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nr. 248 477 van 29 januari 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. BUYTAERT

Louizalaan 235

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 1 september 2020

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

staatlozen van 3 augustus 2020.

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 18 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 januari

2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. BUYTAERT, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché E. GUSSE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Angolees staatsburger te zijn, behorende tot de Bakongo etnie en op 12 mei 2004

geboren te Luanda. U woonde steeds in Luanda, in de wijk Cazenga, met uw ouders en uw zussen. U

vervolledigde de lagere school in Cazenga en ging naar het tweede jaar secundair op het moment van

uw vertrek uit Angola. Uw vader werkte bij de politie. Op 27 februari 2019 was u thuis. U was in de

slaapkamer PlayStation aan het spelen met uw zus, toen er op een vreemde manier werd aangeklopt. U

ging kijken en trof zeven gemaskerde en gewapende mannen aan, waarvan er één uw vader onder

schot hield. U hoorde uw vader zeggen dat hij dat niet mocht doen omdat hij de wet vertegenwoordigde.
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U wilde terugkeren naar de slaapkamer om met uw zus via het venster te ontsnappen, maar u werd

gevat op de gang. Tijdens de worsteling raakte de man die u in bedwang probeerde te houden zijn

masker kwijt. U vader schrok toen hij de man zag. U en uw ouders moesten op de grond gaan liggen. U

kreeg een doek in uw mond gestopt en verloor het bewustzijn. U werd wakker in een kamer zonder

ramen waar u alleen werd vastgehouden. U kreeg de boodschap dat u en uw familie gedood zou

moeten worden omdat u één van hun gezichten gezien had, maar uiteindelijk werd u meegenomen naar

een vrouw die D. heette. Bij haar verbleef u vijf tot zeven dagen, waarna ze u meenam om foto’s te

nemen. Na nog eens drie dagen nam ze u mee naar de luchthaven en stelde u voor aan twee mannen

met wie u op een vliegtuig moest stappen. Het vliegtuig landde en u werd overgedragen aan een koppel

met wie u op een volgend vliegtuig stapte. U bleef enige tijd met hen in een huis, waarna ze een lange

autorit met u maakten en u achterlieten. Met de hulp van mensen die u op straat aansprak kwam u bij

Fedasil terecht. U verzocht internationale bescherming bij de Belgische asielinstanties op 9 mei 2019.

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.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u verklaarde geboren te zijn op 12 mei 2004 te Luanda en dus

minderjarig te zijn op het moment van uw persoonlijk onderhoud voor het CGVS (zie gehoorverslag

CGVS p. 3). De dienst Voogdij bepaalde echter bij beslissing op 7 juni 2019 dat op basis van het

medisch onderzoek kan worden besloten dat u op datum van 21 mei 2019 een leeftijd had van 20,6 jaar,

met een standaarddeviatie van 2 jaar (zie administratief dossier). Toen u geconfronteerd werd met deze

conclusies, stelde u hiervan op de hoogte te zijn (zie CGVS p.3). U hield echter vast aan uw verklaarde

geboortedatum en stelde hiervan bewijzen bij te hebben (CGVS p. 3). U legde een geboortakte en een

geboortecertificaat voor waarin uw verklaarde identiteitsgegevens (naam en geboortedatum) worden

genoemd. De documenten bleken uitgereikt in juli 2019, dus na de leeftijdsbepaling van de Dienst

Voogdij. Uw advocaat wist niet of u beroep indiende tegen de beslissing van de Dienst Voogdij (CGVS

p. 4) en zelf verklaarde u geen contact gehad te hebben met de Dienst Voogdij (CGVS p. 4). De

documenten in kwestie werden verkregen in uw afwezigheid (u was namelijk al in België) en bevatten

bovendien geen enkel objectief element (foto van u voorzien van een stempel, vingerafdrukken,

handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon

bent die door het document wordt bedoeld. De beroepstermijn voor het indienen van een beroep tegen

de beslissing van de Dienst Voogdij is bovendien verstreken. Bovendien gelet op het ruime

leeftijdsverschil tussen uw verklaringen en de testresultaten van de medische onderzoeken die in

opdracht van de dienst Voogdij werden uitgevoerd, blijft de leeftijdsbepaling van 21 mei 2019 behouden.

Aangezien u beschouwd wordt als zeker ouder dan 18 jaar, komt ook uw asielrelaas in een ander licht

te staan.

