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 nr. 250 096 van 26 februari 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN 

Henri Jasparlaan 109 

1060 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 15 juni 2020 heeft 

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

13 mei 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 19 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 februari 

2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HAUQUIER loco advocaat F. 

GELEYN en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaart over de Angolese nationaliteit te beschikken en te behoren tot de Nguaka-Mabo etnie. U 

bent geboren op 04/05/1974 in Mbanza Ngungu, Congo (RDC). 

 

In 1984 heeft uw vader, generaal S., een conflict met de toenmalige Zaïrese staatsleider Mobutu. Uw 

moeder wordt datzelfde jaar door de ordediensten van Mobutu vermoord. U wordt door uw verzorgster 

meegenomen naar Angola, waar jullie in Mbanza Congo gaan wonen. U wordt bij de Angolese 

autoriteiten ingeschreven als zoon van uw verzorgster, waardoor u de Angolese nationaliteit verwerft. 
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In 1993 keert u terug naar de RDC omwille van de algemene situatie in Angola. U gaat op zoek naar uw 

vader, via wiens hulp u enkele Congolese documenten kan bekomen. Wanneer Kabila in 1997 Mobutu 

verdrijft, beslist u terug te keren naar Angola. 

 

In het jaar 2000 wordt u lid van de Angolese oppositiepartij Unita (Nationale Unie voor de Totale 

Onafhankelijkheid van Angola). U wordt secretaris van mobilisatie. 

 

U gaat bij het bedrijf DSL werken, een bedrijf dat instaat voor de beveiliging van de oliemaatschappij 

Total. In 2006 wordt u actief voor het syndicaat Sinte Ssap, u wordt verkozen tot Eerste Secretaris. Op 

28/02/2007 wordt u echter na een vakbondsvergadering ontvoerd door 4 militairen. U wordt gefolterd en 

verliest het bewustzijn. Op 06/03/2007 wordt u wakker in het ziekenhuis, waar u merkt dat een van uw 

testikels verwijderd werd omwille van de schade opgelopen door ondergane foltering. Uw vrouw, de 

moeder van uw dochter A., verlaat u een jaar na deze gebeurtenis. 

 

U verlaat uw woning en trekt in bij uw broer en zus. In 2009, wanneer u afwezig bent, wordt de woning 

aangevallen. Uw zus M. wordt neergeschoten en overlijdt aan haar verwondingen. U besluit te stoppen 

met uw syndicale activiteiten. U verlaat de wijk Samba en trekt naar Kashito. Van 2011 tot 2013 woont u 

in Hoji-Ya-Henda, waarna u zich in Viana vestigt. 

 

In 2014 dient u een klacht in bij de Arbeidsrechtbank tegen uw werkgever omdat u uw verlofdagen niet 

mag opnemen. 

 

U volgt een opleiding tot brandweerman en neemt een andere functie op bij de onderneming DSL, 

hoewel u tewerkgesteld blijft binnen de gebouwen van Total. In januari 2015 neemt u deel aan een 

staking, waarna u gedurende 3 dagen wordt vastgehouden. Uw voormalige vrouw, de moeder van uw 

dochter A., bezoekt u in de gevangenis. 

 

In 2016 wordt u wederom Eerste Secretaris van de Syndicale Commissie, deze maal bij syndicaat 

Stospa (Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Sector Petrolifero de Angola e Afins). 

 

In december 2016 worden 6 personen van de Bakongo-etnie ontslagen door DSL. Uw syndicaat besluit 

tot een staking aangezien zij allen ontslagen werden omwille van hun etnie. De staking vat aan op 

10/04/2017. Op 26/04/2017 kidnappen enkele generaals uw jongste zoon uit de kinderopvang, waarna 

zij u samen met uw kind opzoeken. U wordt onder schot gehouden terwijl een van de aanwezige 

generaals een foto van uw vader, generaal S., toont. Uw vader was gekend voor het steunen van de 

Angolese beweging FNLA. Zij eisen dat u de staking stopzet en dat u binnen de 4 maanden Angola 

verlaat. De generaals die u viseren hebben allen banden met DSL en Total. 

 

Begin juli 2017 wordt u beschuldigd een dodelijk verkeersongeval te hebben veroorzaakt. U wordt 

vastgehouden door de politie, maar dankzij uw broer George, die voor de politie werkt, en uw ex-

schoonvader generaal Sam.Sal. wordt u vrijgelaten. 

 

Op 15/07/2017, de dag nadat u uit de gevangenis komt, wordt u opgebeld door een van de generaals. 

Hij beveelt u het land onmiddellijk te verlaten. 

 

Diezelfde avond wordt u opgebeld door de moeder van A.. Zij vraagt dat u zich naar het huis van een 

van haar overleden familieleden begeeft zodat zij kennis kan maken met haar dochter die zij bij u 

achtergelaten heeft. Na het bezoek aan uw voormalige vrouw, nemen u en uw dochter een taxi. De taxi 

wordt achtervolgd door een wagen met gewapende mannen. Deze wagen rijdt jullie klem. Zowel u, uw 

dochter als de taxichauffeur raken gewond. Een van de gewapende mannen stapt uit de wagen die jullie 

achtervolgde. Omdat u Kikongo spreekt, beseft deze man dat jullie uit dezelfde regio komen, waardoor 

hij jullie laat gaan. Hij raadt u aan het land te verlaten. Omdat u na het ongeval last heeft van uw knie en 

uw dochter haar been gebroken heeft, gaan jullie naar het ziekenhuis. Uw dochter wordt enige tijd 

opgenomen in het ziekenhuis, maar u keert de volgende dag al terug naar huis. 

 

Op 25 juli 2017 vallen 4 mannen in burgerkledij uw huis binnen. Uw vrouw en uw dochter Olga worden 

voor uw ogen verkracht. Mevrouw Ma., de vrouw van een van uw voormalige bazen, raadt u enkele 

dagen later aan om het land te verlaten. Zij vertelt u eveneens dat uw telefoon reeds sinds de maand 

februari wordt afgeluisterd. U besluit onder te duiken bij een collega, terwijl u uw vrouw en kinderen 

elders onderbrengt. 
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Op 15 augustus 2017 wordt het centrum waar u fysiotherapie voor uw knie volgt aangevallen. De 

kinesitherapeut wordt aangevallen, terwijl een verpleegster verkracht wordt. De behandeling wordt 

stopgezet. 

 

Omdat u, ondanks de problemen aan uw been, moet gaan werken, gaat u op medische controle. Omdat 

u niet onderzocht wordt, probeert u een klacht in te dienen bij de Arbeidsrechtbank. Uw klacht wordt niet 

behandeld aangezien uw dossier behandeld wordt door de dochter van een van de generaals. 

 

Om u het land te helpen verlaten, neemt u contact op met generaal Sam.Sal.. Hij helpt u om een visum 

voor Portugal te bekomen. U neemt op 9 november 2017 een vlucht naar Portugal. U reist via Frankrijk 

naar België, waar u op 6 december 2017 een verzoek tot internationale bescherming indient. 

 

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

Angolees paspoort (uitgegeven dd. 08/11/2011), een Angolese identiteitskaart (uitgegeven dd. 

30/05/2011), een Angolees rijbewijs (uitgegeven dd. 23/02/2009), een exemplaar van het dagblad Nova 

Gazeta (dd. 27/04/2017), attest psychologische opvolging (dd. 14/06/2019), diverse medische 

documenten (dd. 27/06/2018, 30/07/2019, 27/08/2019, 03/07/2019, 25/01/2018, 08/01/2018, 

16/07/2017, 10/09/2019, 26/09/2019), diverse briefwisseling van syndicaat Stospa (periode 2016-2017), 

medische brief m.b.t. uw echtgenote (nagenoeg onleesbaar), medisch attest m.b.t. uw zoon (dd. 

13/06/2015), overlijdensakte van uw zus (dd. 04/01/2009), foto van begrafenis van vermoedelijk uw zus, 

een vliegticket Angola – Portugal (vertrek Luanda 09/11/2017 – terugkeer 27/11/2017), treinbiljet 

(Lisabon – Parijs, dd. 11/11/2017), rekening kinderopvang van uw zoon (dd. 01/02/2016), 

verblijfsdocument van uw echtgenote en kinderen te RDC (dd. 17/01/2019), communicatie van 

Messenger, opleidingscertificaten, tewerkstellingskaart DSL, diverse foto’s (tewerkstelling bij DSL + 

familie), onderzoeksattesten betreffende uw gezinsleden, artikel en foto’s betreffende leden van 

oppositie te Angola, geboorteakte (uitgegeven te Kinshasa, dd. 21/02/2001), uittreksel strafrechtelijk 

register (uitgegeven te Kinshasa, dd. 26/02/2001), diverse documenten m.b.t. uw vader (paspoort dd. 

14/01/1995, overlijdensakte dd. 11/03/2012, toelating tot teraardebestelling dd. 19/03/2012, foto’s, 

diverse militaire certificaten en brevetten periode 1961-1986), uittreksel uit het boek Mobutu – Dignité 

pour l’Afrique, uittreksel artikel tijdschrift Jeune Afrique nr. 1528 (dd. 16/04/1990), brief gericht aan 

Arbeidsrechtbank te Luanda (dd. 06/11/2014), e-mail van uw werkgever, attest medische controle (dd. 

22/08/2017), USB-stick met diverse foto’s en filmpjes. 

 

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 administratieve 

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

beschermingsstatuut kan toekennen. 

 

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking 

te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de 

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-Generaal, zodat deze de nood 

aan bescherming kan beoordelen. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte 

verklaringen aflegt met betrekking tot, onder meer, uw identiteit, uw familiale situatie en de 

problemen die u in uw land van herkomst heeft ondervonden. Niettegenstaande u bij de aanvang 

van uw diverse gehoren uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust 

(notities van het persoonlijk onderhoud dd. 05/07/2019 (verder notities CGVS 1), p. 2 + notities van het 

persoonlijk onderhoud dd. 30/08/2019 (verder notities CGVS 2), p. 2 + notities van het persoonlijk 

onderhoud dd. 04/10/2019 (verder notities CGVS 3), p. 2), 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. 
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Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw 

identiteit en uw nationaliteit. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging 

en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw identiteit en 

afkomst kan niet genoeg worden benadrukt. Uw vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade 

zal immers onderzocht worden op basis van wie u bent en waar u verbleef in uw land van herkomst. 

 

In casu werd vastgesteld dat u het niet aannemelijk maakt dat u enkel over de Angolese 

nationaliteit beschikt. 

 

Ten eerste wordt hierbij opgemerkt dat u zelf tegenstrijdige en inconsistente verklaringen aflegt over uw 

Congolese nationaliteit. Immers, door de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) gevraagd of u ooit 

een andere nationaliteit gehad heeft dan deze van Angola, antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u ooit 

de Congolese nationaliteit had, verklaart u “Neen, ik heb nooit de Congolese nationaliteit genoten” 

(Verklaring DVZ, vraag 6.b). Voor het CGVS verklaart u officieel de Angolese nationaliteit te hebben 

(notities CGVS 1, p. 12). Gevraagd of dat uw enige nationaliteit is, verklaart u naast die (Angolese) 

nationaliteit ook nog het bewijs te hebben dat u in Congo geboren bent. Gevraagd of u ook de 

Congolese nationaliteit heeft, verklaart u “Ik kan daar niet op antwoorden, ik weet niet wat 

bedoeld wordt.” Gevraagd of u de dubbele nationaliteit (Angola-Congo) heeft, verklaart u van origine 

Congolees te zijn. Opgemerkt dat het niet is omdat u van origine Congolees bent, dat u ook over de 

Congolese nationaliteit beschikt, verklaart u officieel niet over de nationaliteit te beschikken. Gevraagd 

of u ooit de Congolese nationaliteit gehad heeft, blijft u sprakeloos. Gevraagd of uw ouders de 

Congolese nationaliteit hebben, antwoordt u bevestigend. U verklaart verder “(…) omdat ik daar ben 

geboren en de grondwet van Congo voorziet dat ik automatisch recht heb, en ook krijg, de 

nationaliteit van Congo.” Gevraagd of u die nog heeft, moet u even nadenken voor u ontkennend 

antwoordt. Gevraagd hoe u die Congolese nationaliteit bent kwijtgeraakt, verklaart u het niet te 

weten omdat het complex is voor u. Gevraagd hoe u dan weet dat u die niet meer heeft, verklaart 

u het Angolees paspoort te gebruiken. Op het einde van het eerste onderhoud voor het CGVS, 

verklaart u echter plots dat uw broer C. advocaat is en hij u uitgelegd heeft dat de Congolese wet 

niet voorziet in een dubbele nationaliteit (notities CGVS, p. 22), en dat u omwille van deze reden het 

recht niet heeft om uw naam te vermelden in de statuten van de NGO die jullie willen oprichten in naam 

van jullie vader. Uw advocaat voegt hieraan toe dat u pas op het einde kon vermelden dat Congo de 

dubbele nationaliteit niet toestaat. Deze argumentatie is echter niet dienstig aangezien u reeds voor de 

onderbreking gevraagd werd hoe u wist dat u niet langer over de Congolese nationaliteit beschikt en ook 

reeds verklaringen had afgelegd over deze bewuste NGO (notities CGVS 1, p. 11). Het stemt 

daarenboven tot denken dat C. u vraagt om zijn idee van een NGO te ondersteunen, zo’n 2-3 jaar voor 

uw onderhouden voor het CGVS (notities CGVS 2, p. 3-4), maar dat u zelf amper weet wanneer uw 

broer u vertelde dat u niet de Congolese nationaliteit heeft indien u de Angolese nationaliteit heeft. U 

verklaart eerst dat het niet langer dan 2 jaar geleden is dat u het te weten gekomen bent, dat het ofwel 

dit jaar (2019) of vorig jaar (2018) was toen uw broer u sprak over die eventuele stichting die jullie willen 

oprichten. Gevraagd wanneer er gesproken werd om die NGO op uw naam te zetten, verklaart u dat 

jullie dit jaar (2019) de mogelijkheid bespraken om u als één van de oprichters op te geven. Er dient 

echter drie maal gevraagd te worden voor u weet dat het na de maand februari was, maar zeker 

niet daarvoor. Het verwondert verder ook dat uw broer C. de statuten zou opstellen en uw naam als één 

van de oprichters opgeven, terwijl hij reeds veel langer wist dat u over de Angolese nationaliteit 

beschikte, aangezien u elke keer met uw Angolees paspoort naar Congo ging om uw familie te 

bezoeken. Het verwondert dan ook dat hij u nooit iets zou gezegd hebben over uw nationaliteit tijdens 

uw eerdere bezoeken aan uw familie in de RDC, te meer daar hij reeds in 2011 advocaat was (notities 

CGVS 2, p. 4). Bovendien worden deze opmerkingen slechts gemaakt na een onderbreking waarbij u 

ruim de tijd had om nadere opzoekingen te doen omtrent de Congolese nationaliteit. U legt 

tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af over uw Congolese nationaliteit, hieruit blijkt dat 

u de Belgische autoriteiten belangrijke elementen inzake uw herkomst en nationaliteit wil 

onthouden om alzo geen duidelijk zicht te bieden op uw werkelijke herkomst en werkelijke 

nationaliteit. 

 

Uit uw verklaringen blijkt overigens dat u de Angolese nationaliteit bekomen heeft op basis van 

frauduleuze verklaringen van een andere persoon, nl. de kinderverzorgster die u in huis nam en 

u opvoedde. Immers, deze vrouw schreef u in 1984 in bij de Angolese autoriteiten als haar eigen kind 

(notities CGVS 1, p. 13-14 + notities CGVS 2, p. 3). Aangezien zij over de Angolese nationaliteit 

beschikte, kreeg u aldus ook de Angolese nationaliteit. Op basis van de door u neergelegde officiële 

Angolese documenten, zijnde uw paspoort (uitgegeven op 08/11/2011), uw identiteitskaart (uitgegeven 

op 30/05/2011) en uw rijbewijs (geldig vanaf 23/02/2009), blijkt daarenboven dat u bij de Angolese 
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autoriteiten gekend bent als J.S.N.. Uit de door u neergelegde Congolese documenten, zijnde een 

geboorteakte (uitgegeven op 21/02/2001) en uittreksel uit het strafregister (uitgegeven op 26/02/2001), 

blijkt echter dat u door de Congolese instanties gekend bent onder de naam Y.S.. Aangezien u in 

beide landen onder verschillende namen gekend bent en u de Angolese nationaliteit verkreeg 

door frauduleuze verklaringen van een andere persoon, kan er niet ingezien worden dat u zich 

niet kan beroepen op uw Congolese nationaliteit. 

 

Bovendien, gevraagd of u ooit nagevraagd heeft of u over de Congolese nationaliteit beschikt, antwoordt 

u ontkennend (notities CGVS 1, p. 14). Gevraagd naar de reden waarom u dat niet gedaan heeft, 

verklaart u dat het u nooit te binnen geschoten is en dat u er nooit aan gedacht heeft om dat te doen. U 

weet echter wel dat u de Congolese nationaliteit opnieuw kan bekomen indien u daar de nodige stappen 

toe zet (notities CGVS 2, p. 5). U wil dat echter niet doen omdat u geen goede herinneringen heeft aan 

Congo. Het gegeven dat u geen navraag gedaan heeft naar uw eventuele Congolese nationaliteit, 

wijst op een gebrek aan interesse uwentwege in uw eigen beschermingsmogelijkheden, te meer 

daar u zelf meerdere broers en zussen in Congo heeft wonen die beschikken over de Congolese 

nationaliteit (Verklaring DVZ, vraag 17). Bovendien wordt de ernst van uw vrees voor vervolging t.a.v. 

Angola danig ondermijnd aangezien u er zelfs niet aan dacht om zich te vestigen in de RDC, eventueel 

met uw nieuwe nationaliteit, te meer daar u geen gegronde vrees voor vervolging heeft inzake de RDC 

zoals verder zal blijken. 

 

Uit de beschikbare informatie blijkt overigens dat diverse personen beschikken over zowel de 

Congolese nationaliteit als deze van een ander land, en bijgevolg dus wel over de dubbele 

nationaliteit beschikken (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). 

 

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u het niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk 

(enkel) over de Angolese nationaliteit te beschikken, maar is het aannemelijk dat u (eveneens) 

over de Congolese nationaliteit beschikt. Hierdoor geeft u geen zicht op uw werkelijke identiteit 

en situatie. Uw vrees voor vervolging boet hierdoor reeds op voorhand aan geloofwaardigheid in. 

