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nr. 227 207 van 8 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. KIRSZENWORCEL

Louizalaan 207/13

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 25 juni 2019 heeft

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

28 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 D. KIRSZENWORCEL 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 Bacongo etnie. U bent

geboren op X 1989 in X, waar u uw hele leven woont. U bent ongehuwd en heeft geen kinderen. U

woont in bij uw ouders en zorgt voor uw zieke moeder (W. S., X, O.V. X – CGVS X). U heeft gewerkt als

kinderverzorgster, als administratieve kracht voor de burgerlijke stand en in een stembureau. Uw vader

werkte tot aan zijn verdwijning voor de haven van Luanda als econoom.
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In oktober 2017 valt de politie de gezinswoning binnen. Omdat uw vader niet aanwezig is, worden u en

uw zieke moeder meegenomen naar het politiekantoor. Op het politiekantoor wordt u verteld dat uw

vader verdacht wordt van een misdaad, aangezien er geld verdwenen is in het bedrijf waar hij werkt.

Indien uw vader niet verschijnt, zullen u en uw moeder sterven. Jullie worden 3 dagen vastgehouden,

waarna jullie uit de gevangenis vluchten met de hulp van G., een vriend van uw vader. U duikt hierna

onder bij G. in de wijk Benfica, tot uw vertrek uit Angola.

G. regelt uw vertrek uit Angola samen met Luvueso. Op 12 november 2017 worden u en uw moeder

naar een gebouw in Luanda gebracht, waar jullie een papier dienen te ondertekenen en jullie

vingerafdrukken moeten afstaan. Dit dient om uw vertrek uit Angola te regelen. Diezelfde dag vertrekken

jullie met het vliegtuig. Het vliegtuig landt enkel in België. Jullie komen in België toe op 7 december

2017, waar jullie op 27 december een verzoek tot internationale bescherming indienen.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u geen documenten neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

beschermingsstatuut kan toekennen.

U verklaart voor het CGVS dat u en uw moeder gearresteerd werden omdat uw vader verdacht

wordt geld te hebben doen verdwijnen bij zijn werkgever, de haven van Luanda (notities van het

persoonlijk onderhoud dd. 01/02/2019 (verder notities CGVS), p. 5).

Eerst en vooral wordt opgemerkt dat u zelf niet eens met zekerheid kan zeggen of u nog

problemen zou ondervinden bij een terugkeer naar Angola. Immers, gevraagd wat er zal gebeuren

als u nu – anno 2019 – terugkeert naar Angola, verklaart u “misschien gaan ze ons terug zoeken en ons

opnieuw in de gevangenis smijten” (notities CGVS, p. 32-33). Gevraagd waarom ze dat nu nog

zouden doen, weet u het echter niet. Gevraagd naar de reden waarom ze jullie na 2 jaar nog zouden

zoeken, verklaart u er niet zeker van te zijn en dat u niet weet of ze u nog steeds zouden zoeken. Het

tart echter alle verbeelding dat u de reden niet meer zou kennen waarom u gezocht wordt door de

Angolese politie, of dat u zelfs niet met zekerheid kan zeggen dat u nog gezocht wordt.

U toont verder opmerkelijk weinig interesse in de verdere afwikkeling van de problemen waar u

en uw moeder aan onderhevig zouden geweest zijn in jullie land van herkomst. Immers, gevraagd

of u nog iets vernomen heeft van de haven (notities CGVS, p. 28-29), antwoordt u ontkennend.

Gevraagd of er in het nieuws, op tv of in de krant, iets gezegd werd over het verdwenen geld, antwoordt

u wederom ontkennend, waarna u verklaart dat u niet weet of daar iets over gezegd werd. Gevraagd of

u dat niet heeft proberen na te kijken of op te zoeken, antwoordt u nogmaals ontkennend. U verklaart

verder dat u het niet opgezocht heeft, omdat u ook niet buitenkwam. Gevraagd of u dat na uw aankomst

in België ook niet heeft proberen uit te zoeken, verklaart u wederom dat u het niet opgezocht heeft.

