brengt.

Dat naar voren gebracht moet worden dat deze "tegenstrijdigheden" genoteerd werden tussen de

verhoren, enerzijds bij de Dienst Vreemdelingenzaken en anderzijds, bij het Commissariaat. Dat zoals

verzoekster het benadrukt wanneer zij met deze verschillen geconfronteerd wordt, zij de tijd niet heeft

gehad om alles tijdens haar onderhoud bij de Dienst te vertellen.

Dat het onderhoud inderdaad wezenlijk korter is dan deze bij het Commissariaat en niet als doel heeft

de asielaanvragers toe te laten het geheel van hun relaas te vertellen, maar wel hun vrees in geval van

terugkeer aan te stippen.
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Dat dit trouwens duidelijk werd uitgelegd aan verzoekster tijdens haar onderhoud bij de Dienst waar

men haar verklaarde, zodra zij details wou geven, dat zij dit tijdens haar gehoor bij het CGVS zou

kunnen doen.

Dat verzoekster dus tot de kern kwam.

Dat verzoeker het zo tijdens haar gehoor verklaart (CGVS, gehoornota's, p.34.)

Dat tevens erop gewezen moet worden dat het onderhoud van verzoekster bij de Dienst met andere in

de zaal aanwezige personen plaatsvond, en dat zij hierbij helemaal niet comfortabel was.

Dat verzoekster het zeer moeilijk vindt om over haar verkrachting te spreken.

Dat dit door de aanwezigheid van de andere personen verscherpt werd.

Dat, wat betreft het feit dat zij verklaarde dagelijks door haar baas bedreigd te zijn geweest, verzoekster

(die de tijd niet kreeg om in details te treden) gewoon een zware dagelijkse situatie beschrijft waarin zij

zich bedreigd voelde.

Dat zij dus verwees naar deze moeilijke dagelijkse situatie.

Dat wat betreft het woord "overval" gebruikt door Mevrouw om te spreken van het incident dat bij haar

thuis gebeurde, tegenpartij van mening is dat dit niet met de werkelijkheid strookt.

Dat verzoekster nochtans het woord "assalto" gebruikte, dat in het Portugees wordt gebruikt om van een

situatie te spreken waarin een dief een privé-eigendom binnendringt, wat in dit geval precies gebeurde.

Dat verzoekster volhardt en verklaart dat aangezien de individuen haar perceel binnendrongen, de hond

doodden en vervolgens door de eerste tralie trachtten binnen te dringen, het wel degelijk om een inval

van vreemdelingen bij haar gaat.

Dat zij vermeldt dat de individuen het huis niet binnendrongen, maar dat zij bij haar binnendrongen

(CGVS, gehoornota's, p. 31).

Wat betreft de gebeurtenissen waarvan verzoekster in ANGOLA het slachtoffer is geweest.

Overwegende dat tegenpartij maar één paragraaf van haar beslissing aan het relaas van verzoekster

wijdt.

Dat tegenpartij geenszins betwist dat verzoekster het slachtoffer is geweest van een verkrachting met

geweld terwijl zij het geld vervoerde van de onderneming waarvoor zij werkte.

Dat zij alleen de reactie van de baas van verzoekster betwijfelt.

Dat zij zo talrijke ophelderingen aan verzoekster vraagt aangaande de houding van haar baas.

Dat verzoekster geen uitleg kan geven wat zij reacties betreft.

Dat tegenpartij haar dit verwijt.

Dat verzoekster echter niet in het hoofd van haar baas kan en dus de redenen waarom hij zo handelde

niet duidelijk en precies kan uitleggen.

Dat verzoekster elke keer dat haar een dergelijke vraag werd gesteld toch een suggestie deed wat

betreft de motivering van haar baas (CGVS gehoornota's pp. 30 tot 35).

Dat tegenpartij het bovendien niet geloofwaardig acht dat verzoekster het enige slachtoffer van het

stalken van haar baas is geweest.

Dat verzoekster op het werk het enige slachtoffer was.

Dat haar collega inderdaad in het ziekenhuis lag en dus niet naar het kantoor is gekomen.

Dat verzoekster dus niet weet wat er gebeurd is voordat deze collega gedood werd.

Dat tegenpartij haar eigen interpretatie van de situatie maakt, zonder rekening te houden met de context

en de situatie in ANGOLA.

Dat de justitie in ANGOLA niet werkt zoals in België.

Dat verzoekster verklaart dat zij de nodige tijd niet had om uitgebreid uit te leggen hoe de zaken in

ANGOLA gebeuren.