Met betrekking tot uw vrees t.o.v. de RDC, verklaart u niet naar de RDC te kunnen gaan omdat u 

politiek actief bent tegen de huidige leiders (notities CGVS 3, p. 15). 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat u de laatste 5 jaar zelf niets gemerkt heeft van problemen in 

de RDC die betrekking hebben op uw eigen persoon (notities CGVS 3, p. 14-15). Hoewel o.m. uw 

vrouw u heeft laten weten dat er ”ginder op het tv-journaal beelden van u verschenen zijn tijdens 

protesten hier tegen de komst van Tshisekedi,” blijkt uit uw verklaringen hoegenaamd niet dat u, uw 

vrouw, dan wel andere familieleden, door de Congolese autoriteiten reeds aangesproken werden 

omwille van uw activiteiten in België. 

 

Gevraagd hoe de Congolese overheid weet dat u zich verzet tegen het huidige regime, verklaart u 

politiek actief te zijn via het internet (notities CGVS 3, p. 15-16). Gevraagd wanneer u actief werd via het 

internet, verklaart u “sinds ik hier in België ben (…) sinds december 2017, januari 2018, zoiets.” 

Aangezien u zich pas na uw aankomst in België uitte tegen het Congolese regime – u legt voor het 

CGVS immers nergens enige verklaringen af dat u voor uw komst naar België zich reeds publiekelijk 

negatief uitte over de Congolese autoriteiten - , kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de 

Congolese autoriteiten uw handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet op de hoogte 

zijn van uw acties in en vanuit België. Bovendien gebruikt u niet uw echte naam, maar het alias 

J.M., om uw zgn. politieke overtuiging online te publiceren (notities CGVS 3, p. 16). Met betrekking 

tot uw online activisme dient eveneens opgemerkt te worden dat er op YouTube slechts één video van 

J.M. is terug te vinden (informatie toegevoegd in uw administratief dossier), hoewel u verklaart dat u 

meerdere video’s gepost heeft (notities CGVS 3, p. 16). U bezorgt het CGVS deze zelfde video 

eveneens op een usb-stick. Daarenboven geeft uw raadsheer op het einde van uw laatste onderhoud 

voor het CGVS aan dat de link naar uw andere video’s aan het CGVS bezorgd kan worden (notities 

CGVS 3, p. 25), maar dit gebeurde na afloop van het onderhoud niet hoewel er op 16 oktober 2019 nog 

opmerkingen aan het CGVS overgemaakt werden. 

 

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u reeds in de negatieve aandacht staat 

van de Congolese autoriteiten, waardoor u het niet aannemelijk maakt dat u door de Congolese 

autoriteiten vervolgd wordt bij een terugkeer naar de RDC. 

 

Verder blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat er sinds januari 2019 geen 

opposanten meer gearresteerd werden in de RDC en dat er zelfs meer dan 100 politieke 
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gevangenen vrijgelaten werden op bevel van de huidige president (informatie beschikbaar in uw 

administratieve dossier). 

 

Gelet op het voorgaande, kan er niet ingezien worden dat u door de Congolese autoriteiten 

vervolgd wordt omwille van uw politieke opinie. 

 

U verklaart eveneens dat u niet kan terugkeren naar de RDC omdat u de zoon bent van een 

Mobutist (notities CGVS 1, p. 10). 

 

U maakt het echter niet aannemelijk dat u omwille van uw familiale banden met voormalig generaal 

J.S.G.M. (notities CGVS 1, p. 6) niet kan terugkeren naar de RDC. Immers, er wonen meerdere van 

uw halfbroers en –zussen langs vaderskant in de RDC (Verklaring DVZ, vraag 17). Gevraagd of u 

nog contact heeft met uw broers en zussen langs vaderskant, verklaart u een of twee weken voor het 

eerste gehoor voor het CGVS nog met C. gesproken te hebben (notities CGVS 1, p. 11). Gevraagd wat 

C. u toen vertelde, verklaart u dat jullie gesproken hebben over een NGO – die jullie willen oprichten in 

naam van uw vader (notities CGVS 2, p. 3) - en de oprichting van een mausoleum voor uw vader. Het is 

echter niet aannemelijk dat u, indien u werkelijk omwille van uw vader een vrees voor vervolging 

heeft, dat u zowel een NGO op zijn naam als een mausoleum op de begraafplaats wil oprichten, 

net omdat deze activiteiten de aandacht zullen vestigen op u als zoon van een voormalig 

generaal. Daarenboven blijkt nergens uit uw verklaringen voor het CGVS dat één van uw halfbroers of –

zussen enigerlei problemen heeft omwille van jullie vader. 

In het kader van de huidige procedure legt u diverse documenten neer die betrekking hebben op uw 

vader, zijnde een paspoort, een overlijdensakte, een toelating tot teraardebestelling, diverse 

foto’s, militaire certificaten en brevetten, een uittreksel uit het boek ‘Mobutu – Dignité pour 

l’Afrique’ en een artikel uit het tijdschrift Jeune Afrique nr. 1528. Deze documenten hebben echter 

geen betrekking op enige vrees voor vervolging omwille van uw familiale banden met generaal S. en 

kunnen het voorgaande niet ombuigen. 

 

Gelet op deze vaststellingen maakt u het niet aannemelijk een vrees voor vervolging te hebben 

t.o.v. de RDC omwille van uw vader die generaal was tijdens het regime van voormalig 

staatshoofd Mobutu. 

 

U maakt het in het geheel niet aannemelijk dat u zich niet kan beroepen op de bescherming van 

de Congolese autoriteiten. 

 

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk daadwerkelijk geviseerd te worden door 

de Congolese autoriteiten omwille van uw beweerde politieke engagement, dan wel door de 

Congolese samenleving omwille van uw familiale band met een voormalig generaal. 

 

Aangaande uw vrees voor vervolging t.o.v. Angola worden volgende bemerkingen gemaakt. 

 

U verklaart sinds het jaar 2000 actief te zijn voor de oppositiepartij UNITA (Nationale Unie voor de 

Totale Onafhankelijkheid van Angola) als secretaris van de mobilisatie (notities CGVS 2, p. 8). Hoewel u 

verklaart dat u in 2007 ontvoerd werd omdat één van uw vrienden een lidkaart van UNITA bij zich had, 

linkt u dit zelf niet aan uw activisme voor deze partij, maar aan uw vakbondswerk voor Sinte Ssap. 

Verder blijkt uit uw verklaringen tijdens uw tweede en derde onderhoud voor het CGVS nergens 

dat u omwille van uw activiteiten voor UNITA vervolgd wordt, hoewel u in kader van uw eerste 

onderhoud verklaart dat uw vervolgers wisten dat u lid was van deze oppositiepartij (notities 

CGVS 1, p. 19). Gelet op uw verklaringen dienaangaande, heeft u geen vrees voor vervolging 

omwille van uw lidmaatschap bij UNITA. De door u neergelegde foto waarbij u poseert met een vlag 

van UNITA wijzigt dit gegeven niet. 

 

Aangaande uw vrees voor vervolging verbonden met uw syndicaal werk voor Sinte Ssap (notities 

CGVS 2, p. 8), wordt opgemerkt dat u uw vakbondsactiviteiten en lidmaatschap voor Sinte Ssap 

beëindigde in het jaar 2009 (notities CGVS 2, p. 10-11). Uw vrees voor vervolging omtrent uw 

syndicale activiteiten voor Sinte Ssap is bijgevolg niet meer actueel, te meer daar u geen daden 

van vervolging linkt aan uw activiteiten voor Sinte Ssap sinds u niet langer lid bent van dit 

bewuste syndicaat (notities CGVS 2, p. 12-21 + notities CGVS 3, p. 1-27). 

 

U verklaart verder dat u in de jaren 2015-2017 actief was voor het syndicaat Stospa (Sindicato 

dos Trabalhadores Organizados do Sector Petrolifero de Angola e Afins) (notities CGVS 2, p. 12) 
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en in 2016 zelfs eerste secretaris werd. U verklaart verder dat u omwille van deze activiteiten 

door meerdere generaals verbonden aan Total en DSL vervolgd wordt. 

 

Zoals eerder reeds opgemerkt werd, wordt de ernst van uw vrees voor vervolging reeds aanzienlijk 

ondermijnd aangezien u er niet aan dacht zich te vestigen in de RDC, te meer daar u beweerdelijk 

meerdere malen de kans geboden werd om Angola te verlaten voor er erger zou gebeuren met u en uw 

familie, nl. tijdens de staking van april 2017 (notities CGVS 1, p. 18 + p. 20 + notities CGVS 2, p. 18 + 

notities CGVS 3, p. 5-6), tijdens een telefonische bedreiging op 14 juli 2017 (notities CGVS 3, p. 8) en 

nadat u en uw dochter A. bij een verkeersongeval betrokken waren (notities CGVS 3, p. 8). Het is des te 

ongeloofwaardiger dat u er nooit aan dacht om zich in de RDC te vestigen, aangezien u, zoals uit het 

voorgaande ruimschoots blijkt, beschikt over de Congolese nationaliteit en u meerdere broers en zussen 

in de RDC heeft wonen. 

 

U verklaart verder dat u als secretaris van het syndicaat Stospa in april 2017 een belangrijke rol 

speelde tijdens een staking en om die reden door meerdere generaals onder druk gezet werd om 

deze bewuste staking te beëindigen (notities CGVS 1, p. 20 + notities CGVS 2, p. 16-18 + notities 

CGVS 3, p. 4). 

 

Hieromtrent wordt eerst en vooral opgemerkt dat uit de informatie beschikbaar voor het CGVS 

niet blijkt dat er in april 2017 een staking plaats had binnen de bewakingsfirma DSL, dan wel het 

oliebedrijf Total (COI Case AN2020-001, informatie toegevoegd aan uw administratieve dossier). Uit 

de beschikbare informatie blijkt eveneens dat het rapport van USDOS stelt dat er in 2017 geen 

gevallen van vergelding tegen stakers bekend waren. Dit tast de geloofwaardigheid omtrent uw vrees 

voor vervolging omwille van uw syndicale activiteiten verder aan. 

 

U legt echter een krantenartikel uit de Nova Gazetta (dd. 27/04/2017) neer. Uit een opzoeking via de 

zoekmachine Google.be blijkt dat uw naam publiekelijk niet verbonden is aan de vakbond DSL en 

dit artikel niet overgenomen werd door andere media (zie administratieve dossier). Bovendien blijkt 

uit het door u voorgelegde artikel niet dat het ontslag van 6 personen aan de basis lag van de 

beweerdelijke staking in april 2017 (notities CGVS 2, p. 14-16 + notities CGVS 3, p. 4). Dit artikel gaat 

niet gepaard met geloofwaardige verklaringen uwentwege. 

 

Bovendien blijkt uit het door u neergelegde medisch verslag van Exil (dd. 27/06/2018) dat deze 6 

personen in het jaar 2017 ontslagen werden, en niet in november of december 2016 (notities CGVS 2, 

p. 14 + notities CGVS 3, p. 4), zoals u verklaart voor het CGVS. Gelet op uw beweerde positie binnen 

het syndicaat en de rol die u zichzelf aanmeet aangaande deze beweerdelijke staking, kan van u 

verwacht worden dat u dergelijke details weet en zonder tegenstrijdigheden en inconsistenties kan 

aangeven. 

 

Daarenboven is het ook uiterst merkwaardig dat uw werkgever 6 personen van eenzelfde etnie 

ontslaat zonder daar een reden voor te geven (notities CGVS 2, p. 14 + notities CGVS 3, p. 4), 

maar dat u, die beweerdelijk geviseerd wordt door generaals verbonden aan uw werkgever, op 

geen enkel moment ontslagen wordt hoewel u omwille van uw syndicale activiteiten voor Stospa 

problemen aanhaalt sinds januari 2015. 

 

Gelet op het voorgaande maakt u het niet aannemelijk dat u door diverse generaals onder druk 

gezet werd om de staking in april 2017 te beëindigen. 

 

U verklaart dat u in januari 2015 gedurende 3 dagen vastgehouden werd omdat jullie gedurende een 

dag het werk in Total hadden neergelegd (notities CGVS 1, p. 19). Echter, gevraagd wat er gebeurde 

na deze bewuste staking, legt u geen enkele verklaringen af aangaande een 3 dagen durende 

gevangenschap (notities CGVS 2, p. 13-15), maar spreekt u onmiddellijk over het ontslag van 6 

medewerkers in december 2016. U overbrugt onmiddellijk een periode van bijna twee jaar, waardoor 

de doorleefdheid van uw verklaringen grondig aangetast wordt. De doorleefdheid van uw verklaringen 

aangaande deze arrestatie wordt verder aangetast door uw verklaringen m.b.t. de moeder van uw 

dochter A.. U verklaart tijdens het tweede onderhoud voor het CGVS immers dat zij u in januari 2015 

kwam bezoeken in de gevangenis (notities CGVS 2, p. 10), wat bevestigd wordt in de opmerkingen 

die uw raadsheer aan het CGVS bezorgde op 16 oktober 2019 (neergelegd stuk nr. 45, beschikbaar in 

de groene map in uw administratief dossier). Tijdens uw laatste onderhoud voor het CGVS verklaart u 

echter dat u –nadat zij u verlaten had in 2009- enkel telefonisch contact had met deze vrouw tot u 

haar op 15 juli 2017 terug ontmoette tijdens een dodenwake (notities CGVS 3, p. 8-9).  
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Bovendien verklaart u de ene keer dat u in de periode tussen 2006 en 2017 een tiental keer 

gearresteerd werd (notities CGVS 3, p. 10), terwijl u eerder verklaarde dat u de eerste keer in 2015 

aangehouden werd (notities CGVS 1, p. 19). Het is allerminst aannemelijk dat u niet meer weet of u 

in 2006 dan wel in 2015 de allereerste keer gearresteerd werd, te meer daar hier een periode van 

bijna 10 jaar tussen zit en u ten gevolge van de beweerdelijk ondergane marteling tijdens uw 

eerste aanhouding gecastreerd diende te worden (notities CGVS 2, p. 8). Gelet op uw 

verklaringen maakt u uw gevangenschap in januari 2015 niet aannemelijk zoals u deze schetst 

voor het CGVS. 

 

Aangezien u voor de DVZ verklaarde dat uw opsluiting in januari 2015 uw langste 

gevangenschap was (Vragenlijst CGVS, vraag 3.1), maakt u ook alle andere arrestaties en 

gevangennemingen zoals u deze schetst voor het CGVS niet aannemelijk. 

 

U verklaart verder dat uw telefoon sinds februari 2017 afgeluisterd werd (notities CGVS 2, p. 18), 

omdat u geweigerd had geld aan te nemen van de generaals. U verklaart dat mevrouw Ma. u 

waarschuwde dat uw telefoon afgeluisterd werd (notities CGVS 1, p. 20). Hoewel u tijdens het eerste 

onderhoud verklaart dat zij voor generaal F. werkt, weet u tijdens uw laatste onderhoud voor het 

CGVS echter niet waar zij werkt (notities CGVS 3, p. 12). Verder verklaart u de ene keer dat u al een 

jaar afgeluisterd werd (notities CGVS 1, p. 19), de andere keer dat u niet precies weet hoe lang, 

terwijl u later dan weer verklaart dat u sinds februari 2017 afgeluisterd werd (notities CGVS 2, p. 18). 

Uit de opmerkingen die uw raadsheer aan het CGVS bezorgt (dd. 16/10/2019), blijkt dan weer dat uw 

telefoon in de gaten gehouden werd na de staking van 16 februari 2017 (neergelegd stuk nr. 45, 

beschikbaar in de groene map in uw administratief dossier), en niet na de – beweerdelijke - staking van 

april 2017 (notities CGVS 3, p. 11). U legt inconsistente verklaringen af omtrent mevrouw Ma. en 

de periode dat uw telefoon afgeluisterd werd. U maakt het dan ook niet aannemelijk dat uw 

telefoon afgeluisterd werd. 

 

Daarenboven blijkt nergens uit uw verklaringen voor het CGVS dat u uw broer George, inspecteur bij de 

politie (notities CGVS 1, p. 11), of Sam.Sal., generaal en ex-schoonvader (notities CGVS , p. 20-21), om 

hulp gevraagd heeft naar aanleiding van de ontvoering van uw zoon of de bedreigingen die u kreeg 

n.a.v. uw syndicale activiteiten. U riep evenmin de hulp in van uw broer of uw ex-schoonvader nadat uw 

vrouw en dochter bij uw thuis verkracht werden (notities CGVS 1, p. 20 + notities CGVS 3, p. 9-10). Wat 

meer is, uw broer George diende de hulp van generaal Sam.Sal. in te roepen om uw vrijlating te 

bekomen nadat u beweerdelijk gevangen werd genomen omdat u een dodelijk ongeval zou veroorzaakt 

hebben (notities CGVS 3, p. 7). Nergens blijkt uit het geheel aan uw verklaringen dat u in de 

periode januari 2015-juli 2017 op enigerlei wijze uw familie dan wel uw eigen persoon trachtte te 

beschermen tegen de generaals. Dit is niet aannemelijk, te meer daar u het gerecht wel 

contacteert wanneer uw rechten (bv ivm opnemen verlofdagen) als werknemer geschonden 

worden (notities CGVS 2, p. 13 + notities CGVS 3, p. 12-13). Dit tast de ernst van uw beweerdelijke 

vrees voor vervolging nog verder aan. 

 

U legt verder ook tegenstrijdige verklaringen af omtrent uw verblijfplaats tijdens de laatste maanden voor 

uw vertrek uit Angola. Tijdens het eerste onderhoud verklaart u van juli (2017) tot begin of half oktober 

(2017) bij Jo.M. verbleven te hebben (notities CGVS 1, p. 16), waarna u 2 maanden bij D.D. verbleef. 

Via de opmerkingen die door uw raadsheer aan het CGVS bezorgd worden op 30 juli 2019 (neergelegd 

stuk nr. 26, beschikbaar in de groene map in uw administratief dossier) bevestigt u dat u bij Jo.M. 

verbleef en 2 maanden bij D.D.. U verklaart eveneens dat uw vrouw en drie van uw kinderen bij Nou. 

Kisasao verbleven (notities CGVS 1, p. 17). Echter, bij aanvang van het tweede onderhoud verklaart u 

dat uw familie bij Mayoyo onderdook, terwijl u in het huis van No. (Nou.) verbleef (notities CGVS 2, p. 2). 

Tijdens uw derde onderhoud voor het CGVS verklaart u nogmaals niet bij Jo.M. verbleven te hebben 

(notities CGVS 3, p. 12), maar dat u bij Ni. inwoonde gedurende 2 maanden, waarna u twee weken bij 

D.D. verbleef. De opmerkingen van uw raadsheer die op 16 oktober 2019 aan het CGVS overgemaakt 

werden (neergelegd stuk nr. 26, beschikbaar in de groene map in uw administratief dossier), herhalen 

eveneens dat u twee weken bij D.D. verbleef, maar spreken niet langer over een verblijf bij Jo.M., dan 

wel bij Ni.. U legt tegenstrijdige verklaringen af omtrent uw verblijfplaatsen tijdens de laatste maanden 

voor uw vertrek uit Angola. 