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U stelt voor uw leven te vrezen in Angola, nadat uw huis werd binnengevallen door 7 gemaskerde en

gewapende mannen, die uw vader onder schot hielden en u vervolgens meenamen en gevangen

hielden (CGVS p. 11, 18).

Volgens uw verklaringen kwamen er zeven gemaskerde mannen naar jullie huis. Ze wilden dat uw vader

iemand zou doden, maar hij weigerde dit te doen. U probeerde te ontsnappen en tijdens de worsteling

met de man die u in bedwang probeerde te houden, trok u zijn masker weg. U raakte bewusteloos en

werd wakker in een kamer zonder ramen, waar u als enige verbleef. U vroeg naar uw familie en riep dat

u de politie zou bellen, maar u kreeg geen antwoord. Na lange tijd kwam er een gemaskerde man

binnen die stelde dat jullie zijn gezicht hadden gezien en dat u en uw familie dus vermoord zouden

moeten worden. In paniek vroeg u opnieuw waar uw familie was, maar u kreeg geen antwoord.
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Na lange tijd kwam er een tweede man die opnieuw herhaalde dat er geen andere optie was dan dat u

en uw familie zouden gedood worden. (CGVS p. 11.) Hij kwam nog een tweede keer terug en zei dat u

weggehaald zou worden en gedood zou worden. Hij bleef enige tijd stil en zei vervolgens dat hij u naar

het huis van een vrouw zou brengen en dat u niet moest proberen daar te ontsnappen. (CGVS p. 11,

14.)

U werd naar mevrouw D. gebracht, waar u vijf tot zeven dagen verbleef, alvorens zij u meenam om

foto’s te laten nemen. Na nog eens drie dagen nam mevrouw D. u mee naar de luchthaven van Luanda,

waar zij u aan twee mannen overhandigde die met u het vliegtuig namen. Voor u op een tweede

vliegtuig overstapte werd u door de twee mannen overgedragen aan een twee andere personen, een

koppel dat geen Portugees sprak. (CGVS p. 14, 15.) Uw tweede vlucht eindigde nog dezelfde nacht van

uw vertrek uit Angola (CGVS p. 8). U stapte met het koppel in een auto en verbleef vervolgens met hen

in een huis dat niet in een stedelijke omgeving lag. Op een dag namen zij u mee voor een lange autorit

en werd u door hen achtergelaten. (CGVS p. 15.)

Uw (uitgebreide) verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) vertellen in grote

lijnen hetzelfde verhaal, doch verschillen op enkele essentiële punten van uw verklaringen voor

het CGVS.

Zo verklaarde u voor DVZ dat u PlayStation aan het spelen was met uw zus, toen u uw vader erg luid

hoorde praten. U ging kijken en zag dat er gewapende mannen in de kamer stonden, waarvan er één

een pistool op uw vader gericht hield. U stelde expliciet dat hun gezichten niet bedekt waren en u hen

dus kon herkennen. U wist echter niet of het al dan niet collega’s van uw vader waren. U raakte

bewusteloos en werd alleen wakker in een kamer, waar u geen eten kreeg, maar enkel water. U kon de

mensen niet herkennen omdat ze hun gezichten bedekten. U zei dat u de politie zou inschakelen als u

daar weg zou raken, waarop u het antwoord kreeg dat u er niet weg zou raken, omdat u hun gezichten

had gezien, net zoals uw familie. Jullie moesten dus gedood worden. Later kwam er nog een andere

man binnen en kreeg u te horen dat uw familie eigenlijk geen problemen had, ze wilden enkel dat uw

vader iets zou doen wat hij niet wilde doen. Maar omdat jullie hun gezichten gezien hadden toen ze het

huis binnenvielen, moesten jullie sterven, want ze wisten dat uw familie anders een klacht zou indienen

tegen hen. (Zie vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ en aan u voorgelezen in het Portugees en door u

ondertekend op 24/10/2019, pt. 3.5.)

Het is weinig coherent dat gewapende mannen die uw huis binnenvallen om uw vader onder druk te

zetten, daarbij zouden vergeten hun gezichten onherkenbaar te maken om te vermijden dat ze

geïdentificeerd en aangeklaagd zouden kunnen worden. Later, wanneer u door hen gevangen wordt

gehouden, zouden ze dan wel hun gezicht bedekt hebben, ook al is het op dat moment al te laat, u kon

hen immers al zien toen ze het huis binnenvielen (zie vragenlijst CGVS in het administratief dossier, pt.

3.5).