Gevraagd waarom u dat niet opgezocht heeft, verklaart u niet goed te weten hoe of waar het te vinden.

Gevraagd of u via facebook iets probeerde te weten te komen, antwoordt u ontkennend. Gevraagd

waarom u daarover niets gevraagd heeft aan iemand die u via facebook kent, verklaart u dat het niet in

u is opgekomen. Opgemerkt dat het gaat over uw leven en dat van uw vader en uw moeder

en gevraagd naar de reden dat u daar niets over opzoekt, weet u het niet. Gevraagd of er een

rechtszaak hangende is tegen u of uw vader of uw moeder, verklaart u nooit naar de rechtbank gegaan

te zijn. Gevraagd of ooit gezegd werd dat u naar een rechtbank zou moeten gaan, antwoordt u

ontkennend. Gevraagd of de agenten u daar nooit iets over gezegd hebben, verklaart u niet zeker te

weten of ze dat ooit verteld hebben. Later gevraagd of er al een vonnis uitgesproken werd door een

rechtbank (CGVS, notities p. 30), verklaart u dat niet te weten.
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Gevraagd of u geprobeerd heeft om dat te weten te komen, verklaart u dat niet geprobeerd te hebben.

Voor de DVZ verklaarde u echter dat er wel een (rechts)zaak tegen u loopt (Vragenlijst CGVS, vraag

3.2), maar had u er op dat moment geen nieuws over. Daarenboven gevraagd welke straffen een

rechtbank kan opleggen voor een dergelijke daad – zijnde het doen verdwijnen van grote sommen geld

– verklaart u geen idee te hebben wat voor beslissing of straf ze daaromtrent zouden kunnen geven

(CGVS, notities p. 30). Gevraagd of u in beroep zou kunnen gaan tegen een beslissing van de

rechtbank, verklaart u dat niet te weten. Eerder gevraagd of jullie in Angola een advocaat kunnen

raadplegen om jullie te helpen (notities CGVS, p. 24-25), weet u dit evenmin. Gevraagd of u geprobeerd

heeft dat te weten te komen, antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u dat achteraf heeft proberen

te weten te komen, antwoordt u wederom ontkennend. Gevraagd of u nog nieuws gekregen heeft

omtrent uw vader, antwoordt u andermaal ontkennend (notities CGVS, p. 34). Gevraagd of er nog

nieuws is omtrent de problemen die verband houden met uw vader, antwoordt u eveneens ontkennend.

Gevraagd hoe het komt dat u zelf geen informatie meer opzoekt omtrent uw vader, verklaart u dat u het

nummer van G. kwijtgespeeld bent en het wel aan hem wou vragen (notities CGVS, p. 35). Gevraagd

naar de reden dat u via het internet niets opzoekt omtrent de zaak waarbij uw vader betrokken is,

verklaart u dat niet gedaan te hebben. Gevraagd waarom niet, weet u het echter niet. Opgemerkt door

de interviewer dat hij het toch raar vindt dat u daar niets over opzoekt, blijft u sprakeloos. Opgemerkt dat

uw leven daar van kan afhangen, bevestigt u dit, maar geeft u geen verdere uitleg waarom u niets

opgezocht heeft over het hele gebeuren waarbij uw vader betrokken was en de daarmee beweerdelijk

verbonden arrestatie van uzelf en uw moeder. Het gegeven dat u na uw vertrek uit Angola

in november 2017 (notities CGVS, p. 7) niet getracht heeft meer informatie in te winnen over uw

vader of de gevolgen van de arrestatie van uzelf en van uw moeder, wijst op een groot gebrek

aan interesse uwentwege in deze zaak en tast bijgevolg uw geloofwaardigheid grondig aan.