 

Verder wijst uw gedrag tijdens deze laatste maanden van uw verblijf in Angola niet op een vrees 

voor vervolging. Hoewel u verklaart uw woning verlaten te hebben en elders verbleven te hebben 

(notities CGVS 1, p. 16 + notities CGVS 2, p. 4 + notities CGVS 3, p. 12), gaat u immers naar een 

medische controle omdat u na uw verkeersongeval weer aan het werk dient te gaan (notities CGVS 3, p. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 9 

12-13) en gaat eveneens naar de rechtbank omwille van de medische behandeling die u geweigerd 

werd. Uit de door u neergelegde e-mails van uw werkgever blijkt eveneens dat u eind augustus 2017 het 

werk hervat heeft (neergelegd stuk 22, beschikbaar in de groene map in uw administratief dossier). 

 

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde t.a.v. Angola geen vermoeden van het bestaan van 

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico 

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, 

worden vastgesteld. 

 

U legt in het kader van uw verzoek meerdere medische documenten (dd. 27/06/2018, 30/07/2019, 

27/08/2019, 03/07/2019, 25/01/2018, 08/01/2018, 16/07/2017, 10/09/2019, 26/09/2019) neer. In deze 

attesten worden door diverse artsen diverse littekens op uw lichaam en andere lichamelijke 

ongemakken vastgesteld. Het behoort echter niet tot de bevoegdheid van de arts om de 

omstandigheden waarin deze littekens opgelopen werden, vast te stellen. De medische attesten 

bevestigen dus dat u littekens en andere lichamelijke ongemakken heeft, maar bieden geen 

uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze heeft opgelopen. 

 

U legt eveneens een psychologisch attest (dd. 14/06/2019) voor. Uit dit attest blijkt dat u gedurende 

lange periodes gewelddadige feiten onderging en lijdt aan slaapproblemen na uw aankomst in België. 

Het behoort echter niet tot de bevoegdheid van de psycholoog, die volledig afhankelijk is van de 

verklaringen van de betrokken patiënt, om de omstandigheden waarin deze problemen zijn ontstaan, 

vast te stellen. Er wordt opgemerkt dat uit het gehoor blijkt dat u over ruim voldoende cognitieve 

capaciteiten beschikt om het asielrelaas op een zelfstandige en functionele manier uiteen te zetten, het 

gehoor kon immers op een normale wijze plaatsvinden. Het attest vermeldt dat u psychologische 

problemen heeft, maar biedt geen uitsluitsel over de omstandigheden waarin deze ontstaan zijn. 

U legt eveneens diverse documenten neer m.b.t. uw familieleden en andere personen, nl. een 

medische brief m.b.t. uw echtgenote (nagenoeg onleesbaar), medisch attest m.b.t. uw zoon (dd. 

13/06/2015), overlijdensakte van uw zus (dd. 04/01/2009), foto van een begrafenis, rekening 

kinderopvang van uw zoon (dd. 01/02/2016), verblijfsdocument van uw echtgenote en kinderen te RDC 

(dd. 17/01/2019), foto’s van uw gezin, foto’s van onderzoeksattesten betreffende uw gezinsleden, een 

artikel en foto’s betreffende leden van de oppositie te Angola. Deze documenten hebben allen 

betrekking op andere personen en kunnen het voorgaande niet wijzigen. 

 

U legt ook briefwisseling van syndicaat Stospa (periode 2016-2017) en een USB-stick met 5 filmpjes 

van een bijeenkomst van u en uw collega’s neer. De briefwisseling en de filmpjes kunnen het 

voorgaande niet wijzigen. 

 

U legt diverse opleidingscertificaten, tewerkstellingskaart van DSL, diverse foto’s betreffende uw 

tewerkstelling, een brief gericht aan Arbeidsrechtbank te Luanda (dd. 06/11/2014) neer. In het 

kader van deze beslissing wordt niet getwijfeld aan uw tewerkstelling binnen het bedrijf DSL, noch aan 

uw tewerkstelling in de gebouwen van Total. Deze documenten kunnen het voorgaande dan ook niet 

wijzigen. 

 

De diverse foto’s van uw wagen, uw huis en uzelf met uw been in het gips kunnen het voorgaande 

niet wijzigen aangezien zij niet gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen uwentwege. 

 

U legt eveneens een vliegticket Angola – Portugal (vertrek Luanda 09/11/2017 – terugkeer 27/11/2017) 

en een treinbiljet (Lissabon – Parijs, dd. 11/11/2017) neer. Deze hebben enkel betrekking op uw reis 

naar België en kunnen het voorgaande niet wijzigen. 

 

U legt eveneens correspondentie via Messenger neer. Er dient opgemerkt te worden dat u slechts 

een print voorlegt van deze correspondentie, waarbij niet nagegaan kan worden of de persoon waarmee 

u correspondeert effectief A.L. is (notities CGVS 3, p. 22). De bewijswaarde van deze correspondentie is 

daardoor reeds beperkt. Verder dient te worden gesteld dat dergelijke correspondentie op zich geen 

bewijs vormt dat de er in aangehaalde feiten waarachtig zijn. Het is enkel het bewijs dat hierover 

gesproken werd tussen twee personen. Deze correspondentie kan het voorgaande dan ook niet 

wijzigen. 

 

U legt eveneens volgende documenten neer: een Angolees paspoort (uitgegeven dd. 08/11/2011), een 

Angolese identiteitskaart (uitgegeven dd. 30/05/2011), een Angolees rijbewijs (uitgegeven dd. 

23/02/2009), een exemplaar van het dagblad Nova Gazeta (dd. 27/04/2017), geboorteakte (uitgegeven 
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te Kinshasa, dd. 21/02/2001), uittreksel strafrechtelijk register (uitgegeven te Kinshasa, dd. 26/02/2001), 

diverse documenten m.b.t. uw vader (paspoort dd. 14/01/1995, overlijdensakte dd. 11/03/2012, toelating 

tot teraardebestelling dd. 19/03/2012, foto’s, diverse militaire certificaten en brevetten periode 1961-

1986), uittreksel uit het boek Mobutu – Dignité pour l’Afrique, uittreksel artikel tijdschrift Jeune Afrique nr. 

1528 (dd. 16/04/1990), e-mails van uw werkgever en een foto waarop u poseert met de vlag van UNITA. 

Deze documenten werden eerder reeds besproken. 

 

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. 

 

Met betrekking tot uw herkomst uit de RDC wordt verder nog opgemerkt dat u het niet onredelijk 

is om te verwachten dat u zich zou vestigen in Kinshasa. U verklaart immers dat u diverse broers en 

zussen in Kinshasa heeft wonen (notities CGVS 1, p. 10 + Verklaring DVZ, vraag 17), dat u in Kinshasa 

verbleef gedurende meerdere jaren (notities CGVS 1, p. 9) en dat uw gezin zich begin 2019 naar 

Kinshasa begeven heeft (notities CGVS 1, p. 10 + notities CGVS 2, p. 7). 

 

De commissaris-generaal is van mening dat u geen enkele vrees voor vervolging zou ondervinden in 

Kinshasa. Het is immers zo dat uw verklaringen m.b.t. de door u beweerde vervolging reeds weerlegd 

werden (zie supra). Gevraagd waarom u zich niet in Kinshasa zou kunnen vestigen, verklaart u dat u 

daar niet opgegroeid bent (notities CGVS 1, p. 10), waarna u verklaringen aflegt omtrent vervolging 

omwille van uw vader en uw politiek activisme. Uw verklaringen dienaangaande zijn niet dienstig. 

 

De commissaris-generaal is van mening, na het onderzoeken van de algemene levensomstandigheden 

in de overwogen hervestigingszone, dat het geenszins onredelijk is om te verwachten dat u in 

Kinshasa zou leven. Het is namelijk zo dat u een familiaal netwerk in Kinshasa heeft. In Kinshasa 

wonen diverse broers en zussen (notities CGVS 1, p. 10 + Verklaring DVZ, vraag 17) en uw echtgenote 

heeft zich begin 2019 eveneens naar Kinshasa begeven (notities CGVS 1, p. 10 + notities CGVS 2, p. 

7). U heeft daarenboven zelf meerdere jaren in Kinshasa verbleven (notities CGVS 1, p. 9). Aangezien u 

verklaart dat uw broer C. advocaat is (notities CGVS 1, p. 10-11 + p. 22 + notities CGVS 2, p. 3-5), hij 

uw gezin financieel helpt (notities CGVS 2, p. 7), en u en uw broers eveneens een mausoleum en een 

ngo willen oprichten in naam van jullie vader (notities CGVS 1, p. 11 + notities CGVS 2, p. 3) - iets wat 

niet kan gebeuren zonder de nodige financiële middelen -, heeft u aangetoond over voldoende 

financiële middelen te beschikken opdat u zich in Kinshasa blijvend kunt vestigen. 

 

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan een verzoeker om internationale bescherming ook 

de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het 

aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende 

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend 

geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige 

schade in de zin van artikel 48/4 §2, c) van de Vreemdelingenwet. 

 

Wat de veiligheidssituatie in Kinshasa betreft, dient te worden onderzocht of de voorwaarden van artikel 

48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 vervuld zijn, namelijk of er ernstige bedreigingen van het 

leven of de persoon van een burger zijn als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een 

internationaal of binnenlands gewapend conflict, die kunnen worden beschouwd als een ernstige 

schending die aanleiding kan geven tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De 

situatie van willekeurig geweld moet worden gedefinieerd in tegenstelling tot het begrip doelgericht 

geweld als willekeurig geweld dat een zodanig hoog niveau bereikt dat er ernstige en bewezen redenen 

zijn om te veronderstellen dat een burger die wordt teruggezonden naar het desbetreffende land of 

eventueel naar de desbetreffende regio, alleen wegens zijn aanwezigheid op het grondgebied een reëel 

risico op de desbetreffende bedreigingen loopt. (HvJ-EU, 30 januari 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité 

tegen commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, par. 30, zie ook HvJ-EU, 17 

februari 2009, C-465/07, Meki Elgafaji en Noor Elgafaji tegen staatssecretaris van justitie, par. 35 tot 40 

en par. 43). Uit de informatie over de situatie in de DRC waarover het Commissariaat-generaal beschikt 

(missierapport van de Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique 

du Congo, 17 juli 2019), blijkt echter dat de huidige situatie in Kinshasa geen situatie van “willekeurig 
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geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict” kan worden genoemd. De 

geraadpleegde bronnen wijzen er namelijk op dat president Tshisekedi sinds zijn verkiezing 

maatregelen heeft genomen om de politieke ruimte open te stellen, wat tot uiting kwam in de vrijlating 

van 700 politieke gevangenen, de terugkeer van politieke actoren naar het land, de vooruitgang op 

gebied van inachtneming van de fundamentele vrijheden, met name de vrijheid van meningsuiting, en 

om de corruptie te bestrijden. Deze bronnen vermelden ook de constructieve aanpak van talrijke 

Congolese stakeholders om het programma van president Tshisekedi te steunen. Wat de situatie in 

Kinshasa betreft, hoewel verschillende vreedzame betogingen in verband met de verkiezing van de 

gouverneurs van 10 april geen aanleiding tot uitspattingen gaven, werden andere betogingen die 

werden georganiseerd tussen 8 en 10 april 2019, onderdrukt door de autoriteiten en eindigden met de 

willekeurige arrestatie van betogers, van wie sommigen werden verwond. Betogingen en sporadische 

gewelddaden, die hoofdzakelijk het werk waren van aanhangers van de UDPS, vonden ook plaats op 18 

mei 2019 bij de indirecte verkiezingen van de senatoren. En op 12 en 13 juni 2019 betoogden de 

aanhangers van de UDPS in Kinshasa en tijdens confrontaties kwamen ze tegenover aanhangers van 

de PPRD te staan wegens conflicten tussen CACH en het FCC. Merk echter op dat deze betogingen en 

deze confrontaties zich beperkten tot deze specifieke perioden en tot deze specifieke contexten. Op dit 

ogenblik is er dus geen sprake van willekeurig geweld of van een internationaal of binnenlands 

gewapend conflict. Wat de algemene veiligheidssituatie in Kinshasa betreft, melden de bronnen 

bovendien dat er in de westelijke provincies van de DRC (en dus ook in Kinshasa) geen grootscheeps 

geweld plaatsvond en dat de situatie relatief stabiel bleef. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat 

artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980 niet kan worden toegepast. 

 

Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in Kinshasa in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen worden dat u bij een terugkeer naar Kinshasa een reëel risico loopt op een ernstige 

bedreiging van uw leven of persoon. 

 

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw 

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Kinshasa. 

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld. 

 

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.” 

 

Verzoekschrift en stukken 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van “art. 1 A van de Conventie van 

Genève van 28 juli 1951 ; art. 3 van het Europees Verdrag voorde Rechten van de Mens (hierna EVRM) 

; art. 48 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/2 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/3 van 

de wet van 15 december 1980 ; art. 48/4 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/5 van de wet van 

15 december 1980 ; art. 48/6 van de wet van 15 december 1980 ; art. 48/7 van de wet van 15 december 

1980 ; art 62 van de wet van 15 december 1980 ; artikelen 2 en 3 de wet van 29 juli 1991 betreffende de 

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de motivering) ; artikel 4 en 27 van het 

Koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het 

Commissariaat-generaal voorde Vluchtelingen en de Staatlozen ; het algemeen beginsel van 

voorzichtigheid ; het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid 

(afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op 

alle pertinente elementen)”. 

 

Betreffende de manier waarop verzoeker werd gehoord door verweerder, ontwikkelt verzoeker het 

middel als volgt: 

“Overwegende dat verzoekende partij tijdens geen enkel van de drie persoonlijke  onderhouden in de 

gelegenheid werd gesteld om haar asielrelaas van het begin tot het einde  te vertellen. Dat verzoekende 

partij hierover op het einde van het eerste persoonlijk onderhoud voor de  eerste keer een opmerking 

maakte: “Ik dacht dat de normale gang van zaken was dat ik mijn hele verhaal van begin tot einde zou 

kunnen vertellen. ” (CGVS 1, p. 22) 
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Dat verzoekende partij op het einde van het tweede persoonlijk onderhoud aanhaalde dat zij  moeite 

heeft om haar verhaal te vertellen en dat dit voor haar gemakkelijker zou zijn moest zij  de kans krijgen 

om haar hele verhaal te kunnen doen: “Het is heel moeilijk met alles wat ik heb meegemaakt, en de 

zenuwen en de trauma’s om het hele verhaal heel nauwkeurig en chronologisch na te vertellen, omdat 

we het zo in stukken doen. Als ik het van het begin tot het einde ononderbroken zou kunnen vertellen, 

zou dat veel gedetailleerder kunnen gaan." (CGVS 2, p. 19). 

De frustratie van verzoekende partij omtrent het feit dat zij nooit de kans heeft gekregen haar hele 

asielrelaas te vertellen komt wederom tot uiting op het einde van het derde persoonlijk onderhoud: 

[…] 

Verzoekende partij heeft bijgevolg meermaals (tevergeefs) gevraagd om haar gehele verhaal  te kunnen 

vertellen, in plaats van op fragmentarische wijze te moeten antwoorden op vragen. De tegenpartij heeft 

op geen enkele moment hier ook maar enigszins belang aan gehecht. Dit resulteerde in een aantal 

zaken van primordiaal belang die door de tegenpartij verkeerd begrepen werden (zie infra).”. 

 

Verzoeker wijst op zijn kwetsbaar profiel en betoogt hieromtrent als volgt: 

“Elke asielzoeker die internationale bescherming aanvraagt, moet op zich reeds ais kwetsbaar worden 

beschouwd. Dit werd door het Europees Hof van de Rechten van de Mens nogmaals onderstreept in 

haar arrest M.S.S. tegen België en Griekenland: 

[…] 

Artikel 20, lid 3 van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 

2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen 

die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen 

die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende 

bescherming (Hierna: Herschikte Kwalificatierichtlijn) luidt als volgt: 

[…] 

Ook artikel 1, lid 12 van de Vreemdelingenwet geeft een niet-exhaustieve opsomming van kwetsbare 

personen: 

[…] 

Uit de bewoordingen van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet kan men afleiden dat de 

asielinstanties verplicht zijn om bij de beoordeling van de asielaanvraag rekening te houden met het 

(kwetsbare) profiel van een persoon die om internationale bescherming verzoekt. Dit impliceert onder 

andere dat men rekening moet houden met het feit dat een asielzoeker ernstige psychische problemen 

heeft ten gevolge van foltering of verkrachting. 

De verplichting om rekening te houden met de kwetsbaarheid van een persoon die om internationale 

bescherming verzoekt werd expliciet opgenomen in het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de 

procedure voor het CGVS. Artikel 4, §1 van dit K.B. bepaalt namelijk dat men rekening moet houden 

met “de specifieke omstandigheden die de asielzoeker betreffen, in het bijzonder desgevallend de 

omstandigheid dat hij behoort tot een kwetsbare groep." Terwijl artikel 27 van het K.B. stelt dat de 

kwetsbaarheid ook in overweging moet worden genomen bij de beoordeling van het verzoek om 

internationale bescherming. 

[…] 

Overwegende dat verzoekende partij nochtans een extreem kwetsbaar profiel heeft, gezien de 

traumatische gebeurtenissen waaraan zij onderworpen werd ; Dat de moeder van verzoekende partij 

vermoord werd door de Congolese ordediensten op het  moment dat verzoekende partij slechts twaalf 

jaar oud was ; Dat verzoekende partij gecastreerd werd ten gevolge van ondergane folteringen en 

hierop  verlaten werd door haar partner, vermits zij verzoekende partij niet langer als 'volledige man’ 

beschouwde ; Dat de zus van verzoekende partij eveneens vermoord werd ; Dat verzoekende partij 

haar vrouw en dochter voor haar eigen ogen verkracht heeft zien worden terwijl zij lijdzaam moest 

toekijken ; Dat de zoon van verzoekende partij ontvoerd werd uit de kinderopvang en verzoekende partij  

vervolgens onder schot werd gehouden met haar zoon naast zich en gedwongen werd een verklaring te 

ondertekenen ; 

Overwegende dat verzoekende partij door de tegenpartij gedwongen werd zich uitgebreid te laten 

onderzoeken door een dokter met het oog op het laten vaststellen dat verzoekende partij wel degelijk 

gecastreerd werd, vermits de tegenpartij een medisch attest opgesteld op basis van de verklaringen van 

verzoekende partij als onvoldoende achtte; Dat de wijze waarop deze eis door de tegenpartij onder 

woorden werd gebracht getuigt van weinig voeling met deze traumatische ervaringen van verzoekende 

partij en de bijhorende schaamte, laat staan dat de tegenpartij op afdoende wijze de kwetsbaarheid van 

verzoekende partij in ogenschouw neemt; Dat zelfs de raadsheer van verzoekende partij heeft moeten 

ingrijpen tijdens het persoonlijk onderhoud om de impact van de agressieve vraagstelling enigszins te 

temperen in het belang van het psychologisch welzijn van verzoekende partij (CGVS 2, p. 9) ; Dat 

verzoekende partij, ondanks de schaamte die hiermee logischerwijze gepaard gaat, heeft ingestemd 
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met de eis van de tegenpartij en zich heeft laten onderzoeken en het medisch attest aan de tegenpartij 

heeft overgemaakt; Dat dit getuigt van de doorgedreven wil van verzoekende partij om te voldoen aan 

de op haar rustende medewerkingsplicht, ondanks het feit dat dit voor verzoekende partij psychologisch 

zwaar was. 