De vaststelling dat de mannen volgens uw aanvankelijke verklaringen voor DVZ niet gemaskerd waren

op het moment dat ze uw huis binnenvielen, en volgens uw latere verklaringen voor het CGVS juist wel

gemaskerd waren bij het binnenvallen is opvallend, omdat u voor het CGVS verklaart dat juist het feit

dat u van één persoon het masker had afgetrokken en u en uw familie dus zijn gezicht hadden gezien,

het probleem vormde om wille waarvan jullie gedood zouden moeten worden. In het scenario zoals u

het voor het CGVS vertelt hadden de mannen dus wel hun voorzorgen genomen, maar ging er iets mis

tijdens een worsteling om te voorkomen dat u zou ontsnappen. Het lijkt er dus op dat u uw verklaringen

hebt aangepast en de aanvankelijke incoherenties achterwege liet. Hierdoor komt uw asielrelaas echter

allerminst doorleefd over.

Bovendien blijken ook uw verklaringen over uw reis vanuit Angola veranderd. Zo verklaarde u voor DVZ

immers dat u op de luchthaven aan één persoon werd overgedragen. Deze persoon nam twee vluchten

met u en pas na de tweede landing werd u aan een tweede persoon overgedragen (zie vragenlijst

CGVS in het administratief dossier, pt. 3.5). Dit terwijl u voor het CGVS verklaarde dat u tijdens de

eerste vlucht door twee personen begeleid werd en op de tweede vlucht door twee andere personen

(CGVS p. 9).

Ook stelde u bij DVZ dat één van de mannen die bij u kwam tijdens uw gevangenschap u vertelde dat

de rest van uw familie ook onder hun hoede was en u dus niet moest proberen te ontsnappen, want dan

zou het niet goed met u aflopen en ook niet met uw familie (zie vragenlijst CGVS in het administratief

dossier, pt. 3.5).
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Voor het CGVS verklaart u echter dat u uw familie voor het laatst zag toen u flauwviel (dus op 27

februari 2019, nog voor u werd gevangengenomen) en dat u daarna niets meer vernam (CGVS p. 17).

Er kan niet worden aangenomen dat u tussen uw verklaringen voor DVZ en voor het CGVS simpelweg

zou vergeten dat uw bewakers uw familie bedreigden en stelden dat zij hen ook onder hun hoede

hadden. Opnieuw komen uw verklaringen gekunsteld over.

De vaststelling dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt zowel over de inval bij u thuis, over de informatie

die u te horen kreeg tijdens uw gevangenschap en over uw gezelschap tijdens uw reisweg, maakt reeds

dat er nog weinig geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen met betrekking tot uw beweerde

vrees voor vervolging. Zelfs indien men geloof zou hechten aan uw bewering slechts 16 jaar te zijn

(quod non) zouden deze tegenstrijdigheden voldoende zijn om uw relaas te weerleggen.

U blijkt verder geen idee te hebben wie uw vader zou moeten vermoorden, noch wie zou willen dat hij

iemand vermoordt. Gevraagd of u iets ondernam in een poging erachter te komen wat er met uw ouders

gebeurde, stelt u slechts dat u aan een Angolese vriend uit België vroeg of hij kon informeren naar uw

familie, echter zonder resultaat. U probeerde tevens om op het internet, via de nieuwszender van uw

land, informatie te zoeken, eveneens zonder resultaat. (CGVS p. 8) U stelt dat uw vader voor de

openbare veiligheid werkte en voor zijn werk een politie-uniform droeg (CGVS p. 6). U kan echter geen

verdere toelichtingen geven over uw vader zijn werk. U weet niet welke rang of functie hij heeft, noch

wat hij dagdagelijks doet. U weet niet of hij iemand is die patrouilleert op straat, of iemand die actief

onderzoek voert naar criminelen. (CGVS p. 16, 17.) Zelfs van een zestienjarige, laat staan van iemand

die ouder dan 18 jaar is, zou men verwachten dat hij de inhoud van zijn vaders werk toch iets

gedetailleerder zou kunnen toelichten.