Daarenboven legt u zeer vage verklaringen af omtrent de reden dat jullie gearresteerd

werden. Gevraagd hoeveel geld uw vader verloren heeft, verklaart u dat ze het u die dag wel verteld

hebben, maar kan u zich het exacte bedrag niet meer herinneren (notities CGVS, p. 14). Gevraagd

hoeveel het ongeveer is, herinnert u zich dat ook niet meer. U verklaart verder dat ze het bedrag wel

genoemd hebben, maar dat u het niet kon onthouden. Later tijdens het persoonlijk onderhoud nogmaals

gevraagd hoeveel geld hij verloren heeft, herhaalt u dat ze het bedrag vernoemd hebben, maar

dat u het niet kon onthouden (notities CGVS, p. 22). De kans gegeven om het bedrag ongeveer te

noemen, verklaart u wederom geen idee te hebben. Gevraagd hoe uw vader dat geld is kwijtgeraakt,

verklaart u dat ze het u niet gezegd hebben. Gevraagd of u achteraf nog geprobeerd heeft erachter te

komen hoeveel er verdwenen is en op welke manier hij dat gedaan heeft, antwoordt u ontkennend.

Later herhaalt u voor het CGVS nog twee maal dat u niet weet hoe het geld verdwenen is (notities

CGVS, p. 30). Gevraagd of er nog andere mensen door de politie verdacht werden, weet u dat

niet (notities CGVS, p. 14). U herhaalt dit later tijdens het onderhoud (notities CGVS, p. 26). Verder kan

u evenmin aangeven hoe de politie weet dat uw vader de schuldige is of hoe de politie getracht

heeft uw vader te zoeken. Later echter gevraagd of de haven klacht ingediend heeft, denkt u dat

wel, want zonder een klacht was de politie waarschijnlijk niet naar hem op zoek geweest (notities

CGVS, p. 30). Gevraagd wat de politie nog meer over die klacht vertelde, verklaart u dat er niets meer

verteld werd. Gevraagd wanneer de haven klacht ingediend heeft tegen uw vader, weet u dit niet.

Gevraagd wanneer dit ongeveer gebeurd is, herhaalt u het niet te weten, omdat u nergens van op de

hoogte was. U herhaalt verder dat u ook niet weet wanneer die klacht ingediend werd. Gezien uw vage

en inconsistente verklaringen aangaande de klacht die tegen uw vader ingediend werd, maakt u

het niet aannemelijk dat u of uw moeder hiervoor geviseerd werden.

Uw verklaringen omtrent uw arrestatie en uw vasthouding geven eveneens te denken. Immers,

gevraagd met hoeveel agenten ze naar jullie huis kwamen, verklaart u het niet geteld te hebben (notities

CGVS, p. 14 + p. 19). U kan zelfs het aantal niet bij benadering noemen. Daarenboven verklaart u

meermaals niet te weten in welk politiekwartier u vastgehouden werd (notities CGVS, p. 18-19 +

21). U weet zelfs niet waar in Luanda u gebracht werd (notities CGVS, p. 19 + 21). Voor de DVZ

verklaarde u echter dat jullie in de gevangenis van Kazenga zaten (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5).

Geconfronteerd met uw verklaring voor DVZ, verklaart u niet te weten of u in Kazenga zat (notities

CGVS, p. 26). U verklaart verder dat u het misschien zo gezegd heeft, maar dat u niet meer concreet

weet of het die gevangenis was. Gevraagd waarom u dat zou zeggen, verklaart u dat ze u gevraagd

hebben of het ver was van uw huis tot de gevangenis, waarop u antwoordde dat het niet zo heel ver

was, ongeveer zo’n 2 uur. U verklaart verder dat u denkt dat het de gevangenis van Kazenga moet

geweest zijn, maar dat u er niet zeker van bent. Er kan niet ingezien worden waarom u voor de DVZ

verklaart naar deze gevangenis gebracht te zijn geweest, indien u hier niet zeker van bent. U legt

inconsistente verklaringen af omtrent uw arrestatie en vasthouding.
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Het stemt verder niet alleen tot denken dat G., de man die u uit de gevangenis gehaald heeft (notities

CGVS, p. 5-6), niet weet wie hem over uw arrestatie ingelicht heeft (notities CGVS, p. 25-26 + p. 31),

maar ook dat G. u niet verteld heeft hoeveel hij voor uw vrijlating betaald heeft (notities CGVS, p.