Verzoekende partij wenst er eveneens op te wijzen dat op de dag van het eerste persoonlijk onderhoud, 

dat plaatsvond op 05.07.2019, haar grootvader, die een heel belangrijk persoon was in haar leven, werd 

begraven en zij daarom uitdrukkelijk aan de tegenpartij vroeg om er rekening mee te houden (CGVS 1, 

p. 2). Dit gegeven draagt eveneens bij tot de kwetsbaarheid van verzoekende partij en kan een 

verklaring geven voor bepaalde ‘vergetelheden’ of eventuele inconsistenties. 

Verzoekende partij haalde op het eind van het eerste persoonlijk onderhoud aan dat zij behoefte had 

aan rust  

[…] 

Zoals reeds eerder vermeld (zie supra) haalde verzoekende partij op het einde van het tweede 

persoonlijk onderhoud zelf aan dat zij moeite heeft om haar verhaal te vertellen 

“Het is heel moeilijk met alles wat ik heb meegemaakt, en de zenuwen en de trauma's om het hele 

verhaal heel nauwkeurig en chronologisch na te vertellen, omdat we het zo in stukken doen. Als ik het 

van het begin tot het einde ononderbroken zou kunnen vertellen, zou dat veel gedetailleerder kunnen 

gaan.” (CGVS 2, p. 19). 

De tegenpartij heeft hier echter op geen enkele wijze rekening mee gehouden. 

Overwegende dat verzoekende partij verscheidene medische documenten heeft neergelegd waaruit 

haar kwetsbaarheid blijkt ; Dat verzoekende partij haar psychologisch kwetsbare situatie verder 

aantoont door middel van het neerleggen van een attest waaruit blijkt dat zij psychologische bijstand 

verkreeg van december 2017 tot juni 2019 (stuk 2) ; Dat de tegenpartij niet onwetend is met betrekking 

tot bovenvermelde gebeurtenissen en  feiten, doch op onvoldoende wijze rekening houdt met het 

kwetsbaar profiel van verzoekende partij ; Dat de tegenpartij omtrent bovenvermelde gebeurtenissen 

simpelweg stelt (stuk 1, p 7): “U legt eveneens diverse documenten neerm.b.t. uw familieleden en 

andere personen, ni een medische brief m.b.t. uw echtgenote (nagenoeg onleesbaar), medisch attest 

m.b.t. uw zoon (dd 13/06/2015), overlijdensakte van uw zus (dd. 04/01/2009), foto van een begrafenis, 

rekening kinderopvang van uw zoon (dd. 01/02/2016), verblijfsdocument van uw echtgenote en kinderen 

te RDC (dd. 17/01/2019), foto's van uw gezin, foto’s van onderzoeksattesten betreffende uw 

gezinsleden, een artikel en foto’s betreffende leden van de oppositie te Angola. Deze documenten 

hebben alleen betrekking op andere personen en kunnen het voorgaande niet wijzigen.” 

Dat het onvoorstelbaar is dat de tegenpartij na een 'grondige’ analyse desalniettemin overgaat tot een 

standaard motivatie omtrent de behoefte aan procedurele noden en stelt dat deze niet aanwezig zijn.”. 

 

Verder stelt verzoeker dat hij onmogelijk in het bezit kan zijn van de Congolese nationaliteit en verwijst 

hij naar de bij het verzoekschrift neergelegde informatie aangaande de (dubbele) nationaliteit en naar 

Congolese wetgeving, waaruit blijkt dat er een totaal verbod is op de cumulatie van nationaliteiten in 

Congo. Hij betoogt dat zeer duidelijk is dat hij, gezien de praktische obstakels, niet opnieuw de 

Congolese nationaliteit kon bekomen; hij verloor zijn Congolese nationaliteit in 1984/1986 en heeft deze 

nooit kunnen terugkrijgen. Volgens verzoeker kan verweerder gelet op deze ondubbelzinnige 

vaststelling, niet redelijkerwijs verwijten dat hij niet voldoende heeft meegewerkt met betrekking tot de 

kwestie van zijn nationaliteit. Verder benadrukt verzoeker dat, hoewel er bepaalde ‘tolerantieregimes’ 

bestaan met betrekking tot de Congolese nationaliteit, het hier gaat om regimes die uitsluitend ten 

goede komen aan zeer specifieke en “geprivilegieerde” profielen (stuk 7). Hij wijst er bovendien op dat 

verweerder “enkele uitzonderlijke voorbeelden kunnen geven heeft van gevallen van dubbele 

nationaliteit, telkens met betrekking tot personen behorende tot elitegroepen en met een bepaalde 

macht/wereldbekendheid”. Verzoeker stelt dat uit de door hem neergelegde informatie blijkt dat het 

verbod op de dubbele nationaliteit zeer concreet wordt toegepast in de praktijk. Verder wijst hij erop dat 

nationaliteitenkwesties altijd complex zijn geweest in D.R.C., dat D.R.C. geen nationaal register heeft en 

dat weinig Congolezen een nationaliteitsbewijs hebben, wat de reële onzekerheid van verzoeker over 

zijn administratieve en juridische situatie in verband met zijn nationaliteit alleen maar geloofwaardiger 

maakt. 

 

Verzoeker meent voorts dat verweerder overging tot een ongeoorloofde en onvolledige lezing van zijn 

verklaringen omtrent het idee een NGO op te richten in naam van verzoekers vader en verduidelijkt dit 

als volgt: 

“De idee om de NGO op te richten ging immers uit van verzoekende partij zelf en van haar broer die 

zich eveneens in België bevindt, de heer Sa.S., en niet van haar broer die  advocaat is, de heer C.. 

Verzoekende partij en Sa.S. namen contact op met C. om hem de idee uit te leggen, die zich op zijn 

beurt zou ontfermen over het opstellen  van de statuten.  
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De idee was dat de drie broers als oprichters zouden vermeld worden, doch dit bleek onmogelijk te zijn 

vermits zowel verzoekende partij als Sa.S. niet langer over  de Congolese nationaliteit beschikken. Dit 

werd allemaal klaar en duidelijk verklaard door verzoekende partij, doch besluit de tegenpartij moedwillig 

geen rekening te houden met deze verklaringen. Sterker nog, de tegenpartij blijft beweren dat C. bij het 

opstellen van de statuten de naam van verzoekende partij als één van de oprichters opgaf, terwijl 

verzoekende partij uitdrukkelijk verklaard heeft dat haar naam nooit als één van de oprichters werd 

opgegeven, vermits dit juridisch gezien niet mogelijk was.”. 

 

Aangaande de kwestie van zijn nationaliteit concludeert verzoeker het volgende: 

“Uit alle bovenstaande overwegingen volgt dat de tegenpartij tot een overhaaste en schokkende 

conclusie komt door te stellen dat : “In casu, werd vastgesteld dat u het niet aannemelijk maakt dat u 

enkel over de Angolese nationaliteit beschikt” (stuk 1, p. 3) 

Alle bronnen (waaronder de grondwet, de wet, de mening van de Congolese bevolking en denkers, de 

mening van de ambassade voor de D.R.C. in België, media artikelen en zelfs de COI Focus van de 

tegenpartij, evenals de verklaringen van verzoekende partij) in hun totaliteit genomen bewijzen immers 

het tegendeel, namelijk dat het zeer waarschijnlijk, zo niet zeker, is dat de aanvrager op dit moment 

ALLEEN de Angolese nationaliteit heeft. 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat verzoekende partij wel degelijk voldaan heeft aan haar 

verplichting om met de asielinstanties samen te werken door haar situatie in detail uit te leggen en een 

groot aantal documenten, zowel gevarieerde als sluitende, te verstrekken ter ondersteuning van haar 

verklaringen. 

Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat verzoekende partij zichzelf niet tegensprak over de 

complexe kwestie van haar nationaliteit 

[…] 

In het licht van het bovenstaande moet het onderzoek naar het verzoek om internationale bescherming 

van verzoekende partij geanalyseerd worden in het licht van de situatie in Angola en de vervolging die 

zij daar heeft ondergaan. Het onderzoek kan niet worden uitgevoerd met betrekking tot de D.R.C., 

aangezien het, in tegenstelling tot wat de tegenpartij beweert, geloofwaardig is dat verzoekende partij 

niet over de Congolese nationaliteit beschikt.”. 

 

Verzoeker geeft een uiteenzetting aangaande zijn vrees ten opzichte van Angola en betoogt 

dienaangaande als volgt: 

“Betreffende de problemen die verzoekende partij ondervond omwille van haar vakbondsactiviteiten 

Verzoekende partij heeft in Angola talrijke problemen ondervonden omwille van het feit dat zij trachtte 

op te komen voor de rechten van de arbeiders in het bedrijf DSL en dit niet geapprecieerd werd door de 

generaals die verbonden zijn aan het bedrijf. Zo werd er in 2006 de vakbond Sinte Ssap opgericht en 

werd verzoekende partij verkozen tot Eerste Secretaris van de vakbond. Verzoekende partij vormde 

samen met zeven andere personen de vakbondscommissie. De vakbond had het plan om in april 2007 

een staking te organiseren, echter, wanneer verzoekende partij op 28.02.2007 terugkwam van een 

vakbondsvergadering, werd zij samen met twee andere personen, L. en L., meegenomen door 

personen in uniform. Verzoekende partij werd gefolterd en viel in een coma. Toen zij zes dagen later 

terug bij bewustzijn kwam bevond zij zich in een ziekenhuis en werd er haar verteld dat zij gecastreerd 

werd omwille van de schade die zij tijdens de foltering had opgelopen. De toenmalige vrouw van 

verzoekende partij verliet haar omwille van het feit dat zij verzoekende partij niet langer als complete 

man kon beschouwen. Hierop ging verzoekende partij samen met haar dochter bij haar halfzus 

inwonen. Echter op 04.01.2009, toen verzoekende partij niet thuis was, kwamen gewapende mannen 

naar het huis en takelden de halfbroer van verzoekende partij dusdanig zwaar toe dat deze naar het 

ziekenhuis gebracht moest worden. De halfzus van verzoekende partij werd neergeschoten en overleed 

aan haar verwondingen. Hierop besloot verzoekende partij om haar vakbondsactiviteiten stop te zetten. 

Omtrent al deze gebeurtenissen komt de tegenpartij niet verder dan te motiveren dat de vrees voor 

vervolging met betrekking tot de vakbondsactiviteiten van verzoekende partij voor Sinte Ssap niet langer 

actueel is, vermits verzoekende partij niet langer lid is van deze vakbond (stuk 1. P 5). Dit valt alles 

behalve serieus te noemen. Uit bovenstaand relaas blijkt duidelijk dat verzoekende partij reeds in 2007 

vervolgd werd omdat zij opkwam voor de arbeidsrechten en dat deze vervolging zo ver ging dat 

verzoekende partij gefolterd en gecastreerd werd en haar halfzus werd neergeschoten. 

 

Bovendien blijkt uit het feit dat de tegenpartij stelt dat "[h]oewel u verklaart dat u in 2007 ontvoerd werd 

omdat één van uw vrienden een lidkaart van UNIT A bij zich had, linkt u dit zelf niet aan uw activisme 

voor deze partij, maar aan uw vakbondswerk voor Sinte Ssap” (stuk 1, p. 5), zij in de verste verte niet 

begrepen heeft wat verzoekende partij duidelijk trachtte te maken. Verzoekende partij heeft immers 

nooit beweerd dat zij ontvoerd werd omdat één van haar vrienden een lidkaart van UNITA bij zich had 
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(zij heeft wel verklaard dat enkel zijzelf en L. het er levend vanaf hadden gebracht, vermits men bij L. 

een brief van UNITA hadden gevonden (CGVS 1, p. 19)). 

De door de tegenpartij beschreven situatie zou bovendien ook absurd zijn, immers hoe kan men weten 

dat een persoon een bepaalde lidkaart bij zich heeft alvorens men overgaat tot het ontvoeren van deze 

persoon omwille van het feit dat deze persoon die bepaalde lidkaart bij zich heeft? Het hoeft geen 

betoog dat deze redenering op niets slaat en getuigt van een wel zéér gebrekkige lezing van de 

verklaringen van verzoekende partij. In dit opzicht kan men nogmaals verwijzen naar het feit dat 

verzoekende partij nooit de kans werd geboden om haar asielrelaas in het geheel te vertellen (zie 

supra), maar tijdens elk van de drie persoonlijke onderhouden verplicht werd om op vragen te 

antwoorden. Het is niet verwonderlijk dat er hierdoor essentiële informatie verloren gaat en de 

tegenpartij het zichzelf moeilijk maakt om achteraf het verhaal te reconstrueren, zoals duidelijk blijkt uit 

deze compleet foutieve weergave van de feiten 

 

Het is verwonderlijk dat de tegenpartij zonder meer stelt dat verzoekende partij geen vervolging vreest 

omwille van haar lidmaatschap bij UNITA of omwille van haar syndicaal werk voor Sinte Ssap. De 

tegenpartij gaat hier immers véél te kort door de bocht. Beide gegevens zijn uitermate relevant, vermits 

zij bijdragen tot het profiel van verzoekende partij, namelijk een persoon die opkomt voor de 

arbeidsrechten binnen een bedrijf dat beheerd wordt door de generaals in Angola en hierdoor in een 

slecht daglicht is komen te staan bij deze generaals en beschouwd wordt als een ongewenst individu, 

die uit de weg moet geruimd worden. Bovendien gaat de tegenpartij er aan voorbij dat verzoekende 

partij weliswaar geen lid meer is van de vakbond Sinte Ssap, maar zich nadien wel terug engageerde 

voor een andere vakbond binnen hetzelfde bedrijf. Hierdoor mag men het belang van de activiteiten 

voor de vakbond Sinte Ssap en de daaraan gekoppelde vervolgingsfeiten niet zomaar van tafel vegen 

door te stellen dat de vrees voor vervolging omwille van deze activiteiten voor Sinte Ssap niet langer 

actueel is. Deze vroegere vervolgingsdaden zijn immers van belang om een beter zicht te hebben op 

het profiel van verzoekende partij en om te begrijpen dat verzoekende partij reeds in het verleden voor 

soortgelijke activiteiten, namelijk het opkomen voor arbeidsrechten, vervolgd werd door de personen die 

haar heden ten dage nog steeds naar het leven staan. De tegenpartij tracht op ongeoorloofde wijze het 

relaas van verzoekende partij op te splitsen zonder naar het geheel van de feiten en het specifieke 

profiel van verzoekende partij te kijken. 

 

In een volgende paragraaf toont de tegenpartij wederom aan dat zij over onvoldoende capaciteiten 

beschikt om het asielrelaas van verzoekende partij op correcte wijze weer te geven. Zij stelt immers dat 

verzoekende partij verklaard heeft vervolgd te worden door meerdere generaals verbonden aan Total en 

DSL (stuk 1, p. 5). Het weze duidelijk dat deze generaals het beheer hebben over DSL, een bedrijf dat 

in opdracht van Total bepaalde taken op de terreinen van Total in Angola uitvoert, doch dat zij op 

generlei wijze betrokken zijn bij het beheer Total. Het is foutief te stellen dat verzoekende partij dit 

verklaard zou hebben. 

 

Zoals hierboven reeds beschreven (zie supra onder uiteenzetting van de feiten) veranderde 

verzoekende partij in 2012 binnen het bedrijf DSL van functie, zij werd namelijk brandweerman. Echter, 

toen bleek dat het bedrijf weigerde om de arbeidsrechten van de brandweermannen te erkennen (zij 

bleven contractueel aangenomen als bewakers) werd er besloten om op 19.01.2015 het werk neer te 

leggen. Verzoekende partij werd nolens volens door haar collega’s naar voren geschoven als één van 

de vertegenwoordigers om hun belangen te behartigen. Toen in 2016 door de brandweermannen die 

werkzaam waren bij DSL besloten werd om zich aan te sluiten bij de vakbond genaamd Stospa, werd 

verzoekende partij wederom benoemd tot Eerste Secretaris van de vakbondscommissie. In december 

2016 werden er zes personen, allen van Bakongo-etnie, ontslagen door DSL. Rond dezelfde tijd werd 

verzoekende partij gecontacteerd door één van de generaals die haar wou ontmoeten. Verzoekende 

partij stemde hiermee in op voorwaarde dat ook de Eerste Secretaris van de vakbondscommissie voor 

de bewakers hierbij aanwezig zou zijn. Uiteindelijk werd ieder van hen, tijdens een ontmoeting in 

februari 2017, 25.000 dollar aangeboden indien zij hun vakbondsactiviteiten zouden stopzetten. Nadat 

verzoekende partij dit aanbod weigerde werd zij met de dood bedreigd. Hierna schreef verzoekende 

partij een bericht voor het radiostation van het bedrijf, waarin een staking werd aangekondigd. Er kwam 

een voorstel om over te gaan tot onderhandelingen, doch dit bleek om intimidaties te gaan waarna er 

besloten werd om op 10.04.2017 terug over te gaan tot een staking. Deze tweede staking kwam tot een 

einde op 26.04.2017 nadat de zoon van verzoekende partij ontvoerd werd. Verzoekende partij werd 

gedwongen meegenomen naar een bedrijf genaamd Gemini. Uit de Country of Origin Information van 

CEDOCA (nr. AN2020-001) waarnaar de tegenpartij verwijst blijkt dat Generaal L.P.F. voorzitter is van 

de raad van bestuur van de Grupo Gemini (zie administratief dossier, COI Case AN2020-001, p. 6).  
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Voorts blijkt uit hetzelfde document dat de twee belangrijkste dochterondernemingen van Grupo Gemini 

de bedrijven Teleservice en DSL zijn (zie administratief dossier, COI Case AN2020 001, p. 8). 

Verzoekende partij werd geconfronteerd met het feit dat de generaals er achter waren gekomen wie de 

vader van verzoekende partij is. Zij werd met de dood bedreigd en er werd van haar geëist dat zij het 

land zou verlaten, waarna zij zich gedwongen zag om een document te ondertekenen dat een einde zou 

stellen aan de staking. 