Ook met betrekking tot uw reisweg kan u weinig details geven. Zo weet u niet met welke documenten u

reisde vanuit Angola. U weet niet hoe ze eruit zagen noch wat er in stond, want u heeft nooit zelf

documenten vastgehad, noch gezien. (CGVS p. 9.) Nochtans is de kans dat men tijdens vliegreizen

individueel gecontroleerd wordt erg reëel. Er kan dan ook moeilijk aangenomen worden dat u een

vliegreis zou maken zonder zelfs te weten of de documenten die voor u gebruikt werden op uw eigen of

op een andere naam stonden. Op die manier zou u immers snel door de mand vallen bij een controle,

wat een onnodig risico vormt. Evenmin kan aangenomen worden dat u geen enkel idee had in welk land

u zich bevond nadat u van het vliegtuig stapte (CGVS p. 8, 9), te meer omdat in luchthavens over het

algemeen duidelijk staat aangeduid waar men zich bevindt en, zeker als men aan boord gaat van een

vliegtuig, waar men naartoe gaat. Zelfs indien u in stresserende omstandigheden reisde, kan niet

worden aangenomen dat u zelfs niet wist of u zich na uw tweede vlucht al dan niet nog in Afrika bevond

(CGVS p. 8, 9). Dergelijke onwetendheid getuigt van een desinteresse die onaannemelijk is voor een

jongeman die recent van zijn familie gescheiden is en nu zonder enig overleg op een vliegtuig werd

geplaatst, en uw verklaringen hieromtrent kunnen dan ook absoluut niet overtuigen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat 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, kan worden vastgesteld.

U legt geen documenten voor die uw reisweg kunnen ondersteunen. De identiteitsdocumenten die u

voorlegt werden hierboven reeds besproken. Nadat u de notities van het gehoorverslag kon inkijken,

laat u overmaken dat de tolk tijdens uw interview bij DVZ afkomstig was van Brazilië en dit mogelijk tot

interpretatiefouten zou kunnen leiden. Ook stelt u dat de tolk tijdens het interview op het CGVS voor u

het beste verstaanbaar was. (Zie opmerkingen per mail, toegevoegd aan de groene map in het

administratief dossier.) Aan het begin van uw onderhoud voor het CGVS werd u nochtans gevraagd hoe

het interview bij DVZ verlopen was, waarop u slechts antwoordde dat het normaal verliep (CGVS p. 3).

Ook bij DVZ zelf maakte u geen gewag van enige problemen met de tolk. Het is dan ook niet ernstig om

post-factum te beweren dat er mogelijk interpretatiefouten zijn gebeurd, zonder bovendien te specifiëren

op welk vlak er interpretatiefouten zouden plaatsgevonden hebben.

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.”
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Verzoekschrift

2. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van:

“- Artikel 48/2, 48/3, 48/4, 48/6, 48/7 en 57/6 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ;

- Artikel 3 van het EVRM (Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13

mei 1955) ;

- Artikel 27 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 11 juli 2003 ;

- Materiële motiveringsplicht ;

- Zorgvuldigheidsbeginsel ;

- Verbod van willekeur”.

Verzoeker geeft een theoretische uiteenzetting aangaande voormelde rechtsregels en -beginselen,

alsook inzake de beginselen van het vluchtelingenrecht.

Voorts citeert verzoeker het reisadvies inzake Angola van respectievelijk de FOD Buitenlandse Zaken

en de Canadese overheid.

Verzoeker stelt dat hij een gegronde vrees koestert dat hij zal worden vervolgd omwille van de

bedreigingen die aan hem zijn geuit naar aanleiding van een gewelddadige inval bij hem thuis.

Verzoeker legt uit dat hij Angola heeft verlaten “omwille van het feit dat hij vervolgd wordt, minstens

dreigt vervolgd te worden omwille van zijn vaders problemen en bedreigingen omdat hij van zijn

belagers heeft ontmaskerd”. Hij stelt dat wilde criminaliteit, kidnappings en brutale huisinvallen geregeld

voorkomen in Luanda, wat wordt bevestigd door de landeninformatie.

Inzake de subsidiaire bescherming wijst verzoeker erop dat hij werd bedreigd omwille van zijn vaders

problemen en meent hij dat het voor zich spreekt dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt op

minstens onmenselijke behandeling bij terugkeer naar Angola.

Verzoeker betoogt verder als volgt:

“In voorliggende zaak is de bestreden beslissing ervan uit gegaan dat verzoekers relaas

ongeloofwaardig is, maar het CGVS stelt zich niet de vraag of het bestaan van een vrees voor

vervolging kan worden aangetoond door de gegevens van de zaak die voor vaststaand worden

gehouden.

Het CGVS verwijst in de bestreden beslissing evenmin naar objectieve informatie waaruit zou mogen

blijken dat verzoekers asielrelaas als ongeloofwaardig zou mogen gekwalificeerd. Derhalve dient dit te

worden gekwalificeerd als niet verifieerbare unilaterale beweringen van het CGVS die niet als

bewijselement kunnen worden weerhouden.