31). Dit is des te verwonderlijker aangezien u en uw moeder een maand bij G. verbleven (notities

CGVS, p. 5). Omwille hiervan is het eveneens verwonderlijk dat G. u niet meer zou gezegd hebben over

de redenen waarom er voor jullie geen andere oplossing was dan Angola te verlaten (notities CGVS, p.

29).

Bovendien legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw vader. Gevraagd of uw vader wel eens

vaker afwezig was of weg uit huis, verklaart u aanvankelijk dat het de eerste keer was (notities CGVS, p.

13-14). U doelt hiermee op de dag dat de politie uw vader kwam zoeken. Later nogmaals gevraagd of

uw vader wel eens vaker weg was, verklaart u echter dat hij af en toe wel reisde (notities CGVS, p. 18)

en dat hij dan ongeveer een maand weg was.

Verder legt u eveneens tegenstrijdige verklaringen af omtrent uw vertrek uit Angola. U verklaart

immers dat u de dag van uw reis overdag ergens heengebracht werd om iets te moeten tekenen

(notities CGVS, p. 8), waarna u ’s avonds bent vertrokken (uit Angola). Ter bevestiging gevraagd of u

het vliegtuig genomen heeft op de dag dat jullie iets hebben moeten tekenen, antwoordt u bevestigend.

Later gevraagd wanneer u die papieren getekend heeft, verklaart u eerst het niet meer te weten (notities

CGVS, p. 31). Nogmaals naar de datum gevraagd, verklaart u dat het in de maand november 2017

was, en dat u denkt dat het op 12 november 2017 was. Op 18 januari 2018 verklaarde u voor de DVZ

eveneens dat u Angola verlaten heeft in november 2017 (Verklaring DVZ, vraag 37). Echter, op 27

december 2017, bij de indiening van uw verzoek tot internationale bescherming, verklaarde u dat u in

België toekwam op 7 december 2017 (Bijlage 26). Het verwondert daarenboven dat u voor uw vertrek

uit Angola niets verteld werd over wat u tijdens uw reis aan de grensbewaking op de luchthaven

diende te vertellen (notities CGVS, p. 10). Nogmaals gevraagd wat u dan moest doen als

u tegengehouden werd, verklaart u over niets geweten te hebben, want die mijnheer (de smokkelaar)

was er de hele tijd bij. Gevraagd wat u moest doen als deze man doorgelaten werd en u en uw moeder

tegengehouden werden, herhaalt u dat er niets gezegd of uitgelegd werd. Gelet op het voorgaande,

maakt u uw vertrek uit Angola niet aannemelijk zoals u dit voor het CGVS tracht te schetsen.

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u door de Angolese autoriteiten

geviseerd wordt omwille van uw vader.

In kader van dit verzoek legt u zelf geen documenten neer.

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

opmerkingen te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud.

Na lezing van de door u gepostuleerde opmerkingen moet opgemerkt worden dat deze louter

verklaringen trachten te duiden/nuanceren en extra (weinig relevante) informatie toevoegen, maar niets

veranderen aan de essentie en de inhoud van de aangehaalde asielmotieven en bijgevolg geen invloed

hebben op bovenstaande argumenten die hebben geleid tot een weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van het subsidiair beschermingsstatuut.