 

De tegenpartij komt niet verder dan te stellen dat zij geen informatie beschikbaar heeft over een staking 

bij de firma DSL of het oliebedrijf Total in april 2017; dat er in een rapport van USDOS staat dat er geen 

vergeldingsacties waren tegen stakers in 2017; dat het neergelegde krantenartikel uit Nova Gazetta niet 

door andere media werd overgenomen; dat de naam van verzoekende partij niet publiekelijk verbonden 

is aan de vakbond DSL; dat er uit het neergelegde artikel niet blijkt dat het ontslag van 6 personen aan 

de basis lag van de staking in april 2017; en dat uit het neergelegde medisch verslag van Exil blijkt dat 

deze personen in 2017 werden ontslagen in plaats van in november of december 2016, om te besluiten 

dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij door diverse generaals onder druk werd gezet om 

de staking in april 2017 te beëindigen (stuk 1, p. 6). 

 

Het hoeft geen betoog dat dergelijke gebrekkige motivering niet door de beugel kan. De tegenpartij 

motiveert niet waarom zij van mening is dat het artikel dat door verzoekende partij werd neergelegd niet 

gepaard gaat met geloofwaardige verklaringen en rept met geen woord over de kidnapping van de zoon 

van verzoekende partij en de daaropvolgende situatie waarbij verzoekende partij onder schot 

gedwongen werd om een document te ondertekenen dat een einde zou maken aan de staking. De 

tegenpartij toont niet op sluitende wijze aan dat de gedetailleerde verklaringen van verzoekende partij 

niet geloofwaardig zouden zijn en kan dan ook niet tot die conclusie komen. Bovendien kan men hier 

opmerken dat de tegenpartij nogmaals een verkeerde weergave van de feiten geeft. Er bestaat immers 

helemaal geen vakbond genaamd DSL, de naam van verzoekende partij kan hier dan ook 

logischerwijze niet publiekelijk aan verbonden zijn. 

 

Verzoekende partij ziet niet in op welke wijze het U.S. Department of State (oftewel USDOS) kennis zou 

hebben van de door haar beschreven situatie, waarbij zij sinds langere tijd persoonlijk geviseerd werd 

door diverse generaals. Zij werd immers persoonlijk bedreigd door de generaals en gedwongen om een 

einde te maken aan de staking. Het valt niet in te zien op welke wijze het argument van de tegenpartij 

dat er volgens USDOS in 2017 geen gevallen van vergelding tegen stakers bekend waren ook maar 

enigszins dienstig is in onderhavig geval. Voorts lijkt de tegenpartij te pretenderen dat de informatie die 

werd opgenomen in het administratieve dossier onder de COI Case AN2020-001 van 28.04.2020 

exhaustief is, terwijl er uitdrukkelijk in de disclaimer te lezen valt: “[h]et document probeert alle relevante 

aspecten van het onderwerp te behandelen, maar is niet noodzakelijk exhaustief.” (eigen benadrukking). 

Het is niet zo omdat er niet gerapporteerd wordt over een bepaalde staking door Amnesty International, 

Human Rights Watch, Freedom House, Borteismann Stiftung en USDOS dat men er maar van moet 

uitgaan dat dergelijke staking niet heeft plaatsgevonden. Te meer gezien verzoekende partij een 

exemplaar van het dagblad Nova Gazetta van 27.04.2017 (oftewel daterend van 8 maanden vooraleer 

verzoekende partij haar verzoek om internationale bescherming in België heeft ingediend) heeft 

neergelegd met daarin een artikel over de staking. Dit vormt op zijn minst een begin van bewijs dat de 

staking wel degelijk heeft plaatsgevonden en gezien de overtuigende verklaringen van verzoekende 

partij omtrent deze staking kan de tegenpartij niet besluiten dat de staking niet zou hebben 

plaatsgevonden. 

 

Verzoekende partij legt bij huidig verzoekschrift een aantal video s neer van de stakingen die hebben 

plaatsgevonden en waarop zij persoonlijk identificeerbaar is. Dit om aan te tonen dat er geen twijfel kan 

bestaan omtrent het plaatsvinden van deze stakingen (stuk 17, submap “Stakingen"). 

 

Wat betreft het feit dat er in het neergelegde medisch verslag van Exil staat dat de 6 personen  

ontslagen werden in 2017, en niet in november of december 2016 (zoals verzoekende partij verklaarde 

op het CGVS), dient men op te merken dat dit medisch verslag werd opgesteld op basis van de 

verklaringen van verzoekende partij en dat de tegenpartij niet enkel en alleen bewijswaarde kan 

toekennen aan dergelijk verslag wanneer het in haar kraam past. Bovendien betreft het hier een 

verwaarloosbaar verschil van hoogstens drie maanden, gezien verzoekende partij sprak over een eerste 

staking in februari 2017 en de ontslagen dus logischerwijze daarvoor hebben plaatsgevonden. Volgens 

de Vreemdelingenwet wordt de asielzoeker geacht een geloofwaardig verhaal te hebben verteld 

wanneer zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk zijn en niet in strijd met algemene en 

specifieke informatie die gekend is voor zijn aanvraag.  
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Het voordeel van de twijfel zal pas worden toegekend wanneer de asielzoeker coherente en plausibele 

verklaringen aflegt. De consistentie en accuraatheid van de asielverklaringen is aldus een centraal 

element bij de beoordeling van de vluchtelingenstatus, meer nog, het wordt gehanteerd als criterium om 

de geloofwaardigheid van de asielzoeker te beoordelen. Aangezien consistente verklaringen omwille 

van trauma net niet gegarandeerd kunnen worden, is dit problematisch voor de getraumatiseerde 

asielzoeker. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de studie “A Multidisciplinary Analysis of the Decision-making 

Process” uitgevoerd rond een reeks beslissingen van de Immigration Board of Canada. Hierbij werd 

onderzoek gevoerd naar de wettelijke, psychologische en culturele factoren die elk een rol kunnen 

spelen in besluitvormingsproces van een asielaanvraag. Met betrekking tot de impact van de 

psychologische factor op de geloofwaardigheid, werd gesteld: 

[…] 

Data en tijdsnotie kunnen ook aanleiding geven tot geloofwaardigheidsproblemen. Asielinstanties gaan 

vaak uit van de veronderstelling dat bijvoorbeeld detentie of gebeurtenissen volgend op een trauma, 

accuraat weergegeven kunnen worden nét omdat het een dergelijk ingrijpende gebeurtenis betreft die 

niet vergeten kan worden. 

Echter, dit is in het geval van trauma vaak onmogelijk: 

[…] 

Zo heeft een studie in Zweden aangetoond dat discrepanties en inconsistenties in een asielrelaas 

worden aanzien als overtuigende aanwijzingen dat een persoon liegt. Ook de Belgische asielinstanties 

gaan na of er tegenstrijdigheden zijn in het asielrelaas tussen bijvoorbeeld de verklaringen man-vrouw 

of incoherenties tussen de verklaringen afgelegd op de DVZ en bij het CGVS, tussen opeenvolgende 

interviews bij het CGVS enz. Indien tegenstrijdigheden worden vastgesteld, wordt vaak geoordeeld dat 

deze afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de asielzoeker. Dergelijke vaststelling wordt in de 

rechtsleer omschreven als de “consistentie heuristiek”: 

 “ (...) the notion that consistency implies truth, whereas inconsistency implies deception. In fact, it has 

novj been clearly demonstrated in study upon study that truthful and deceptive accounts are ‘equally 

consistent over timemost likely because liars try to remember what they have said in previous 

interrogations, while truth tellers try to remember what they have actually experienced.” 

(Vrije vertaling: [...] het idee dat consistentie de waarheid impliceert, terwijl inconsistentie bedrog 

impliceert. In feite is het nu duidelijk aangetoond in studie na studie dat waarheidsgetrouwe en 

bedrieglijke verslagen 'even consistent zijn in de tijd', waarschijnlijk omdat 'leugenaars proberen zich te 

herinneren wat ze in eerdere verhoren hebben gezegd, terwijl waarheidsvertellers zich proberen te 

herinneren wat ze daadwerkelijk hebben meegemaakt.). 

Echter, er zijn verschillende oorzaken die helpen verklaren waarom het zo moeilijk is voor "oprechte” 

personen om een zelfde gebeurtenis steeds op dezelfde, consistente manier weer te geven. 

In de eerste plaats dient benadrukt te worden dat alle herinneringen reconstructies zijn en bepaalde 

informatie niet gemakkelijk te reconstrueren is: 

“memory is a reconstructive process, which is prone to errors. Therefore, we cannot fully rely on its 

accuracy, completeness and consistency.” 

(Vrije vertaling: Het geheugen is een reconstructief proces, dat gevoelig is voor fouten. Daarom kunnen 

we niet volledig vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie ervan.). 

Zoals hoger aangetoond, kan er een "barrier to disclosure” zijn ten gevolge van schaamte of kan het ten 

gevolge van een traumatische gebeurtenis niet mogelijk zijn de herinnering terug op te roepen en aldus 

te reconstrueren. Wanneer een asielzoeker geconfronteerd wordt met inconsistente verklaringen tussen 

bijvoorbeeld twee opeenvolgende asielinterviews (of bij meervoudige asielaanvraag), wordt vaak de 

vraag gesteld of de betrokkene nü de waarheid spreekt of dat hij de waarheid sprak in het vorige 

interview - “were you lying then or are you lying now?” Dit is een typische en misleidende, mechanische 

toepassing van de consistentie heuristiek. 

Ten tweede dient onderstreept te worden dat een persoon zijn geheugen, en dus ook zijn verhaal, kan 

veranderen in de tijd en dit ten gevolge van verscheidene geheugeneffecten. Sommige herinneringen 

worden sterker, andere zwakker. Verlies en toename van herinneringen is eigen aan hoe het geheugen 

werkt. 

 

Verzoekende partij heeft tijdens één van de persoonlijke onderhouden gesproken over een voormalige 

collega genaamd L.L.. Deze collega contacteerde verzoekende partij naar aanleiding van een 

vergadering die plaatsvond tussen de leiding van Total en een aantal ex-collega’s van verzoekende 

partij en waarbij er gevraagd werd aan de leiding van Total om een ander bedrijf dan DSL te engageren 

voor de bewaking en brandveiligheid. Het plan was dat de personen die werkten voor DSL dan zouden 

solliciteren bij dit ander bedrijf. Echter de leiding van Total liet verstaan dat dit onmogelijk was, vermits 

zij anders in de problemen zouden komen met de generaals die verzoekende partij bedreigden. De 

naam van verzoekende partij werd hierbij vermeld als voorbeeld van hoe ver de generaals konden gaan. 
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De heer L.L. is op die manier te weten gekomen dat verzoekende partij bedreigd werd door de 

generaals en wou van verzoekende partij vernemen of hetgeen hij gehoord had de werkelijkheid was. 

Zie in deze zin (CGVS 1, pp. 17-18): 

[…] 

De heer L.L. overleed in januari 2020, na eerst twee maanden in een coma gelegen te hebben. De heer 

L.L. werd gedood omwille van diens vakbondsactiviteiten, wat aantoont dat verzoekende partij nog 

steeds gevaar loopt indien hij zou moeten terugkeren naar Angola. 

 

Verzoekende partij haalde ook aan dat haar adjunct in de vakbond in april 2019 vergiftigd werd door 

dezelfde personen die haar bedreigden (CGVS 1, p. 18 en CGVS 3, p. 3). De tegenpartij houdt geen 

rekening met deze verklaring die nochtans van belang is vermits dit aantoont dat verzoekende partij 

werd vervolgd vanwege haar vakbondsactiviteiten en bijgevolg gevaar liep in Angola. 

 

Betreffende de personen voor wie verzoekende partij een vrees koestert 

1. 

Verzoekende partij heeft een duidelijke vrees geuit ten opzichte van een aantal prominente generaals 

en een kolonel die haar vervolgden vanwege haar vakbondsactiviteiten (zie supra). Het betreft met 

name de volgende personen: generaal António dos Santos França “Ndalu”, generaal João Baptista de 

Matos, generaal Luis Pereira Faceira, generaal Antonio Pereira Faceira, generaal Santos Andrade, 

generaal França Andrade en kolonel Sobrinho. Allen hooggeplaatste leden van het Angolees leger met 

enorm veel invloed. 

2. 

Uit de informatie afkomstig van CEDOCA en waarnaar de tegenpartij in de bestreden beslissing verwijst 

blijkt dat deze personen in het verleden reeds betrokken waren bij verscheidene corruptieschandalen en 

mensenrechtenschendingen. Zo valt er te lezen dat er een boek getiteld Blood Diamonds: Corruption en 

Torture in Angola gepubliceerd werd door de Angolese onderzoeksjournalist en mensenrechtenactivist 

Rafael Marques de Morais. Uit dit rapport blijkt dat de generaals Antonio dos Santos França “Ndalu”, 

Joäo Baptista de Matos, Luis Pereira Faceira en Antonio Pereira Faceira onder meer actief zijn in de 

Angolese diamantsector en wedijveren om de controle van diamantmijnbouwgebieden voor hun 

persoonlijke en illegale verrijking. Voorts stelt het rapport dat de commerciële aanwezigheid van de 

legerelite draait om het monopoliseren van de binnenlandse particuliere beveiligingsindustrie, het 

verkrijgen van legale en illegale concessies op diamantrijke gebieden en de controle over de illegale 

mijnwerkers (zie administratief dossier, COI Case AN2020-001, p. 4). 

In het hierboven aangehaalde boek van Rafael Marques de Morais wordt gewag gemaakt van 

verschillende moordzaken, met meer dan 100 slachtoffers en tientallen martelzaken, met meer dan 500 

slachtoffers (zie administratief dossier, COI Case AN2020-001, p. 8). 

3. 

Voorts blijkt uit hetzelfde CEDOCA rapport dat corruptie in Angola wijdverspreid is en dat buitenlandse 

exploitanten in onder andere de oliesector (zoals Total) onder druk staan om stille Angolese joint-

venture partners (zoals DSL, dat onder controle staat van Grupo Gemini) aan te nemen (zie 

administratief dossier, COI Case AN2020-001, p. 8). 

4. 

In het licht van de hierboven aangehaalde informatie en de door verzoekende partij afgelegde 

verklaringen is het duidelijk dat verzoekende partij een gegronde vrees had voor deze militaire 

hooggeplaatsten, die zonder scrupules handelen voor hun persoonlijk gewin. Verzoekende partij legde 

uitermate geloofwaardige en gedetailleerde verklaringen af met  betrekking tot de vervolgingsdaden die 

zij heeft ondergaan. De hierboven neergeschreven informatie met betrekking tot het profiel van de 

personen die  haar vervolgen versterkt de geloofwaardigheid van verzoekende partij des te meer. 

Samenvattend kan men stellen dat deze generaals zich reeds in het verleden schuldig hebben gemaakt 

aan talrijke mensenrechtenschendingen; dat zij op één of andere manier betrokken waren bij 

verschillende moord- en martelzaken; dat zij er niet voor terug deinzen om de arbeidsrechten van 

personen te schenden; dat zij aandeelhouders zijn van Teleservice (een beveiligingsfirma); dat 

Teleservice samen met DSL dochterondernemingen zijn van Grupo Gemini; dat generaal Luis Pereira 

Faceira in de raad van bestuur van Grupo Gemini zetelt; en dat verzoekende partij werkzaam was bij 

DSL, eerst als beveiligingsagent/bewaker en vervolgens als brandweerman. Bijgevolg kan men er van 

uit gaan dat het asielrelaas van verzoekende partij op de waarheid berust en dat zij wel degelijk 

problemen heeft gekend met deze personen vanwege haar vakbondsactiviteiten en het feit dat zij 

opkwam voor de rechten van de arbeiders. 

 

Betreffende de gevangenschappen van verzoekende partij 

1. 
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De tegenpartij stelt dat verzoekende partij haar gevangenschap in januari 2015 niet aannemelijk maakt 

en dit omwille van drie redenen:  

Verzoekende partij verklaarde tijdens het eerste persoonlijk onderhoud dat zij gedurende drie dagen 

werd vastgehouden, maar herhaalde dit niet tijdens het tweede persoonlijk onderhoud;  

Verzoekende partij zou contradictoire verklaringen hebben afgelegd met betrekking tot het bezoek van 

de moeder van A. in de gevangenis in januari 2015; en  

Verzoekende partij zou tijdens het eerste persoonlijk onderhoud verklaard hebben dat zij een eerste 

keer werd aangehouden in 2015, terwijl zij tijdens het derde persoonlijk onderhoud verklaarde dat zij 

een tiental keer gearresteerd werd in de periode tussen 2006 en 2017. 

2. 

Met betrekking tot de vasthouding in januari 2015, wenst verzoekende partij te verduidelijken dat zij dit 

inderdaad reeds vermeld had tijdens het eerste persoonlijk onderhoud. Verzoekende partij ging er 

bijgevolg tijdens het tweede persoonlijk onderhoud van uit dat de tegenpartij reeds over deze informatie 

beschikte en achtte het dan ook niet noodzakelijk om dezelfde feiten opnieuw te vermelden. Bovendien 

blijkt ook niet uit de vraagstelling tijdens het tweede persoonlijk onderhoud dat men van verzoekende 

partij op dat moment verwachtte dat zij het terug zou hebben over haar opsluiting. Immers, er werd haar 

de vraag gesteld: “wat is er na de staking gebeurd?’’. Het spreekt dan ook voor zich dat verzoekende 

partij op deze vraag antwoordde met de relevante feiten omtrent de verschillende stakingen die hebben 

plaatsgevonden, namelijk die in januari 2015 en de hierop volgenden in februari en maart 2017. 

3. 

Met betrekking tot de verklaringen omtrent het moment waarop verzoekende partij de moeder van A. 

terug zag, wenst verzoekende partij op te merken dat zij de opmerkingen aangaande het tweede en het 

derde persoonlijk onderhoud in één en dezelfde mail heeft overgemaakt aan de tegenpartij (stuk 16). 