Zelfs al is er geen absolute zekerheid dat verzoeker zou worden vervolgd - quod non -, op zijn minst

dient er te worden vastgesteld dat er een redelijke kans bestaat dat hij zal worden vervolgd en moet op

zijn minst worden vastgesteld dat het asielrelaas gebeurd zou kunnen zijn.

Er is geen rekening gehouden met het feit dat verzoeker verward en ernstig getraumatiseerd is door wat

er gebeurd is. Verzoeker klaagt aan dat in de bestreden beslissing de klemtoon wordt gelegd op

onwetendheid van bepaalde elementen en gegevens en het feit dat zijn verklaringen als

ongeloofwaardig worden afgedaan. Verzoeker stelt dat er geen rekening gehouden werd met het feit dat

hij ten zeerste getraumatiseerd is door wat er gebeurd is. Verzoeker merkt op dat hij de werkelijke

gebeurtenissen heeft verteld, maar dat hij niet van alles en van elk detail op de hoogte kan zijn. Hij stelt

dat hij in de mate van het mogelijke geantwoord heeft op de vragen die hem werden gesteld, maar

meent dat hij uiteraard niet alles wist en ook niet alles kon weten. Tevens voert verzoeker aan dat van

hem niet kan worden verwacht dat hij alle elementen die hij aanvoert, bewijst. Hij benadrukt tenslotte dat

het een essentieel rechtsprincipe is dat kwade trouw nooit wordt vermoed, doch dient bewezen te

worden. Derhalve hekelt verzoeker het feit dat het CGVS zijn verklaringen zomaar éénzijdig afwijst als

zijnde ongeloofwaardig.

In onderhavig geval is verzoeker een jonge man die bij zijn ouders woonde en naar school ging.

Verzoeker was een kind van de Angolese middenklasse. Hij heeft asiel aangevraagd omwille van

ernstige bedreiging door de problemen van zijn vader en omdat hij één van de belagers ontmaskerde.



RvV X - Pagina 6

De bestreden beslissing verwijt verzoeker in essentie beweerde tegenstrijdigheden tussen zijn

verklaringen tussen het DVA interview en het CGVS interview alsook omdat verzoeker meerderjarig zou

zijn bevonden terwijl hij stelt minderjarig te zijn. Dat een botscan werd uitgevoerd waarbij de leeftijd van

verzoeker boven de 18 jaar werd bepaald doet echter geen afbreuk aan een asielrelaas. Men bekijkt de

zaak bovendien ook met een volledig Westerse bril, zelfs indien verzoeker meerderjarig zou zijn - quod

non - kan er nog steeds worden vanuit gegaan worden dat verzoeker zich in Angola als 16 jarige werd

geregistreerd en niet als meerderjarige.

Het CGVS verwijt verzoeker onregelmatigheden over zijn reisweg en documenten of personen daarbij.

De reisweg en documenten daarbij hebben geen uitstaans met de vrees van verzoeker in Angola en zijn

dan ook volstrekt irrelevant en evenmin objectief bij de beoordeling of verzoeker in Angola zal worden

vervolgd. Dat hij niet wist dat hij in België was kan aan verzoeker niet worden verweten, hij verbleef

immers zijn gehele leven in Luanda en heeft geen gewoonte om te reizen laat staan naar landen buiten

het Afrikaans continent. Er kan hem evenmin worden verweten dat hij zich niet herinnerd wat de exacte

documenten van zijn reisweg waren, het is immers vaststaand dat hij in België is aangekomen. Dit doet

dus geen afbreuk aan zijn asielrelaas. Dat het aantal personen in zijn reisweg waarover verwarring is

gerezen tussen het DVZ interview en het CGVS interview verschillend zou zijn kan dan ook niet worden

weerhouden om verzoekers relaas als ongeloofwaardig te kwalificeren. Het CGVS vergroot ook kleine

details van verzoekers relaas uit om tot geloofwaardigheid te besluiten. Dat verzoeker niet de exacte

jobomschrijving van zijn vader kent is dan ook geen determinerend element om een asielrelaas als

ongeloofwaardig te kwalificeren. Dat verzoeker geen documenten voorleg om zijn asielrelaas te staven

kan hem evenmin worden verweten.