Dat de persoonlijkheid van Bento KANGAMBA aantoont dat hij naar eigen goedvinden handelt

(krantenartikelen in bijlage aan huidig gevoegd).

Dat al de verwijten gemaakt tegen verzoekster niet volstaan om te achten dat haar relaas niet

geloofwaardig is.

Dat het inderdaad enkel om een verkeerde interpretatie van de verklaringen van verzoekster gaat.

Dat tegenpartij, die aan verzoekster de vluchtelingenstatus niet toekent, de in het middel beoogde

beschikkingen schendt.

Dat de beslissing van tegenpartij dus herzien moet worden.”

Verzoekster voegt stukken (stukken 2 – 8) bij; het betreffen persartikels omtrent Bento Kangamba.

Beoordeling

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

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een
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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.

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 verzoekster om internationale

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

Vreemdelingenwet. Zij 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

verzoekster om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van haar

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

aan te brengen. Zij 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 verzoekster 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 verzoekster 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 verzoekster 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

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 verzoekster. 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 verzoekster bepaalde aspecten van haar 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;
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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. Verzoekster voert aan dat zij aan verweerder vroeg haar opnieuw op te roepen. Ter zitting blijkt

dat de advocaat van verzoekster hiervoor verwijst naar haar brief van 28 februari 2019 (administratief

dossier, map documenten, stuk 5) en dat deze brief enkel opmerkingen bevat op het gehoor. De brief

bevat geen vraag om opnieuw te worden gehoord. Verzoekster kan niet worden gevolgd waar zij

aanvoert dat verweerder haar opnieuw had moeten horen omdat zij dit had gevraagd. Ten overvloede

stelt de Raad vast dat verzoekster zich in het kader van onderhavig beroep kan bedienen van de

argumenten die zij noodzakelijk acht ter weerlegging of aanvulling van haar verklaringen.

2.2.5.1. Artikel 48/6, § 1, eerste tot derde lid van de Vreemdelingenwet luiden als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

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, vormt een negatieve indicatie met

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan.”

De asielinstanties mogen van een verzoekster om internationale bescherming overeenkomstig artikel

48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten

over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en)

en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de

redenen waarom zij een verzoek om internationale bescherming indient.

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 verzoekster een bevredigende verklaring heeft gegeven voor

het ontbreken ervan.

2.2.5.2. De bestreden beslissing stelt inzake de reisdocumenten van verzoekster:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u tot op heden geen originele paspoorten van u en uw

kinderen heeft neergelegd, zoals u dit zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als op het

Commissariaat-generaal (verder “CGVS”) werd gevraagd (notities CGVS, p.18,19). Nochtans blijkt u wel

in staat om het CGVS per mail dezelfde kopieën als deze die u reeds bij de DVZ neerlegde, met betere

zichtbaarheid van de persoonsfoto’s op het voorblad, doch even onleesbare stempels te bezorgen. Daar

u stelt na uw bezoek aan Portugal tussen 18 mei 2017 en 1 juni 2017 naar Angola te zijn teruggekeerd

is het van primordiaal belang om uw terugkeer aan te tonen. Gevraagd waarom u aan de vriend die uw

paspoorten in zijn bezit had niet vroeg deze op te sturen, stelde u enkel dat u hieraan niet had gedacht

(notities CGVS, p.11,19,21,22). Terwijl u aanvankelijk wel verklaarde vanuit België telefonisch contact te

hebben gehad met deze vriend, Z., liet u na uw persoonlijk onderhoud via uw raadsvrouw optekenen dat

u plots geen contact meer kan krijgen met die man (zie opmerkingen nota’s persoonlijk onderhoud d.d.

28/03/2019). Daar uit gegevens beschikbaar op het Commissariaat-generaal blijkt dat u in het bezit was

van een multiple Shengenvisum geldig van 12/05/2017 tot 14/08/2017 –dus tot enkele maanden na uw

beweerde terugkeer naar Angola- en u uw originele paspoort en deze van uw kinderen of ten minste

een goed leesbare kopie van alle bladzijden van jullie reisdocumenten niet ter beschikking stelt van het

Commissariaat-generaal, kan uw bewering te zijn teruggekeerd naar Angola en/of het feit dat u na deze

beweerde terugkeer het land niet op legale wijze opnieuw zou hebben verlaten, niet worden

nagegaan.[…]
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Behalve dat u het onmogelijk maakt een objectieve en correcte inkijk te hebben in uw reizen van en

naar Angola, dienen er ernstige vraagtekens geplaatst te worden bij uw uitleg aangaande uw beweerde

(illegale) reisweg tot België en de daarvoor gebruikte reisdocumenten. Zo verklaarde u vanuit Luanda

samen met uw drie kinderen een vliegreis naar Brussel te hebben gemaakt, vergezeld door een zekere