Het spreekt dan ook voor zich dat de opmerking “ik heb Maria, de moeder van mijn dochter in 2015 

gezien toen ze me bij de politie kwam opzoeken tijdens mijn driedaagse arrestatie’’ eveneens geldt voor 

de notities van het derde persoonlijk onderhoud. Ter zake wenst verzoekende partij te wijzen op artikel 

17, § 3 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende 

gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming 

(herschikking) dat stelt dat: 

“De lidstaten zorgen ervoor dat de verzoeker, bij de afsluiting van het persoonlijke onderhoud of binnen 

een bepaalde termijn voordat de beslissingsautoriteit een beslissing neemt, in de gelegenheid wordt 

gesteld om mondeling en/of schriftelijk opmerkingen te maken en/of opheldering te verschaffen over 

verkeerd vertaalde passages of misvattingen in het verslag of de schriftelijke weergave. Daartoe 

zorgen de lidstaten ervoor dat de verzoeker volledig wordt geïnformeerd over de inhoud van het 

verslap of over de inhoudelijke elementen van de schriftelijke weergave. zo nodig met bijstand 

van een tolk. Daarna vragen de lidstaten de verzoeker om te bevestigen dat de inhoud van het 

verslap of de schriftelijke weergave een correcte afspiegeling is van het onderhoud. ’’ (eigen 

benadrukking) 

Men kan zich de vraag stellen of de tegenpartij wel voldoet aan de op haar rustende verplichting 

overeenkomstig dit artikel, door simpelweg de notities van het persoonlijk onderhoud aan verzoekende 

partij over te maken met de vraag om binnen een bepaalde termijn opmerkingen over te maken en bij 

gebreke daaraan er van uit te gaan dat men instemt met de weergave van de verklaringen. Des te meer 

vermits de notities van het persoonlijk onderhoud werden opgesteld in een taal die verzoekende partij 

niet machtig is en de tegenpartij heeft nagelaten verzoekende partij met bijstand van een tolk in te 

lichten over de inhoudelijke elementen van de schriftelijke weergave. 

Desondanks heeft verzoekende partij getracht om opmerkingen aan de tegenpartij over te maken. Men 

kan in deze situatie niet aan verzoekende partij verwijten dat zij heeft nagelaten de opmerking die met 

betrekking tot het tweede persoonlijk onderhoud werd gemaakt, te herhalen met betrekking tot het derde 

persoonlijk onderhoud. De tegenpartij was er zich van bewust dat verzoekende partij wenste te 

verduidelijken dat zij wel degelijk door de moeder van A. bezocht werd in de gevangenis in 2015. Door 

deze opmerkingen enkel en alleen in beschouwing te nemen met betrekking tot het tweede persoonlijk 

onderhoud, getuigt de tegenpartij van een opzettelijk kwade wil. 

4. 

Wat betreft de verschillende aanhoudingen en het feit dat de tegenpartij van oordeel is dat verzoekende 

partij niet duidelijk is over het tijdstip van de allereerste aanhouding, wenst verzoekende partij op te 

merken dat de tegenpartij verwijst naar de notities van het eerste persoonlijk onderhoud, en met name 

pagina 19, om te stellen dat verzoekende partij verklaarde dat zij de eerste keer in 2015 werd 

aangehouden (CGVS 1, p. 19). Nochtans had verzoekende partij tijdens hetzelfde persoonlijk 

onderhoud reeds gesproken over het feit dat zij ontvoerd werd in 2007 en hierop volgend gecastreerd 

werd (CGVS, p. 15). De tegenpartij was dus niet onwetend over een reeds eerdere vasthouding in 2007. 
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Zij verkeerde bijgevolg in de mogelijkheid om verzoekende partij te confronteren met haar eerdere 

verklaringen en om verdere uitleg te vragen. 

Verzoekende partij wenst dan ook te verduidelijken dat zij bedoelde dat in 2015 de eerste keer was dat 

zij voor een langere periode werd vastgehouden. 

5. 

Ten slotte is het voor verzoekende partij allerminst duidelijk wat de tegenpartij bedoelt met: “[a]angezien 

u voor de DVZ verklaarde dat uw opsluiting in januari 2015 uw langste gevangenschap was (Vragenlijst 

CGVS, vraag 3.1), maakt u ook alle andere arrestaties en gevangennemingen zoals u deze schetst voor 

het CGVS niet aannemelijk.” (stuk 1, p. 6). 

De tegenpartij toont op generlei wijze aan hoe zij tot deze gevolgtrekking komt en waarom zij meent te 

kunnen besluiten dat er geen geloof kan gehecht worden aan alle arrestaties en gevangennemingen. 

Hierdoor schendt zij de op haar rustende motiveringsplicht. 

 

Betreffende het afluisteren van de telefoon van verzoekende partij 

De tegenpartij meent dat verzoekende partij met aannemelijk heeft gemaakt dat haar telefoon werd 

afgeluisterd omdat verzoekende partij inconsistente verklaringen zou afgelegd hebben. Vooreerst wenst 

verzoekende partij te verduidelijken dat zij weliswaar benaderd werd door mevrouw Ma., maar dat er 

sprake is van een misverstand vermits het niet mevrouw Ma., maar haar echtgenoot was die voor 

generaal Santos Andrade werkte (zoals verklaard door verzoekende partij tijdens het tweede (CGVS 2, 

p. 18) en derde persoonlijk onderhoud (CGVS 3, pp. 11-12)). 

Voorts weze het ook duidelijk dat verzoekende partij niet met zekerheid weet hoe lang zij reeds werd 

afgeluisterd, wat trouwens logisch is vermits het geheime karakter van een afluisterpraktijk nu eenmaal 

substantieel is voor het afluisteren, maar dat zij wel weet dat dit reeds sinds de staking van 16.02.2017 

was. Dit valt duidelijk af te leiden uit de verschillende verklaringen van verzoekende partij, alsook de 

opmerkingen die aan de tegenpartij werden overgemaakt. 

Door te stellen “en niet na de - beweerdelijke - staking van april 2017” (stuk 1, p. 6) toont de tegenpartij 

aan dat zij geen rekening houdt met de opmerkingen die verzoekende partij aan haar via haar raadsman 

heeft overgemaakt en waarbij zij verduidelijkte dat haar telefoon na de staking van 16.02.2017 in de 

gaten werd gehouden en niet na de staking van april 2017 (stuk 16). 

 

Betreffende de beschermingsmaatregelen genomen door verzoekende partij 

De tegenpartij stelt dat “[n]ergens blijkt uit het geheel aan uw verklaringen dat u in de periode januari 

2015-juli 2017 op enigerlei wijze uw familie dan wel uw eigen persoon trachtte te beschermen tegen de 

generaals. Dit is niet aannemelijk te meer daar u het gerecht wel contacteert wanneer uw rechten (bv 

ivm opnemen verlofdagen) als werknemer geschonden worden (notities CGVS 2, p. 13 + notities CGVS 

3, p. 12-13). Dit tast de ernst van uw beweerdelijke vrees voor vervolging nog verder aan.” (stuk 1, p. 7). 

De tegenpartij gaat hierdoor voorbij aan het feit dat verzoekende partij doorheen de jaren meerdere 

keren van verblijfplaats wijzigde om zichzelf en haar familie te beschermen. Echter de problemen bleven 

voortduren, ondanks deze voorzorgsmaatregelen. Bijgevolg zag verzoekende partij niet in op welke 

wijze zij haar familie of zichzelf nog verder zou kunnen beschermen. 

 

Betreffende het gedrag van verzoekende partij in de laatste maanden van het verblijf in Angola 

De tegenpartij is de mening toegedaan dat net gedrag van verzoekende partij in de laatste maanden 

van haar verblijf in Angola niet wijst op een vrees voor vervolging, vermits zij terug ging werken na een 

medische controle, doch gaat hierdoor voorbij aan het feit dat verzoekende partij verklaarde dat zij 

verplicht werd om terug te gaan werken (zie in deze zin CGVS 3, p. 13: “Dan werd ik verplicht om naar 

mijn werkpost te gaan. Ze hebben me verplicht om te werken, maar ik mankte nog.”). Zie in deze zin 

eveneens: “Dit is een document (e-mail) dat de discriminatie tegen mij aantoont. Ik moest verder blijven 

werken, ook al was ik ziek. Ik heb een aanslag gehad, maar ik was verplicht te blijven werken.” (CGVS 

1, p. 4). 

 

Betreffende de verkrachting van de vrouw en dochter van verzoekende partij en het miskraam dat de 

vrouw van verzoekende partij hierdoor heeft gehad 

De tegenpartij motiveert op geen enkele wijze over deze ernstige daden van vervolging. Zij komt niet 

verder dan te stellen dat verzoekende partij niet de hulp van haar broer of ex-schoonvader inriep na 

deze verkrachting (stuk 1, p. 7). 

Verzoekende partij legde nochtans een document neer dat de verkrachting van haar vrouw attesteert, 

echter dit document was jammerlijk genoeg nat geworden in de brievenbus van SamuSocial (zie CGVS 

1, p. 4). De tegenpartij komt niet verder dan te stellen dat het document nagenoeg onleesbaar is en dat 

het document betrekking heeft op een andere persoon en bijgevolg de beslissing niet kan wijzigen (stuk 

1, p. 7), zonder verder ook maar enigszins te motiveren omtrent de verkrachting. 
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Bijgevolg dient men aan te nemen dat deze ernstige feiten niet door de tegenpartij in twijfel worden 

getrokken en zij deze als bewezen beschouwd. 

Vermits verzoekende partij deze feiten heeft ingeroepen in het kader van haar vrees voor vervolging en 

ter illustratie van de vervolgingsdaden die zij heeft ondergaan, schendt de tegenpartij de op haar 

rustende motiveringsplicht door hier met geen woord over te reppen en deze niet in overweging te 

nemen bij de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij. 

 

Betreffende de medische attesten die de littekens op het lichaam van verzoekende partij vaststellen 

Ten slotte stelt de tegenpartij dat de medische attesten van diverse artsen die de diverse littekens op 

het lichaam van verzoekende partij, alsook andere lichamelijke ongemakken vaststellen, geen uitsluitsel 

bieden over de omstandigheden waarin verzoekende partij deze heeft opgelopen. Immers, zo stelt de 

tegenpartij, behoort het niet tot de bevoegdheid van de arts om de omstandigheden waarin deze 

littekens werden opgelopen vast te stellen (stuk 1 p 7). 

Ter zake wenst verzoekende partij te wijzen op het arrest van het EHRM in de zaak R.C. t. Zweden van 

9 maart 2010.  

[…] 

Het Hof erkent met andere woorden dat een medisch attest dat verklaringen van een verzoeker om 

internationale bescherming met betrekking tot ondergane onmenselijke behandelingen (als oorzaak van 

uitwendige fysieke letsels) bevestigt, een weerlegbaar vermoeden creëert en een omkering van de 

bewijslast ten nadele van de asielinstanties in het leven roept.  

De tegenpartij kan bijgevolg niet simpelweg deze medische attesten naast zich neerleggen door te 

stellen dat het niet tot de bevoegdheid van de arts behoort om de omstandigheden waarin de littekens 

werden opgelopen vast te stellen.”. 

 

Verzoeker geeft een uiteenzetting aangaande zijn vrees ten opzichte van de Democratische Republiek 

Congo (indien de Raad zou besluiten dat verzoeker alsnog over de Congolese nationaliteit beschikt, 

quod non) en stelt dienaangaande het volgende: 

“Betreffende het politiek activisme van verzoekende partij 

1. 

Overwegende dat verzoekende partij zich online bijzonder kritisch uitlaat ten opzichte van het huidige 

regime van de D.R.C. Dat zij dit voornamelijk doet door te praten over specifieke politieke onderwerpen 

met betrekking tot het politiek iandschap in de D.R.C. en dat er hiervan video's online verspreid worden. 

Dat verzoekende partij reeds een video bezorgde aan de tegenpartij waarin zij zich gedurende 1 uur en 

5 minuten uitlaat tegen de huidige president van D.R.C., de heer Felix Tshisekedi alsook tegen de 

voormalige president, de heer Joseph Kabila. Deze video is eveneens te vinden op het platform 

YouTube en werd op 12.06.2020 reeds 1787 keren bekeken. Dat verzoekende partij via haar raadsheer 

tijdens haar derde persoonlijk onderhoud heeft laten weten aan de tegenpartij dat, indien gewenst, zij 

meer video’s aan de tegenpartij kon bezorgen. Dat hierom echter nooit door de tegenpartij verzocht 

werd, reden waarom verzoekende partij van mening was dat dit niet noodzakelijk was. Dat verzoekende 

partij bijgevolg een USB-stick bij huidig verzoekschrift voegt met daarop nog enkele video’s waarin zij 

het huidige politieke regime in de DR C bekritiseert (stuk 17 subfolder "Politiek activisme"). 

2. 

Overwegende dat de tegenpartij stelt dat uit informatie blijkt dat er sinds januari 2019 geen opposanten 

meer gearresteerd werden in de D.R.C. en dat meer dan 100 politieke gevangenen vrijgelaten werden 

op bevel van president Tshisekedi. Dat echter uit meer recente informatie blijkt dat president Tshisekedi 

minder en minder tolerant is voor personen die kritiek uiten op zijn beleid. Zie in deze zin: 

“That is bad news for the people of Congo. Granted, in 2019 Mr Tshisekedi unmuzzled the media, 

allowed peaceful protests and released some 700 political prisoners. But as criticism of his presidency 

grows, he is looking less tolerant. A rally to be led by Mr Fayulu was banned. Thousands of people took 

to the streets of Kinshasa anyway on January 26th. Few believe Mr Tshisekedi when he says that this 

year is “the time to act”. “Tshisekedi is scared of Kabila," says Firmin Yangambi, a former political 

prisoner. “A president who is scared can't do anything for his country. (stuk 18) 

(Vrije vertaling: Dat is slecht nieuws voor de mensen in Congo. Toegegeven, in 2019 heeft de heer 

Tshisekedi de media ontmaskerd, vreedzame protesten toegestaan en zo'n 700 politieke gevangenen 

vrijgelaten. Maar naarmate de kritiek op zijn presidentschap toeneemt, ziet hij er minder tolerant uit. Een 

bijeenkomst onder leiding van de heer Fayulu werd verboden. Duizenden mensen gingen op 26 januari 

toch al de straat op in Kinshasa. Weinig mensen geloven de heer Tshisekedi als hij zegt dat het dit jaar 

"de tijd is om te handelen". "Tshisekedi is bang voor Kabila," zegt Firmin Yangambi, een voormalige 

politieke gevangene. "Een president die bang is, kan niets doen voor zijn land "). 

Dat ook Amnesty International recentelijk bedenkingen heeft geuit met betrekking tot het beleid van de 

huidige president.  
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Zo stellen zij dat, ondanks een aantal positieve zaken zoals het vrijlaten van politieke gevangen en het 

laten terugkeren van verbannen critici, er nog steeds grote problemen bestaan op het vlak van 

mensenrechten. Vreedzame betogingen werden hardhandig de kop ingedrukt en bijeenkomsten van de 

oppositie werden verboden of hardhandig uiteen gedreven: 

“Amnesty International highlighted several recent instances where peaceful protests were banned or 

violently dispersed. 

For example, on 17 January 2020, meetings called by opposition leader Martin Fayulu were banned in 

six cities, and violently dispersed in Kinshasa and Kindu, leaving at least five people injured. 

In November 2019, at least 10 protestors were shot dead by Congolese and UN security officers in Beni 

as they protested civilian killings by rebels. Only a handful security officers have been prosecuted in 

connection with brutal crackdown on protesters in the past 12 months, and during the electoral crisis 

which began in 2015.” 

(Vrije vertaling: Amnesty international benadrukte verschillende recente gevallen waarin vreedzame 

protesten werden verboden of met geweld werden verspreid. Zo werden op 17 januari 2020 

bijeenkomsten die door oppositieleider Martin Fayulu werden belegd, in zes steden verboden en met 

geweld verspreid in Kinshasa en Kindu, waarbij ten minste vijf mensen gewond raakten. In november 

2019 werden in Beni ten minste tien demonstranten door Congolese en VN-veiligheidsofficieren 

doodgeschoten toen zij protesteerden tegen burgermoorden door rebellen. Slechts een handvol 

veiligheidsofficieren zijn vervolgd in verband met het brute optreden tegen demonstranten in de 

afgelopen twaalf maanden, en tijdens de verkiezingscrisis die in 2015 begon.). 

Dat onlangs de plaatsvervangende coördinator, verantwoordelijk voor de communicatie van de 

jongerenafdeling van de PPRD gearresteerd werd omdat hij president Tshisekedi zogezegd beledigd 

had. Dit toont aan dat de huidige president streng optreed tegen personen die publiekelijk kritiek durven 

uiten op het beleid van de president. 

3. 

Overwegende dat verzoekende partij bijgevolg een gegronde vrees voor vervolging koestert ten 

overstaan van de D.R.C. gezien haar politieke overtuigingen en het feit dat deze wereldwijd kenbaar 

werden gemaakt via het internet. Dat verzoekende partij tegenover de tegenpartij verklaard heeft dat 

haar vrouw te Kinshasa beelden van verzoekende partij in Brussel heeft gezien, waarin verzoekende 

partij kritiek uit op het beleid van het huidig regime in de D.R.C. Dat men er bijgevolg van uit kan gaan 

dat het huidig regime van de D.R.C. deze beelden ook heeft gezien en verzoekende partij aldus gevaar 

loopt moest zij moeten terugkeren naar een land waarvan zij zelfs de nationaliteit niet heeft (zie supra). 

 

Betreffende de familiale link met generaal S. 

Overwegende dat verzoekende partij de zoon is van generaal Jean-Pierre S. G. M., voormalig 

aanhanger en naaste medewerker van president Mobutu. Dat verzoekende partij hierdoor in de D.R.C. 

als Mobutist beschouwd wordt en het risico loopt om vervolgd te worden door zowel de lokale bevolking 

als het huidige regime. De tegenpartij acht deze vrees als onaannemelijk voornamelijk omdat 

verzoekende partij verscheidene halfhroers en -zussen in D R C zon hebben en deze geen problemen 

blijken te hebben (stuk 1, p. 5). 

Vooreerst wenst verzoekende partij op te merken dat langs de kant van haar vader, zij vier halfbroers en 

vier halfzussen vermeld heeft. Twee van de halfbroers verblijven momenteel in België, één halfzus in 

Frankrijk en een andere halfzus in Congo-Brazzaville. Van de overgebleven twee halfbroers en twee 

halfzussen, heeft verzoekende partij enkel contact met één halfbroer, met name C.. De andere 

personen kent zij niet persoonlijk. Verzoekende partij verklaarde met betrekking tot C. dat deze meestal 

niet de achternaam S. gebruikt, doch de naam Mu. als familienaam opgeeft. Dit om mogelijke 

problemen te vermijden. Van de andere personen heeft verzoekende partij geen weet of zij problemen 

hebben ondervonden omwille van hun familienaam en de link met hun biologische vader, omdat 

verzoekende partij geen contact heeft met deze personen. 