Het feit onwetend te zijn over dergelijke details die geen deel uitmaken van de kern van het asielrelaas

kunnen tegen verzoeker dus niet worden weerhouden.

Het is bovendien een vaststaand gegeven dat het DVZ interview een voorbereidend interview is dat niet

doorslaggevend is om een asielrelaas te beoordelen. Het komt immers aan het CGVS toe om het

asielrelaas te beoordelen op basis van haar eigen interview dat als geldend interview geldt en waarin

verzoeker in ieder geval zaken mag toevoegen of wijzigen. „Zoniet zou het CGVS interview geen nut

meer hebben en zou het DVZ interview het determinerende interview zijn hetgeen in het Belgisch

rechtstelsel niet het geval is. Bovendien heeft verzoeker uitgelegd dat gedurende zijn DVZ interview het

een Braziliaanse tolk betrof. Het is vaststaand dat het Braziliaans Portugees en Angolees Portugees

onderscheiden talen zijn waarbij er vele zaken vatbaar zijn voor "lost in translation" . Dat verzoeker zei

dat het DVZ interview goed was verlopen doet hieraan geen afbreuk. Ook niet dat verzoeker dit pas na

het gehoor heeft meegegeven alvorens de bestreden beslissing tot stand kwam. Verzoeker kan immers

na het interview opmerkingen formuleren. Het verwijt van het CGVS dat dit post factum gebeurde houdt

dan ook geen steek, nu opmerkingen altijd post factum zullen gebeuren zoniet zou de mogelijkheid tot

het formuleren van opmerkingen op het gehoorverslag volledig worden uitgehold en de rechten van

verzoeker niet worden gerespecteerd.”.

Verzoeker verwijst verder naar de actieve samenwerkingsplicht die het CGVS heeft met verzoeker. Hij

wijst erop dat het CGVS niet heeft nagegaan dat verzoeker geen enkel risico loopt op een

mensonterende behandeling in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst en stelt dat bijvoorbeeld

geen mensenrechtenverdragen werden geverifieerd door het CGVS.

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, 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.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. 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,
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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.

5. 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 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.”

6. Daar waar verzoeker in het verzoekschrift aanvoert dat geen rekening is gehouden met het feit dat hij

verward en ernstig getraumatiseerd is door wat er gebeurd is, merkt de Raad op dat verzoekers

algemene bewering dat de feiten voor hem traumatiserend zijn de concrete motieven van de bestreden

beslissing niet kan ontkrachten. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat hij geen medisch attest

bijbrengt waaruit het bestaan van een trauma in zijn hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont hij niet

aan getraumatiseerd te zijn, laat staan dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan aan

geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen af te

leggen. Voorts formuleerde noch verzoeker, noch de advocaat die hem bijstond, enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van het persoonlijk onderhoud bij het CGVS, blijkt uit de notities van het persoonlijk

onderhoud dat het gehoor op normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen problemen worden

afgeleid. Verzoeker laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het

beweerde trauma zijn verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij aan dat of op welke wijze

dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

7. Verder betoogt verzoeker dat het gegeven dat een botscan werd uitgevoerd waarbij zijn leeftijd boven

de 18 jaar werd bepaald geen afbreuk doet aan zijn asielrelaas.
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Hij wijst erop dat de zaak met een volledig Westerse bril wordt bekeken en dat, zelfs indien hij

meerderjarig zou zijn – quod non – er nog steeds kan worden vanuit gegaan dat verzoeker in Angola als

zestienjarige werd geregistreerd en niet als meerderjarige.

Verzoeker kan de beslissing van de Dienst Voogdij inzake zijn leeftijdsbepaling thans niet kan betwisten

bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene beroepsmogelijkheid

is. Verzoeker had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de

Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State.

Tevens werd hij van deze mogelijkheid in kennis gesteld in de kennisgeving van de beslissing van de

Dienst Voogdij (administratief dossier, brief FOD Justitie in verband met leeftijdsonderzoek). Verzoeker

heeft echter nagelaten deze beroepsmogelijkheid te benutten.

8.1. De asielinstanties mogen van een verzoeker 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 hij een verzoek om internationale bescherming indient.

8.2. Het valt niet in te zien, noch licht verzoeker aannemelijk toe, waarom verzoeker in Angola met een

foutieve geboortedatum zou zijn geregistreerd. Verzoeker licht geenszins toe op welke wijze de zaak

“met een Westerse bril” wordt bekeken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker zich bij aankomst

in België een jongere leeftijd dan zijn werkelijke leeftijd heeft aangemeten.