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 eerste en enig middel voert verzoekster het volgende aan ten aanzien van de bestreden

beslissing: “een schending aan van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15

december 1980, van artikel 1, (A) 2, van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van artikel 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. De bestreden

beslissing is genomen op grand van onjuiste gegevens, op kennelijk onredelijke wijze en met

overschrijding van de ruime bevoegdheid waarover de overheid beschikt. Verzoekster voert tevens aan

dat de bestreden beslissing een schending uitmaakt van de beginselen van behoorlijk bestuur en van

het zorgvuldigheidsbeginsel.”
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Verzoekster ontwikkelt het middel als volgt:

“Verzoekster meent het volgende argumenten te kunnen aanvoeren tegen de motivatie van de

bestreden beslissing:

[…] Zij verwijst aan de hand van een artikel uit Amnesty International (http://www.amnestvusa.org/all-

countries/angola/page.do?id=10111Q4) naar het politiegeweld, vernietigen van huizen en de

straffeloosheid in Angola.

Het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werd geschonden doordat geen onderzoek

nopens zijn asielmotieven werd verricht en er verwacht kan worden dat een asielaanvraag diep gaander

wordt behandeld.

Betreffende de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoekster aan dat zij

dienaangaande nooit enige argumentatie heeft kunnen naar voor brengen. Zij stelt dat er zich aldus een

probleem stelt op het vlak van de rechten van verdediging en het principe van behoorlijk bestuur.

De geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas wordt vooreerst ondermijnd omdat zij er niet in

geslaagd is om zijn vrees voor vervolging en reëel risico aannemelijk weet te maken aangezien :

(1) "dat ze zelf niet met zekerheid kan zeggen of ze nog problemen zou ondervinden bij een terugkeer

naar Angola "

(2) "u toont verder opmerkelijk weinig interesse in de verdere afwikkeling van de problemen waar u en

uw moeder onderhevig zouden geweest zijn in jullie land van herkomst "

Deze gebeurtenissen hebben een grote shock bij haar veroorzaakt, waardoor zij bepaalde zaken wenst

te vergeten of gewoon is vergeten Verzoekster merkt op dat ze het soms moeilijk heeft met het concreet

plaatsen van gebeurtenissen omdat het begrip "tijd" voor haar niet zo belangrijk was, daarom kan ze niet

met zekerheid sommige vragen beantwoorden.

Op blz 6 vhar rhoor zeg ze "[…] "

(3) "Het gegeven dat U na uw vertrek uit Angola in november 2017 niet getracht heeft meer informatie

in te winnen over uw vader of de gevolgen van de arrestatie, wijst op een groot gebrek aan interesse

uwentwege in deze zaak en tast bijgevolg uw geloofwaardigheid grondig aan.

Dat het artikel 1 van de Conventie van Genève, de vluchteling definieert.

Artikel 1 vraagt niets anders dan een angst;

Dat de angst subjectief is en geaprecieerd moet worden rekening houdend met de persoonlijke en

familiale antecedenten van de eisende partij (H.C.R., "Guide des Procédures et Critères", Genève,

1979, p.12); Dat de angst een geesteszaak is en een subjectieve conditie:

Dat haar vaststelling een "appreciatie van de persoonlijkheid van de verzoeker" impliceert want " de

psychologische reacties van de individu's zijn niet noodzakelijk dezelfde in dezelfde omstandigheden"

(F.CREPEAU, " Le droit d'asile : de l'hospitalité au contrôle migratoire", Bruylant, 1995,p.78)

Dat de Guide des Procédures et Critères opheft dat de bedreigingen tegen het leven of de vrijheid

steeds vervolgingen zijn (op cit., punt 5)

Verzoekster stelt dat, los van de feiten, zij een alleenstaande jonge vrouw uit Angola is en aldus een

kwetsbaar profiel heeft. Uit algemene informatie is het bekend dat voorkomen van en het gebrek aan

bescherming tegen mishandeling, verkrachting en (seksueel) geweld tegen vrouwen. in Angola..