Zie in deze zin (CGVS 1, pp. 10-11): 

“Doe nu hetzelfde voor de broers en zussen die je hebt via je vader. J.-P. S.. Eigenlijk heet hij S. S.. Hij 

is Belg. Hij woont hier al sinds de jaren 19880. Nog een broer, die heeft S. B.. Is ook Belg, woont hier in 

Brussel, in de buurt van brussel met zijn familie. Een zus, die heet Y. S., woont in Frankrijk. V. S. woont 

in Congo-Brazzaville. Dan heb ik nog een broer die C. S. genaamd, die in Congo woont, maar de naam 

S. niet vaak gebruikt. Hij gebruikt de naam Mu.. Hij is advocaat. Er zijn er nog zoveel anderen. Welke 

kent u nog? Een broer die in Angola is gebleven. Die heet G.. Een inspecteur bij de politie. Dat is het 

zowat. De andere ken ik via sociale media, maarniet echt persoonlijk. Zoals facebook. ” 

Het spreekt voor zich dat verzoekende partij zich niet kan beroepen op de bescherming van de 

Congolese autoriteiten, gezien zij in de eerste plaats niet over de Congolese nationaliteit beschikt (zie 

supra) en vermits haar naam gelinkt zal worden aan die van haar biologische vader, kompaan van 

voormalig president Mobutu.  
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Omwille van de hierboven aangehaalde redenen is het onmogelijk voor verzoekende partij om zich in de 

D.R.C. te vestigen. Ten overvloede wenst verzoekende partij er nog op te wijzen dat haar echtgenote 

zich weliswaar momenteel in de D.R.C. bevindt (voor haar eigen veiligheid), doch dat zij daar illegaal 

verblijft en dit dus ook niet als een duurzame oplossing kan beschouwd worden. Zie in deze zin (CGVS 

2, p. 7): 

“Op basis van welk verblijfsrecht verblijft zij momenteel in Congo? Ze woont daar illegaal momenteel, 

het document dat ze aan de grens heeft gekregen had maar een duur van een week. ” 

De tegenpartij houdt op onvoldoende wijze rekening met de door verzoekende partij afgelegde 

verklaringen en schendt hierdoor de op haar rustende motiveringsplicht.” 

 

Volgend op een theoretische uiteenzetting aangaande het principe van het voordeel van de twijfel, 

benadrukt verzoeker dat hij in casu aan de cumulatieve voorwaarden heeft voldaan en dat hem aldus 

het voordeel van de twijfel moet worden gegund: 

“Vooreerst heeft verzoekende partij een oprechte inspanning geleverd om haar verzoek te staven. Zo 

heeft zij talrijke documenten neergelegd ter ondersteuning van haar verzoek: een Angolees paspoort, 

een Angolese identiteitskaart, een Angolees rijbewijs, een exemplaar van het dagblad Nova Gazeta, 

attest psychologische opvolging, diverse medische documenten, diverse briefwisseling van syndicaat 

Stospa, medische brief m.b.t. echtgenote, medisch attest m.b.t. zoon, overlijdensakte zus, foto van 

begrafenis zus, vliegticket Angola-Portugal, treinbiljet Lissabon - Parijs, rekening kinderopvang zoon, 

verblijfsdocument echtgenote en kinderen in D.R.C., communicatie via Messenger, 

opleidingscertificaten, tewerkstellingskaart DSL, diverse foto’s, onderzoeksattesten betreffende 

gezinsleden, artikel en foto’s betreffende leden van oppositie te Angola, geboorteakte, uittreksel 

strafrechtelijk register, diverse documenten m.b.t. vader, uittrekstel uit het boek Mobutu-Dignité pour 

l’Afrique, uittreksel artikel tijdschrift Jeune Afrique nr. 1528, brief gericht aan Arbeidsrechtbank te 

Luanda, e-mail van werkgever, attest medische controle en USB-stick met diverse foto's en filmpjes. 

Bovendien heeft ze meerdere bijkomende verklaringen afgelead en opmerkingen gemaakt bij de notities 

van haar persoonlijk onderhoud ter verduidelijking van het dooi haar naar voren gebrachte vluchtrelaas. 

Dit alles getuigt van een oprechte inspanning om haar verzoek te staven en te voldoen aan de op haar 

rustende medewerkingsplicht, met name het aanbrengen van alle feiten en relevante elementen opdat 

de Belgische asielinstanties na onderzoek een gemotiveerde beslissing kunnen nemen. 

Op grond van het voorgaande kan worden besloten dat verzoekende partij eveneens alle relevante 

elementen waarover zij beschikt heeft voorgelegd. Aangezien verwerende partij in de bestreden 

beslissing geen gewag maakt van het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen, dient hier in 

casu geen verklaring voor te worden gegeven. 

Verzoekende partij heeft eveneens verklaringen afgelegd die samenhangend en aannemelijk zijn en niet 

in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor haar aanvraag. 

Verzoekende partij heeft tevens haar verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk 

ingediend. Het tegendeel wordt evenmin opgeworpen door verwerende partij in de bestreden beslissing. 

Tot slot is eveneens vast komen te staan (zie supra) dat verzoekende partij in grote lijnen als 

geloofwaardig kan worden beschouwd: in het licht van haar specifieke profiel en de talrijke aannemelijke 

en samenhangende verklaringen die zij gedurende haar persoonlijke onderhouden heeft afgelegd, stond 

reeds vast dat zij in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd. Bovendien werd er middels 

dit verzoekschrift tevens een afdoende verklaring gegeven voor de punten waarover twijfel is gerezen in 

de bestreden beslissing. 

Op grond van de bovenstaande cumulatieve voorwaarden die door verzoekende partij vervuld zijn, dient 

haar dan ook het voordeel van de twijfel te worden gegund.”. 

 

In ondergeschikte orde vraagt verzoeker dat hem de subsidiaire bescherming wordt toegekend. Hij geeft 

een theoretische uiteenzetting aangaande artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 

van het EVRM. Hij meent dat er, gelet op de hierboven aangehaalde elementen in het kader van de 

vluchtelingenstatus, redenen zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico op ernstige schade in de zin 

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet loopt. Hij meent dat een terugkeer naar Angola hem zou 

blootstellen aan een reëel risico op ernstige schade. 

 

In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoeker de vernietiging van de bestreden beslissing. Hij 

argumenteert dienaangaande als volgt: 

“Dat de CGVS het relaas van verzoekende partij inderdaad duidelijk eenzijdig geanalyseerd heeft. Er 

werd onvoldoende aandacht besteedt aan bepaalde elementen die de mogelijkheid op een schending 

van artikel 3 van het EVRM kunnen staven. 

Dat de tegenpartij de op haar rustende motiveringsplicht heeft geschonden door te oordelen dat 

verzoekende partij naar Congo kan terugkeren, zonder op degelijke wijze onderzoek te hebben gevoerd 
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naar de mogelijkheid van het hebben van de Congolese nationaliteit en zonder de risico’s op 

onmenselijke en vernederende behandeling in hoofde van verzoekende partij in geval van terugkeer 

naar Angola op afdoende wijze te hebben onderzocht, terwijl er geen twijfel bestaat over het feit dat 

verzoekende partij in een onmenselijke of vernederende situatie zal bevinden bij terugkeer naar Angola ; 

Dat in het licht van bovenstaande elementen, de CGVS dus ook het algemeen beginsel van behoorlijk 

bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid schendt ; Dat met het oog op alle bronnen die in het kader 

van huidig beroep werden ingediend en die het tegenovergestelde aantonen van wat de tegenpartij 

beweert - de mogelijkheid voor verzoekende partij om veilig terug te keren naar Gaza - en gezien alle 

bovenstaande overwegingen, is het noodzakelijk om de situatie van verzoekende partij opnieuw te 

analyseren ; Bij deze past het om de bestreden beslissing te vernietigen.” 

 

2.2. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken: 

“2. Psychologisch attest, dd. 10.06.2020  

3. J.-B. KONGOLO, « Nationalité congolaise : Qui est Congolais et qui ne l’est pas ? », 27 november 

2016, beschikbaar op : http://desc-wondo.orq/nationalite-congolaise-qui-est-congolais-et-qui-ne-lest-

pas-jeanbosco-kongolo/.  

4. Actualité.CD, « Comment s’acquiert la nationalité congolaise? Ce que dit la loi », 28 januari 2020, 

beschikbaar op : https://actualite.cd/2020/01/28/comment- sacquiert-la-nationalite-congolaise-ce-que-dit-

la-loi .  

5. Jeune Afrique, « Double nationalité : quels sont les pays africains qui l’autorisent ? », 5 december 

2015, beschikbaar op : https://www.jeuneafrique.com/mag/284412/societe/double-nationalite-

paysafricains-lautorise/.  

6. La Libre - Afrique, « Opinion : RDC : plaidoyer pour la reconnaissance de la double nationalité », 15 

november 2019, beschikbaar op : https://afrique.lalibre.be/43331/opinion-rdc-plaidoyer-pour-la-

reconnaissancede-la-double-nationalite/.  

7. Jeune Afrique, « RDC - Double nationalité : le bal des hypocrites », 28 mei 2018, beschikbaar op : 

https://www.jeuneafrique.com/mag/561018/politique/rd-congo-doublenationalite-le-bal-des-hypocrites/. 

8. La Libre - Afrique, « RDC : Double nationalité: pas de problème si vous êtes allié de Kabila », 4 april 

2018, beschikbaar op : https://afrique.lalibre.be/17468/rdc-double-nationalite-pas-de-probleme-sivous-

etes-allie-de-kabila/.  

9. La Libre - Afrique, « RDCongo : plaidoyer pour l’acceptation d’une double nationalité », 27 mei 2019, 

beschikbaar op : https://afrique.lalibre.be/36892/rdcongo-plaidoyer-pour-lacceptation-dunedouble-

nationalite/.  

10. DANJES LUYILA, Habari RDC, « Double nationalité en RDC, sommes-nous prêts » ?, 7 januari 

2020, beschikbaar op : https://habarirdc.net/double-nationalite-prets/.  

11. B. SCHMID, « Double nationalité : la tolérance française », GISTI - « Plein droit », 2008/4, n° 79, pp. 

22-25, beschikbaar op : https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2008-4-page-22.htm.  

12. Éditions Karthala, « Politique africaine », 2007/3, n° 107, pp. 204-214, beschikbaar op : 

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2007-3-page-204.htm.  

13. D. POLLET-PANOUSSIS, « La constitution congolaise de 2006 : petite sœur africaine de la 

constitution française », Presses universitaires de France, Revue française de droit constitutionnel, 

2008/3, n° 75, pp. 451-498, beschikbaar op : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit- 

constitutionnel-2008-3-paqe-451.htm.  

14. Exposé des motifs de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.  

15. Mail Ambassade D.R.C. te Brussel, dd. 02.06.2020 

16. Mail raadsheer verzoekende partij aan tegenpartij, dd. 16.10.2019  

17. USB-stick met video’s  

18. The Economist, Not much to celebrate - Féiix Tshisekedi has accomplished little in Congo, 

08.02.2020”. 

 

2.3. Bij aanvullende nota brengt verzoeker landeninformatie bij over de behandeling van politieke 

opponenten in RDC. 

 

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. 
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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 

EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging omwille van één 

van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on 

Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe, 

Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).  

 

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

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

http://curia.europa.eu). 

 

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

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

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

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

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

11449/07, 28 juni 2011, § 226).  

 

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

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

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

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

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

 

5. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en 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 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 verzoeker 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. 

 

6. Inzake de aangevoerde schending van artikel 27 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2013 tot 

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen, dient te worden opgemerkt dat dit artikel opgeheven werd. Ook artikel 4, 

§ 1 van voormeld K.B., waarvan de schending door verzoeker wordt aangevoerd, werd opgeheven. 

 

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

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, 

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

gelezen te worden.   

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

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

twee onderscheiden fasen. 

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

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

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

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

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

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

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

http://curia.europa.eu/


  

 

 

RvV  X - Pagina 26 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake 

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.” 

 

8. Verzoeker betoogt in het verzoekschrift dat hij meermaals (tevergeefs) heeft gevraagd om zijn gehele 

verhaal te kunnen vertellen, in plaats van op fragmentarische wijze te moeten antwoorden op vragen, 

dat verweerder hier op geen enkel moment enig belang aan heeft gehecht en dat dit resulteerde in een 

aantal zaken van primordiaal belang die door verweerder verkeerd begrepen werden.  

 

Vooreerst dient erop gewezen dat de protection officer, binnen de hierover opgestelde beleidslijnen van 

het CGVS, vrij is zijn/haar eigen structuur tijdens het gehoor aan te houden. Verzoeker heeft gedurende 

de drie persoonlijke onderhouden inderdaad aangegeven dat hij zijn relaas veel gedetailleerder zou 

kunnen vertellen indien hij van het begin tot het einde ononderbroken zou blijven. Hij heeft echter op 

geen enkel moment toegelicht welke concrete elementen hij niet heeft kunnen aanbrengen ten gevolge 

van het verloop van de onderhouden en de vraagstelling.  

 

Ook in zijn verzoekschrift laat verzoeker na te duiden welke details hij niet heeft kunnen uiteenzetten 

omwille van de vraagstelling.  

 

Uit het administratief dossier kan geenszins worden afgeleid dat verzoeker niet de gelegenheid kreeg 

om zijn asielmotieven en de concrete feitelijkheden uiteen te zetten. Te dezen wijst de Raad nog op de 

volledigheid en uitgebreidheid van verzoeker bij het beantwoorden van de vragen.  

 

9.1. 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. 
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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.”. 

 

9.2. Verzoeker legt ter staving van zijn identiteit en nationaliteit een Angolees paspoort (geldig van 8 

november 2011 tot 8 november 2021), een Angolese identiteitskaart (geldig van 30 mei 2011 tot 29 mei 

2021) en een Angolees rijbewijs (geldig van 23 februari 2009 tot 4 mei 2009). Verzoeker toont zijn 

identiteit en Angolese nationaliteit, die kernelementen uitmaken in onderhavige procedure, genoegzaam 

aan.  

 

9.3. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:  

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden 

van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot 

stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”  

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de 

status van vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag).  

 

Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor 

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn 

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, 

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats 

had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”  

 

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “De subsidiaire beschermingsstatus wordt 

toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen 

beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te 

nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land 

waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals 

bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil 

stellen en niet onder de uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”  

 

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting is van artikel 2, f) van de 

Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen 

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale 

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking 

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming 

(Kwalificatierichtlijn), kent geen internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”. 

Een richtlijnconforme interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van 

hetgeen is gedefinieerd in de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen van de 

nationaliteit of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, n) van de voornoemde 

richtlijn). Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van 

de nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. 

Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoeker de bescherming van dit 

land niet kan of om geldige redenen niet wil inroepen. 

 

Hoewel er aanduidingen zijn dat verzoeker ook de nationaliteit van RDC (zou kunnen) bezit(ten), dient in 

casu enkel rekening gehouden te worden met zijn vrees voor vervolging ten aanzien van het land 

waarvan daadwerkelijk bewezen is dat hij de nationaliteit bezit, namelijk Angola.   

 

10. Aangaande verzoekers vrees voor vervolging blijkt dat volgens de bestreden beslissing geen geloof 

wordt gehecht aan verzoekers vrees voor vervolging ten aanzien van Angola.  
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De elementen van deze motivering zijn de volgende: 

- uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij geen vrees voor vervolging koestert omwille van zijn 

lidmaatschap bij UNITA; 

- verzoekers vrees voor vervolging ingevolge zijn syndicale activiteiten voor Sinte Ssap is niet meer 

actueel; 

- waar verzoeker stelt dat hij in de jaren 2015-2017 actief was voor het syndicaat Stospa en omwille van 

deze activiteiten door meerdere generaals verbonden aan Total en DSL vervolgd werd, wordt de ernst 

van verzoekers vrees voor vervolging reeds aanzienlijk ondermijnd aangezien hij er niet aan dacht zich 

te vestigen in de Democratische Republiek Congo; 

- uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier kan niet blijken dat er in april 2017 een 

staking plaats had binnen DSL of Total; 

- het krantenartikel uit de Nova Gazetta over de staking in april 2017 werd niet overgenomen door 

andere media en gaat niet gepaard met geloofwaardige verklaringen van verzoeker; 

- de inhoud van het door verzoeker neergelegde medisch verslag van Exil stemt niet overeen met 

verzoekers verklaringen voor het CGVS aangaande het tijdstip van ontslag van de 6 personen; 

- het is uiterst merkwaardig dat verzoekers werkgever personen van eenzelfde etnie ontslaat zonder 

hiervoor een reden te geven, maar verzoeker, die beweerdelijk geviseerd wordt door generaals 

verbonden aan zijn werkgever, op geen enkel moment ontslagen wordt; 

- verzoeker maakt zijn gevangenschap in januari 2015 niet aannemelijk; 

- verzoeker legt inconsistente verklaringen af omtrent mevrouw M. en de periode dat zijn telefoon werd 

afgeluisterd; 

- uit verzoekers verklaringen blijkt niet dat hij in de periode januari 2015 tot juli 2017 zijn familie dan wel 

zijn eigen persoon trachtte te beschermen tegen de generaals, terwijl hij het gerecht wel contacteerde 

wanneer zijn rechten als werknemer geschonden worden; 

- verzoeker legt tegenstrijdige verklaringen af aangaande zijn verblijfplaats tijdens de laatste maanden 

voor zijn vertrek uit Angola; 

- verzoekers gedrag gedurende de laatste maanden van zijn verblijf in Angola wijst niet op een vrees 

voor vervolging. 

 

11. Verzoeker stelt in het verzoekschrift terecht dat hij nooit heeft beweerd dat hij, zoals in de bestreden 

beslissing staat vermeld, ontvoerd werd in 2007 omdat één van zijn vrienden een lidkaart van UNITA bij 

zich had.  

 

Hoewel verweerder op dit punt uitging van een foutieve lezing van de verklaringen van verzoeker, kan 

verzoeker niet worden bijgetreden dat dit het gevolg was van het feit dat verzoeker zijn relaas niet in het 

geheel mocht vertellen en op vragen moest antwoorden. De Raad stelt vast dat het hier een materiële 

vergissing in hoofde van verweerder betreft.  

 

Hoe dan ook, uit lezing van verzoekers verklaringen blijkt dat hij toen samen met P. en L. werd ontvoerd 

omwille van het vakbondswerk dat ze deden en niet omwille van hun lidmaatschap bij UNITA (notities 

van het persoonlijk onderhoud van 30 augustus 2019 (hierna: notities 2), p. 8). Verzoeker verklaarde 

weliswaar dat P. werd vermoord omdat de ontvoerders een lidkaart van UNITA bij hem vonden en stelde 

dat de ontvoerders ook op de hoogte waren van verzoekers lidmaatschap van UNITA, maar maakte 

duidelijk dat dit niet de reden achter de ontvoering was (notities van het persoonlijk onderhoud van 5 juli 

2019 (hierna: notities 1), p. 19; p. notities 2, p. 8).  

 

De bestreden beslissing stelde terecht vast dat uit verzoekers verklaringen geen vrees voor vervolging 

kan blijken omwille van zijn lidmaatschap bij UNITA. 