Bovendien heeft verzoeker zich trachten te bedienen van niet-authentieke documenten ter staving van

zijn geboortedatum. Immers legde verzoeker een geboorteakte en een geboortecertificaat voor waarin

zijn verklaarde identiteitsgegevens (naam en geboortedatum) worden genoemd. De documenten bleken

uitgereikt in juli 2019, na de leeftijdsbepaling van de Dienst Voogdij, werden in Angola verkregen in

verzoekers afwezigheid en bevatten bovendien geen enkel objectief element waarmee aangetoond

wordt dat verzoeker wel degelijk de persoon is die door het document wordt bedoeld.

Waar verzoeker in het verzoekschrift betoogt dat het loutere gegeven dat hij meerderjarig is geen

afbreuk kan doen aan een asielrelaas, gaat hij eraan voorbij de voorgaande vaststellingen aangaande

zijn voorgehouden leeftijd zijn algehele geloofwaardigheid ondermijnen en wel degelijk een negatieve

indicatie inhouden wat betreft zijn asielrelaas.

8.3. Waar verzoeker in het verzoekschrift nog betoogt dat uit het loutere feit dat hij tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd over zijn reisweg, niet kan worden besloten dat verzoeker geen risico zou

lopen op vervolging in geval van terugkeer naar Angola, merkt de Raad op dat de beslissing geenszins

steunt op het enkele feit dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen over zijn reisweg heeft afgelegd. De

beslissing dient als geheel te worden gelezen. De vastgestelde tegenstrijdigheden in verzoekers

verklaringen aangaande zijn reisweg betreft maar één van de zovele motieven bij de weigering van

verzoekers verzoek om internationale bescherming, wat echter wel degelijk belangrijk is bij de

beoordeling van het asielrelaas gezien de reisweg en –documenten tevens indicatoren voor de

waarachtigheid van het asielrelaas kunnen zijn.

In tegenstelling tot wat verzoeker in het verzoekschrift voorhoudt, kan wel degelijk worden verwacht dat

verzoeker zijn (illegale) reisweg en de door hem gebruikte reisdocumenten overtuigend en gedetailleerd

zou kunnen toelichten. Voor zover verzoeker daadwerkelijk illegaal reisde, is niet geloofwaardig dat

verzoeker niet op de hoogte zou zijn geweest van de informatie over het gebruikte paspoort en de

reisroute, te meer gezien de systematische strenge en individuele controles van identiteits- en

reisdocumenten. Verzoekers verregaande onwetendheid inzake zijn paspoort en reisroute maakt zijn

voorgehouden reisweg niet aannemelijk.

9. Verzoeker voert aan dat het een vaststaand gegeven is dat het DVZ interview een voorbereidend

interview is dat niet doorslaggevend is om een asielrelaas te beoordelen.

Van een verzoeker om internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en

daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag echter verwacht worden dat hij alle

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

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

vlucht uit het land van herkomst.
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De kandidaat-vluchteling dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het

eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. De verzoeker draagt daarbij zelf de verantwoordelijkheid voor het volledig en

gedetailleerd communiceren van alle feitelijke gegevens die relevant zijn ter ondersteuning van zijn

asielrelaas. Het onderhoud bij de Dienst Vreemdelingenzaken dient aldus wel degelijk te worden

meegenomen in de beoordeling van verzoekers verzoek om internationale bescherming.

Waar verzoeker stelt dat er tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken problemen waren

met de tolk, dat deze bepaalde zaken verkeerd verstaan heeft omdat hij Braziliaans Portugees sprak,

dient gewezen op de motivering in de bestreden beslissing dienaangaande, dewelke als volgt luidt:

“Nadat u de notities van het gehoorverslag kon inkijken, laat u overmaken dat de tolk tijdens uw

interview bij DVZ afkomstig was van Brazilië en dit mogelijk tot interpretatiefouten zou kunnen leiden.

Ook stelt u dat de tolk tijdens het interview op het CGVS voor u het beste verstaanbaar was. (Zie

opmerkingen per mail, toegevoegd aan de groene map in het administratief dossier.) Aan het begin van

uw onderhoud voor het CGVS werd u nochtans gevraagd hoe het interview bij DVZ verlopen was,

waarop u slechts antwoordde dat het normaal verliep (CGVS p. 3). Ook bij DVZ zelf maakte u geen

gewag van enige problemen met de tolk. Het is dan ook niet ernstig om post-factum te beweren dat er

mogelijk interpretatiefouten zijn gebeurd, zonder bovendien te specifiëren op welk vlak er

interpretatiefouten zouden plaatsgevonden hebben.”.

Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht, zijn terecht en pertinent,

en vinden steun in het administratief dossier. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen valabele

argumenten aan ter weerlegging of ontkrachting van bovenstaande motieven.

Verzoekers opmerkingen in het verzoekschrift aangaande het interview bij de DVZ en zijn problemen

met de tolk kunnen geen grondslag vinden in het administratief dossier. De verklaringen van verzoeker

en de vragenlijst werden verzoeker voorgelezen in het Portugees en door hem ondertekend. Verzoeker

was aldus in de gelegenheid om naar aanleiding van deze vragenlijst bijkomende opmerkingen te

maken of correcties aan te brengen, doch heeft geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot de

inhoud van de vragenlijst, noch met betrekking tot de communicatie tussen de tolk en hemzelf, ook niet

ter gelegenheid van het persoonlijk onderhoud bij het CGVS wanneer hem daarover uitdrukkelijk

gevraagd werd (“Toen je internationale bescherming vroeg (bij DVZ) had u reeds een kort interview, hoe

is dat verlopen?”, “Normaal”, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). Verzoekers opmerkingen

aangaande de tolk bij de DVZ, die pas na het persoonlijk onderhoud bij het CGVS werden overgemaakt,

komen bijgevolg voor als een loutere post factum verklaring. Bovendien specifieert verzoeker niet welke

interpretatiefouten zouden hebben plaatsgevonden.

10. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming.

11. De bestreden beslissing stelt:

“De vaststelling dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt zowel over de inval bij u thuis, over de informatie

die u te horen kreeg tijdens uw gevangenschap en over uw gezelschap tijdens uw reisweg, maakt reeds

dat er nog weinig geloof gehecht kan worden aan uw verklaringen met betrekking tot uw beweerde

vrees voor vervolging. Zelfs indien men geloof zou hechten aan uw bewering slechts 16 jaar te zijn

(quod non) zouden deze tegenstrijdigheden voldoende zijn om uw relaas te weerleggen.

U blijkt verder geen idee te hebben wie uw vader zou moeten vermoorden, noch wie zou willen dat hij

iemand vermoordt. Gevraagd of u iets ondernam in een poging erachter te komen wat er met uw ouders

gebeurde, stelt u slechts dat u aan een Angolese vriend uit België vroeg of hij kon informeren naar uw

familie, echter zonder resultaat. U probeerde tevens om op het internet, via de nieuwszender van uw

land, informatie te zoeken, eveneens zonder resultaat. (CGVS p. 8) U stelt dat uw vader voor de

openbare veiligheid werkte en voor zijn werk een politie-uniform droeg (CGVS p. 6). U kan echter geen

verdere toelichtingen geven over uw vader zijn werk. U weet niet welke rang of functie hij heeft, noch

wat hij dagdagelijks doet. U weet niet of hij iemand is die patrouilleert op straat, of iemand die actief

onderzoek voert naar criminelen. (CGVS p. 16, 17.) Zelfs van een zestienjarige, laat staan van iemand

die ouder dan 18 jaar is, zou men verwachten dat hij de inhoud van zijn vaders werk toch iets

gedetailleerder zou kunnen toelichten.
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De voorgaande vaststellingen worden omstandig gemotiveerd en leiden tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers relaas. Aangezien ze niet concreet worden ontkracht blijven ze onverminderd overeind.

12. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

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

de twijfel niet worden gegund.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

13. Waar verzoeker verweerder verwijt dat hij niet heeft nagegaan dat verzoeker geen enkel risico loopt

op een mensonterende behandeling in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst en dat hij geen

mensenrechtenverdragen heeft geverifieerd, dient opgemerkt dat verzoeker dienaangaande geen

concrete elementen aanvoert. Het in het verzoekschrift geciteerde reisadvies is gericht op toeristen die

niet de nationaliteit bezitten van een bepaald land of die niet van een bepaalde regio in dit land

afkomstig zijn en vormt geenszins een leidraad voor het onderzoek naar de gegronde vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade in het kader van de subsidiaire beschermingsstatus.

Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens beroept

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

kan dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk

te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt evenmin een element aan inzake de mogelijke toepassing van

artikel 48/4, § 2, c).

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 verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig januari tweeduizend

eenentwintig 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