Bovendien blijkt uit de informatie dat vrouwen enkel bescherming tegen huiselijk geweld en seksuele

uitbuiting kunnen genieten indien zij beroep kunnen doen op mannelijke familieleden. Verzoekster heeft

in haar omgeving geen mannelijke familieleden waarop zij kan terugvallen. Haar terugsturen zou een

ernstig gevaar inhouden voor haar leven, veiligheid en lichamelijke integriteit.

(4) Daarenboven legt u zeer vage verklaringen af omtrent de reden dat jullie gearresteerd werden.

(5) Gevraagd hoeveel geld hij verloren heeft herhaalt u dat ze het bedrag vernoemd hebben maar dat u

het niet kon onthouden(..) Gezien uw vage en inconsistente verklaringen aangaande de klacht die tegen

uw vader ingediend werd, maakt u het niet aannemelijk dat u Of uw moeder geviseerd werden

(6) verder legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw vader.

Ten eerste, dient er op te worden gewezen dat de verklaringen van verzoekster geen tegenstrijdigheden

bevatten en verzoekster heeft dus geen gebeurtenissen weggelaten, zij heeft de feiten weergegeven

zoals ze zich hebben voorgedaan. Tijdens het6 u verhoor bij de verwerende partij dat zeer moeizaam

verliep omwille van de emotionele toestand van verzoekster en van haar moeder die het haar soms

moeilijk maakte om in detail en op coherente wijze te vertellen wat er gebeurd was. Toch aarzelde

verzoekster, zo stelt zij, op geen enkel moment over de feiten die zij weergaf en bleven haar

antwoorden steeds consistent.

Verzoekster gaf coherente en, naar haar kennis, veel juiste informatie over haar situatie en vermoedde

om die reden niet dat haar verklaringen als onvoldoende bewijs zouden bestempeld worden.

Men moet ook rekening houden met het feit dat ze altijd op dezelfde plaats gewoons heeft en kent niet

de andere buurten in Angola.

De minimale tegenstrijdigheden tussen het eerste en het tweede verhoor hebben te maken met haar

psychologische toestand.
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Ten slotte : Dat geoordeeld werd dat men rekening dient te houden met geheel der elementen van het

dossier en niet enkel van de ongustige elementen tot erkenning van de status van vluchteling (R.V.S., nr

60.093 van 16/01/1996; R.V.S. 28/10/1997, nr 69.217).

Verzoekster stelt dat haar problemen, onder de definitie van de subsidiaire bescherming vallen

aangezien zij aangetoond heeft dat zij een persoonlijk risico loopt op ernstige schade en dit op een

voldoende concrete manier aantoont nu sinds haar verminking en verkrachting

Verzoekster merkt op dat de bestreden beslissing ook niet ingaat op het gegeven dat de actuele situatie

in Angola momenteel de toepassing van de subsidiaire beschermingsstatus zou kunnen rechtvaardigen.

Het is algemeen bekend dat Angola één van de gevaarlijkste landen is ter wereld. Dit werd onvoldoende

in aanmerking genomen in de bestreden beslissing. Verzoekster vreest bij haar terugkeer extra

geviseerd te worden aangezien de context waar binnen haar vluchtmotieven zich voordeden nog altijd

actueel is.”

Beoordeling

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voert hij 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. 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.
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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;

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.”

2.2.3. Waar verzoekster stelt: “De minimale tegenstrijdigheden tussen het eerste en het tweede verhoor

hebben te maken met haar psychologische toestand” blijkt dat verzoekster slechts éénmaal werd

gehoord op het CGVS.

Verzoekster voert aan dat de gebeurtenissen een grote shock bij haar hebben veroorzaakt, waardoor zij

bepaalde zaken wenst te vergeten of gewoon is vergeten, alsook dat ze het soms moeilijk heeft met het

concreet plaatsen van gebeurtenissen omdat het begrip “tijd” voor haar niet zo belangrijk was. Verder

stelt ze dat haar verklaringen geen tegenstrijdigheden bevatten, geen gebeurtenissen heeft weggelaten,

de feiten heeft weergegeven zoals ze zich hebben voorgedaan en dat het gehoor bij verweerder

moeizaam verliep omwille van de emotionele toestand van verzoekster.