Jean Marc. Gevraagd naar de familienaam van Jean Marc, stelde u deze niet te kennen (notities CGVS,

p.23). U kon enkel melden dat hij een blanke man was. Gevraagd naar zijn nationaliteit wist u evenmin

iets te melden (notities CGVS, p.23). Nochtans verklaarde u dat u Jean Marc diende te volgen tijdens

uw traject en dat de man uw reisdocumenten en vliegtickets in zijn handen had (notities CGVS,

p.24,25). Wanneer u werd gevraagd met welke reisdocumenten u en uw kinderen dan wel reisden, gaf u

aan dit niet te hebben geweten (notities CGVS, p.24). Hoewel u allen samen reisde kon u niet vertellen

wie jullie zogezegd tijdens deze reis voor mekaar waren (notities CGVS, p.24). Evenmin heeft u weet

onder welke identiteit en nationaliteit u en uw kinderen reisden (notities CGVS, p.24,25). Ook gaf u aan

niet te weten of er een visum voor jullie was geregeld (notities CGVS, p.25). Het is echter niet

aannemelijk dat uw smokkelaar u niet beter zou hebben voorbereid op een reis waarbij reisdocumenten

voor u en uw drie kinderen werden gebruikt en u zelfs niet zou zijn gemeld wat uw volledige naam is

tijdens deze reis, hoe uw kinderen zouden heten en wie Jean Marc dan juist zou zijn. Uw uitleg dat Jean

Marc u niets had verteld en enkel zei hem te volgen, is dan ook een blote bewering die niet overtuigt.

Gelet op het grote risico bij controle op mensensmokkel en eventuele bevraging van zijn klanten –zeker

minderjarige kinderen- tegen de lamp te lopen, is het niet aannemelijk dat u niet beter zou zijn

voorbereid en meer gegevens zou kunnen geven over de inhoud van uw paspoort en informatie over uw

reisgezel. Uw smokkelaar zou immers samen met u dezelfde vlucht hebben genomen tot Brussel. Het is

immers algemeen geweten dat de politie/douane, op internationale luchthavens regelmatig

identiteitscontroles en gerichte acties voert om illegalen/ mensensmokkelaars op te sporen. Gevraagd

hoe het kwam dat u niet beter was voorbereid door uw smokkelaar die u begeleidde, zei u enkel: “Jean

Marc zei ons niets. Ik ben ook niet geconfronteerd geweest, we hebben geen conversaties gehad. De

enige instructie was dat we moesten volgen als hij dat zei en stoppen als hij zei te stoppen” (notities

CGVS, p.25). Bovenstaande vaststellingen zetten de geloofwaardigheid van de door u beweerde

omstandigheden van uw reis dan ook volledig op de helling. Dit doet dan ook bijkomend

vermoeden dat u voor de Belgische asielinstanties, i.e. de Dienst Vreemdelingenzaken en het

Commissariaat-generaal, uw werkelijke reisdocumenten achterhoudt, omdat hierin mogelijks

informatie (inreis- en uitreisstempels; aangebrachte visa; etc.) staat die niet meteen in

overeenstemming te brengen is met uw verklaringen. Uw algemene geloofwaardigheid

komt hiermee volledig op de helling te staan.”

Verzoeksters verweer in het verzoekschrift dat ze V. Z. niet kan bereiken zodat ze haar originele

paspoort kan voorleggen, kan niet aangenomen worden als een bevredigende verklaring. Verzoekster

verklaarde op het CGVS immers dat V. een politieman is, dat ze deze persoon vanuit België via mail

contacteerde en dat deze persoon naar haar huis is gegaan op een voor haar onbekend ogenblik, dat

ze niet wist hoe hij haar huis is binnengeraakt en dat ze niet weet waarom hij haar maar een selectie

van bladzijden kopieerde; daarenboven stelt ze dat ze niet zijn echtgenote is waardoor ze hem niet kan

bellen op zijn werk (gehoor CGVS, p. 18-19). Tevens blijkt dat ze verklaarde dat ze met V. telefoneerde

toen ze reeds in België was (gehoor CGVS, p. 11).

De loutere bewering dat verzoekster geen vragen mocht stellen aan Jean-Marc en dat ze geschokt was

omdat ze het land moest verlaten, kan niet aangenomen worden als nuttig verweer ten aanzien van de

omstandige motivering waar deze stelt dat verzoekers verklaringen omtrent het onvoorbereid reizen niet

aanvaardbaar zijn ingevolge de controles op de internationale luchthavens.