Uit de lezing van het gehoorverslag blijkt dat dit gehoor zonder moeilijkheden verliep en dat er niet kan

worden opgemaakt dat verzoekster zich in een emotionele situatie bevond die haar verhinderde om op

normale wijze haar verklaringen af te leggen.

De loutere ontkenning dat haar verklaringen geen tegenstrijdigheden bevatten en een correcte

weergave zijn van de aangevoerde gebeurtenissen kan niet volstaan om de beslissing op dienstige

wijze te weerleggen waar de bestreden beslissing oordeelt als volgt: (i) verzoekster kan niet met

zekerheid zeggen of duiden of ze nog problemen zou ondervinden bij een terugkeer naar Angola; (ii)

verzoekster toont weinig interesse in de verdere afwikkeling van haar problemen (en van haar moeder);

(iii) verzoekster legt incoherente en inconsistente verklaringen af inzake een al dan niet aanhangig

zijnde rechtszaak; (iv) verzoekster heeft na haar vertrek uit Angola in november 2017 niet geprobeerd

meer informatie in te winnen over haar vader of de gevolgen van de arrestatie van haarzelf en haar

moeder; (v) verzoekster legt zeer vage verklaringen af omtrent de reden waarom zij en haar moeder

gearresteerd werden, en dit onder meer over hoeveel geld haar vader verloren heeft, hoe de politie wist

dat haar vader de schuldige is of hoe de politie getracht heeft haar vader te zoeken; (vi) de verklaringen

omtrent haar arrestatie en vasthouding zijn oppervlakkig en niet ter zake: ze weet niet in welk

politiekwartier ze vastgehouden werd terwijl ze op de DVZ verklaarde dat ze in de gevangenis

van Kazenga zaten; (vii) inzake de man die haar uit de gevangenis gehaald heeft, weet ze niet wie hem

over haar arrestatie ingelicht heeft of hoeveel hij voor haar vrijlating betaald heeft, hetgeen des te meer

klemt omdat zij en haar moeder een maand bij deze man verbleven; (viii) verzoekster heeft

tegenstrijdige verklaringen afgelegd omtrent haar vertrek uit Angola.

Voormelde vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent en worden,

aangezien ze niet concreet of dienstig worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

De loutere bewering dat verzoekster een kwetsbaar profiel heeft omdat ze een jonge alleenstaande

vrouw is, wordt niet ondersteund door enig concreet gegeven.

De algemene verwijzing naar landeninformatie inzake Angola van Amnesty International is evenmin

dienstig aangezien deze informatie geen betrekking heeft op haar persoon.

Omwille van wat voorafgaat, moet worden besloten dat geenszins is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoekster het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.
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Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoekster stelt: “Betreffende de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus voert

verzoekster aan dat zij dienaangaande nooit enige argumentatie heeft kunnen naar voor brengen. Zij

stelt dat er zich aldus een probleem stelt op het vlak van de rechten van verdediging en het principe van

behoorlijk bestuur.”

De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire beschermingsstatus

wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat de commissaris-

generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing

omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Daarenboven blijkt dat verzoekster ook in het verzoekschrift geen concreet element aanbrengt inzake

de subsidiaire beschermingsstatus dat verschillend is van haar vluchtelingenrelaas. Verzoekster brengt

evenmin een begin van bewijs aan, laat staan dat ze dit op haar persoon betrekt, dat “[h]et algemeen

bekend [is] dat Angola één van de gevaarlijkste landen ter wereld is”.

In zoverre verzoekster zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a)

en b), van de Vreemdelingenwet beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij de

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.

Verzoekster brengt geen element bij waaruit blijkt dat zij in aanmerking komt voor het bepaalde in artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

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.

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