Voormelde incoherente verklaringen, samen genomen met het verweer in het verzoekschrift, kunnen

niet aanvaard worden als een dienstige uitleg voor het ontbreken van de originele paspoorten aangezien

deze documenten, omwille van het aanwezige Shengenvisum en vermeend voorafgaand verblijf in

Portugal in 2017, relevant zijn voor verzoeksters identiteit, reisroutes en reisdocumenten.

Verzoekster heeft derhalve niet voldaan aan de op haar rustende medewerkingsplicht omtrent

documenten met betrekking tot haar identiteit, nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf,

reisroutes en reisdocumenten. Deze vaststellingen ondermijnen verzoeksters geloofwaardigheid.

2.2.6. Verzoeksters relaas wordt onder meer ongeloofwaardig geacht om volgende redenen: (i)

verzoekster kan op de DVZ de datum niet geven van de voorgehouden verkrachting terwijl ze op het

CGVS verklaart dat het donderdag 14 september 2017 was; (ii) op het CGVS verklaarde ze dat ze door

Kangamba met een vuurwapen werd bedreigd alvorens hij haar dwong tot seksuele betrekkingen terwijl
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ze dit incident niet vermeldde op de DVZ; (iii) op de DVZ verklaarde ze dat Bento Kangamba haar na de

overval slecht behandelde en dagelijks beledigde terwijl uit de verklaringen op het CGVS niet blijkt dat

zij Bento Kangamba dagelijks zag of hoorde aangezien ze de man, na de overval, slechts twee keer op

kantoor had gesproken; (iv) op de DVZ en aanvankelijk ook op het CGVS stelde thuis het slachtoffer te

zijn geworden van een overval, terwijl ze later het verhaal aanpaste door te stellen dat het een mislukte

inbraakpoging was.

Van een verzoekster om internationale bescherming, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid

en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle

elementen ter ondersteuning van haar verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo

accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te

verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of

gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan niet worden aangenomen dat

verzoekster dermate essentiële en frappante elementen als (i) de datum van de voorgehouden

verkrachting; (ii) de bedreiging door een vuurwapen, hierin niet zou hebben vermeld.

Het verweer dat het gehoor kort was op de DVZ, dat er andere personen in de zaal waren en dat het

details betreffen, kan niet aangenomen worden als nuttig verweer inzake de vastgestelde omissies

omtrent de kern van haar relaas.

Hetzelfde geldt voor de incoherenties inzake haar verklaringen omtrent de latere ontmoetingen met

Kangamba en de gebeurtenissen bij haar thuis.

Inzake de voorgehouden overval/mislukte inbraak blijkt tevens dat verzoekster verklaarde dat haar

echtgenoot naar aanleiding van deze gebeurtenis naar het politiekantoor ging maar dat ze geen bewijs

van deze aangifte kreeg omdat het een “intern document” betreft (gehoor CGVS, p. 32). Het is echter

niet aanvaardbaar dat verzoekster van een aangifte van een overval/inbraakpoging, waarbij haar wagen

en hond blijkbaar ook werden beschoten (gehoor CGVS, p. 31), geen bewijs van ontvangst zou

verkrijgen.

Verder stelt de bestreden beslissing vast dat (i) verzoekster niet concreet kan aangeven waarom Bento

Kangamba haar als enige verantwoordelijk achtte voor het verlies van gelden en zelfs als de

hoofdverdachte voor diefstal bestempelde terwijl de politie de zaak onderzocht en Kangamba hiervan op

de hoogte bracht; (ii) verzoekster niet kon uitleggen waarom Kangamba van haar geld eiste ondanks dat

haar directe chef haar wel geloofde; (iii) verzoekster niet kon uitleggen waarom Bento Kangamba het

gerecht niet inschakelde om een officieel onderzoek te laten verrichten en haar gerechtelijk te

vervolgen.

Verzoeksters verweer dat ze niet kan uitleggen waarom Kangamba zo reageerde en dat justitie in

Angola niet werkt zoals in België is een vergoelijking voor de vastgestelde ongeloofwaardige

verklaringen die niet vermogen haar verklaringen te weerleggen.

Rekening houdend met het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven leidt dit tot

het besluit dat verzoeksters verklaringen niet samenhangend en aannemelijk zijn zodat zij niet

beantwoorden aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

De loutere verwijzing naar de toegevoegde en onvertaalde persartikels in het Portugees en het Engels

over Kangamba, en waarvan verzoekster niet aantoont dat ze op haar betrekking hebben, kunnen

voorgaand besluit niet wijzigen.

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

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.7. Verzoekster voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde 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 zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 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