 

12. Verder herneemt verzoeker de vervolgingsfeiten omwille van zijn lidmaatschap en 

vakbondsactiviteiten voor Sinte Ssap en betoogt hij dat verweerder niet serieus is dat de vrees voor 

vervolging met betrekking tot de vakbondsactiviteiten voor Sinte Ssap niet langer actueel is, omdat hij 

niet langer lid is van deze vakbond. Verzoeker meent dat uit zijn relaas duidelijk blijkt dat hij reeds in 

2007 vervolgd werd omdat hij opkwam voor de arbeidsrechten en dat deze vervolging zo ver ging dat hij 

gefolterd en gecastreerd werd en zijn halfzus werd neergeschoten. Verzoeker hekelt in het 

verzoekschrift dat verweerder zonder meer stelt dat hij geen vervolging vreest omwille van zijn 

lidmaatschap bij UNITA of omwille van zijn syndicaal werk voor Sinte Ssap en benadrukt dat beide 

gegevens uitermate relevant zijn, vermits zij bijdragen tot verzoekers profiel: een persoon die opkomt 

voor de arbeidsrechten binnen een bedrijf dat beheerd wordt door de generaals in Angola en hierdoor in 

een slecht daglicht is komen te staan bij deze generaals en dan ook beschouwd wordt als een 

ongewenst individu, die uit de weg moet geruimd worden. 
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Hoewel niet wordt getwijfeld aan verzoekers profiel van vakbondsmilitant gaat hij er in zijn verweer aan 

voorbij dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de door hem genoemde 

generaals (“Hoe heten die generaals?”, “Franca Ndalu, kolonel Sobrinho, generaal Santos Andrade en 

de generaal Facera.”, “Het zijn 4 personen die u bedreigd hebben?”, “Ja, het zijn die waarvoor ik vlucht. 

Van hen ben ik te weten gekomen dat ze mij bedreigden.”, notities van het persoonlijk onderhoud van 5 

juli 2019 (hierna: notities 1), p. 18) geen directe banden hebben met de bedrijven Total, dan wel DSL. 

 

Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat generaal António dos 

Santos França “Ndalu”, generaal João De Matos, generaal Luis Pereira Faceira en generaal Antonio 

Pereira Faceira weliswaar commerciële activiteiten uitoefenden en onder meer aandeelhouder waren in 

commerciële bedrijven, doch dat geen van hen deel heeft uitgemaakt van de raad van bestuur van het 

oliebedrijf Total en binnen het tijdsbestek van de feiten (2015-2017) geen informatie kon worden 

teruggevonden over de implicatie van voormelde generaals in het bestuur van DSL (COI Case “AN2020-

001” van 28 april 2020, p. 4-8). Hoewel uit de informatie blijkt dat generaal Luis Pereira Faceira 

voorzitter van de raad van bestuur van de Grupo Gemini is en DSL deel uitmaakt van de Grupo Gemini 

kan hieruit zijn directe betrokkenheid bij DSL niet blijken.  

 

Bovendien blijkt dat generaal João De Matos in 2017 is overleden, hetgeen ook door verzoeker in zijn 

verklaringen wordt bevestigd (COI Case “AN2020-001” van 28 april 2020, p. 6; notities van het 

persoonlijk onderhoud van 4 oktober 2019, (hierna: notities 3), p. 4).  

 

Verder wordt vermeld dat in de geraadpleegde bronnen, waaronder de nieuwsdatabanken Factiva en 

BBC monitoring, geen informatie kon worden teruggevonden over een Angolese kolonel Sobrinho, noch 

over generaal Santos Andrade of França Andrade (COI Case “AN2020-001” van 28 april 2020, p. 7). 

 

Uit voorgaande kan aldus geenszins blijken dat de door verzoeker genoemde generaals een directe 

band hadden met Total, dan wel DSL – laat staan dat zij een gezamenlijk belang hadden in deze 

bedrijven – zodat evenmin kan worden ingezien dat deze generaals verzoeker zouden willen doden 

omwille van zijn vakbondsactiviteiten in voormelde bedrijven.  

 

Verzoeker brengt geen objectieve informatie bij waaruit de directe – laat staan gezamenlijke – 

betrokkenheid van de door hem genoemde generaals bij Total en/of DSL kan worden afgeleid. Deze 

vaststellingen ondermijnen de geloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden vrees voor vervolging 

ten aanzien van Angola. 

 

13. Verzoeker meent dat verweerder niet motiveert waarom het krantenartikel van de Nova Gazetta van 

27 april 2017 niet gepaard gaat met geloofwaardige verklaringen.  

 

Hij gaat echter voorbij aan de vaststellingen in de bestreden beslissing, waarin wordt gesteld dat (i) uit 

objectieve landeninformatie blijkt dat er in april 2017 geen staking plaatsvond binnen de bewakingsfirma 

DSL, noch bij het oliebedrijf Total, (ii) dat er in 2017 geen gevallen van vergelding tegen stakers bekend 

waren, (iii) dat verzoekers naam niet publiekelijk verbonden is aan de vakbond van DSL, (iv) dat het 

artikel niet werd overgenomen door andere media, en (v) dat uit het voorgelegde artikel niet blijkt dat het 

ontslag van 6 personen aan de basis lag van de beweerdelijke staking. De Raad merkt bovendien op 

dat het een feit van algemene bekendheid is dat kranten artikelen of berichten op aanvraag kunnen of 

durven te publiceren tegen betaling en dat hun bewijswaarde bijgevolg bijzonder relatief is. Het door 

verzoeker neergelegde krantenartikel kan aldus geenszins aantonen dat de vermeende staking in april 

2017 werkelijk heeft plaatsgevonden, laat staan dat verzoeker hierom vervolgd werd. 

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift stelt dat hij niet inziet op welke wijze USDOS kennis zou hebben 

van de door hem beschreven situatie en erop wijst dat er geen vakbond genaamd DSL is zodat hij er 

logischerwijze niet publiekelijk aan verbonden kan zijn, gaat verzoeker voorbij aan het punt dat er geen 

informatie kan worden teruggevonden waaruit blijkt dat de door hem voorgehouden feiten hebben 

plaatsgevonden. Verzoeker brengt zelf ook geen betrouwbare objectieve informatie bij ter staving van de 

vermeende staking. 

 

14. Aangezien verzoeker niet aannemelijk maakt dat de staking daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, 

laat staan dat hij hierom wordt geviseerd door Angolese generaals, kan evenmin worden aangenomen 

dat verzoekers zoon omwille hiervan ontvoerd werd, noch dat verzoeker daaropvolgend onder schot 

gedwongen werd om een document te ondertekenen dat een einde zou maken aan de staking.  
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15. De bij het verzoekschrift neergelegde video’s waarop verzoeker persoonlijk identificeerbaar is, tonen 

aan dat verzoeker heeft deelgenomen aan stakingen.  

 

De Raad herneemt dat niet betwist wordt dat verzoeker heeft deelgenomen aan vakbondsactiviteiten, 

doch wel dat hij omwille van een vermeende staking in april 2017 zou worden vervolgd door Angolese 

generaals. Deze ongedateerde video’s tonen geenszins aan dat er in april 2017 daadwerkelijk een 

staking heeft plaatsgevonden, noch dat verzoeker omwille van zijn deelname hieraan zou worden 

vervolgd. 

 

16. Aangaande de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen verzoekers verklaringen voor het CGVS en 

de inhoud van het medisch attest van Exil betoogt het verzoekschrift dat het een verwaarloosbaar 

verschil van hoogstens drie maanden betreft.  

 

Van verzoeker kan echter wel degelijk verwacht worden dat hij de feiten die aan de basis van de 

vermeende staking lagen, met name het ontslag van de zes personen, eenduidig in de tijd zou kunnen 

situeren. Dergelijke incoherente verklaringen over eenvoudige zaken, die overigens tot de kern van zijn 

asielrelaas behoren, tonen dan ook aan dat verzoekers verklaringen niet op waar gebeurde ervaringen 

berusten.  

 

17. Verder stelt verzoeker dat hij inconsistente verklaringen aflegde ten gevolge van zijn trauma en 

verwijst dienaangaande naar psychologische attesten en algemene informatie aangaande de impact van 

trauma op het geheugen.  

 

De Raad wijst erop dat het feit dat een persoon een psychische aandoening of een verstandelijke 

beperking heeft, op zichzelf niet aangeeft dat de verzoeker om internationale bescherming niet in staat 

is om het verzoek om internationale bescherming te begrijpen en er effectief aan deel te nemen (cf. UN 

High Commissioner for Refugees (UNHCR), Procedural Standards for Refugee Status Determination 

Under UNHCR's Mandate, 26 August 2020, p. 89). 

 

In de mate dat de attesten gewag maken van verzoekers psychische problemen kan hieruit niet worden 

afgeleid dat hij niet in de mogelijkheid is ten volle mee te werken aan de procedure inzake zijn verzoek 

om internationale bescherming.  

 

Uit de door verzoeker voorgelegde psychologische attesten (van 27 juni 2018, 14 juni 2019 en 10 juni 

2020) blijkt dat verzoeker psychologisch lijdt (onder meer aan slaapproblemen, verlies van levenszin, 

gevoelens van schuld), dat hij medicatie heeft gekregen van zijn behandelde arts voor zijn 

psychologisch lijden en door een psycholoog wordt opgevolgd. Nergens wordt echter vermeld dat 

verzoekers cognitief geheugen zou zijn aangetast waardoor hij in de onmogelijkheid zou zijn concrete 

gegevens en gebeurtenissen op een correcte wijze mee te delen.  

 

Uit de attesten is aldus niet op te maken dat verzoekers psychische problematiek hem verhindert om op 

volwaardige wijze verklaringen af te leggen inzake de reden(en) van zijn verzoek om internationale 

bescherming. De attesten bieden aldus geen nuttige verklaring voor verzoekers tegenstrijdige 

verklaringen. 

 

18. Verzoekers opmerkingen in het verzoekschrift aangaande zijn vermeende gevangenschap in januari 

2015 kunnen de vaststellingen in de bestreden beslissing dienaangaande niet verschonen.  

 

Indien verzoeker daadwerkelijk gevangen werd genomen in januari 2015 kan worden verwacht dat 

verzoeker dit essentieel element ook zou vermelden tijdens zijn tweede persoonlijk onderhoud.  

 

De Raad merkt op dat de gedane vaststellingen geen ruimte laten voor de nuanceringen die verzoeker 

post factum nog tracht aan te brengen. Bovendien kan niet worden ingezien dat verzoeker uitdrukkelijk 

verklaarde dat hij voor het eerst werd gevangengenomen in 2015 (notities 1, p. 19), gezien hij eerder 

tijdens hetzelfde onderhoud had verklaard dat hij ontvoerd werd in 2007 (notities 1, p. 15).  

 

Waar verzoeker in het verzoekschrift verduidelijkt dat hij bedoelde dat hij voor het eerst voor een langere 

periode werd vastgehouden in 2015, stelt de Raad vast dat verzoekers pogingen tot het a posteriori 

bijsturen van zijn verklaringen geen steun vinden in het administratief dossier. Verzoekers verklaringen 

aangaande zijn gevangenschap(pen) kunnen niet overtuigen.  
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19. Verzoeker tracht ook de vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen omtrent mevrouw M. en 

de periode dat zijn telefoon werd afgeluisterd te verklaren in het verzoekschrift door te stellen dat het 

een misverstand betreft en een verduidelijking te geven van de feiten die het voorwerp van de 

tegenstrijdigheden vormen. De Raad stelt opnieuw vast dat dit een loutere post factum verklaring 

uitmaakt die duidelijk na reflectie tot stand gekomen is na kennisname van de bestreden beslissing en 

die derhalve niet wordt aangenomen. 

 

20. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat verweerder voorbijgaat aan het feit dat hij doorheen de 

jaren meerdere keren van verblijfplaats wijzigde om zichzelf en zijn familie te beschermen en dat hij niet 

inziet op welke wijze hij zijn familie of zichzelf nog verder zou kunnen beschermen.  

 

Nochtans blijkt uit lezing van verzoekers verklaringen dat hij in de periode van 2014 tot april 2017 op 

dezelfde plaats bleef wonen (notities 1, p. 16) en dus geenszins meerdere keren van verblijfplaats 

wijzigde.  

 

Bovendien stelde verweerder terecht dat niet valt te rijmen dat verzoeker in de periode 2015-2017 geen 

pogingen ondernam om zijn familie dan wel zijn eigen persoon te beschermen tegen de generaals, 

terwijl hij het gerecht wel contacteerde wanneer zijn rechten als werknemer geschonden worden. 

 

20. Daar waar verzoeker voorhoudt dat hij verplicht was te werken in de laatste maanden voor zijn 

vertrek uit Angola, merkt de Raad op dat dit geen afbreuk doet aan de vaststelling dat dergelijk gedrag 

de geloofwaardigheid zijn voorgehouden vrees voor vervolging ondermijnt. Indien verzoeker werkelijk 

voor zijn leven vreesde, is niet aannemelijk dat hij zich publiek vertoont en alsnog zou gaan werken, 

zelfs indien hij hiertoe verplicht zou worden. 

 

21. Gezien geen geloof wordt gehecht aan de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten ten 

gevolge van zijn vakbondsactiviteiten, kan evenmin enig geloof gehecht worden aan zijn bewering dat 

zijn vrouw en dochter omwille hiervan werden verkracht (notities 1, p. 20; notities 3, p. 10).  

 

Bovendien stelde verweerder in de bestreden beslissing terecht dat het niet geloofwaardig is dat 

verzoeker de hulp niet inriep van zijn broer of ex-schoonvader na deze verkrachting. Wat betreft het 

neergelegde document van SamuSocial, kan slechts worden vastgesteld dat dit document nagenoeg 

onleesbaar is. Hoe dan ook vormen medische attesten geen sluitend bewijs voor de omstandigheden 

waarin letsels werden opgelopen. 

 

22. Inzake de door verzoeker voorgelegde medische attesten kan vooreerst verwezen worden naar 

relevante rechtspraak van het EHRM inzake de vraag naar het gewicht dat moet worden toegekend aan 

het medische attest (R.C. tegen Zweden, nr. 41827/07, § 53, 9 maart 2010; Mo.M. tegen Frankrijk, nr. 

18372/10, § 40, 18 april 2013; I tegen Zweden, nr. 61204/09, § 67, 5 september 2013; R.J. tegen 

Frankrijk, nr. 10466/11, §§ 41-42, 19 september 2013). 

Uit “I. tegen Zweden”, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en “R.J. tegen Frankrijk”, van 19 september 

2013, nr. 10466/11, kan blijken dat indien dat bewijsmiddel een sterke aanwijzing vormt dat de gestelde 

onmenselijke behandeling in het land van herkomst of gewoonlijk verblijf, het letsel van de asielzoeker 

heeft veroorzaakt, het de betrokken staat ertoe kan verplichten om nader onderzoek te verrichten naar 

dat bewijsmiddel om twijfel weg te nemen over het risico dat de asielzoeker na uitzetting naar het 

desbetreffende land wordt onderworpen aan een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM. In “I. 

tegen Zweden” werden de vastgestelde verwondingen in het medisch attest precies omschreven en in 

“R.J. tegen Frankrijk” wordt in het medisch attest melding gemaakt van significante en zichtbare littekens 

op het lichaam, die consistent kunnen zijn met de door de asielzoeker afgelegde verklaringen 

aangaande de timing en de aard van de ondergane folteringen.  

In “I. tegen Zweden” werden de vastgestelde verwondingen in het medisch attest precies omschreven 

(“Ce certificat médical, … , décrit de façon précises quatorze « plaies par brûlure datant de quelques 

semaines » et occasionnant des douleurs importantes nécessitant un traitement local et par la bouche 

(...)».”) en in “R.J. tegen Frankrijk” wordt in het medisch attest melding gemaakt van significante en 

zichtbare littekens op het lichaam, waaronder een kruis gebrand in de borststreek, die consistent kunnen 

zijn met de door de asielzoeker afgelegde verklaringen aangaande de timing en de aard van de 

ondergane folteringen. 

Of het bewijsmiddel tot nader onderzoek noopt, moet worden beoordeeld in het licht van de gestaafde 

dan wel geloofwaardige verklaringen van de asielzoeker en tegen de achtergrond van de algemene 

situatie in het land van herkomst (cf. § 53 t/m 56 van het arrest R.C. tegen Zweden, van 9 maart 2010, 

nr. 41827/07, § 41 t/m 44 van het arrest D.N.W. tegen Zweden, van 6 december 2012, nr. 29946/10, § 
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62 van het arrest I. tegen Zweden, van 5 september 2013, nr. 61204/09, en § 39 t/m 42 van het arrest 

R.J. tegen Frankrijk, van 19 september 2013, nr. 10466/11). Dat andere onderdelen van het asielrelaas 

ongeloofwaardig zijn, hoeft niet in de weg te staan van voormelde verplichting, in het bijzonder indien op 

het lichaam van de asielzoeker significante littekens of verwondingen zichtbaar zijn die stroken met de 

verklaring dat autoriteiten van zijn land hem onmenselijk hebben behandeld; deze stelling bevestiging 

vindt in betrouwbare informatie over dat land en uit deze informatie ook kan worden afgeleid dat 

autoriteiten van dat land personen als de asielzoeker na terugkeer mogelijk aan een onderzoek 

onderwerpen en zij tijdens dat onderzoek onmiddellijk van de littekens of verwondingen op de hoogte 

kunnen raken (cf. § 67 t/m 69 van voormeld arrest I. tegen Zweden, § 39 en 42 van voormeld arrest R.J. 

tegen Frankrijk en § 66 en 72 van het arrest Z.M. tegen Frankrijk, van 14 november 2013, nr. 40042/11). 

Voor het ontstaan van voormelde verplichting is ook van belang of de asielzoeker nog ander 

bewijsmateriaal heeft overgelegd ter staving van zijn betoog dat hij na uitzetting naar het desbetreffende 

land zal worden onderworpen aan een behandeling in strijd met voormeld artikel (cf. § 40 t/m 43 van het 

arrest Mo.M. tegen Frankrijk, van 18 april 2013, nr. 18372/10, en § 77 t/m 79 van voormeld arrest Z.M. 

tegen Frankrijk).  

 

De door verzoeker neergelegde medische attesten maken melding van diverse littekens op het lichaam 

en andere lichamelijke ongemakken. 

 

Er wordt door de Raad niet getwijfeld aan de bewijskracht van deze stukken. De beoordeling van de 

bewijswaarde van een attest betreft een feitelijke appreciatie die de Raad toekomt. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het geheel van de voorliggende elementen opgenomen in het administratief 

dossier en het verzoekschrift. Een medisch of psychologisch rapport kan niet als alleenstaand worden 

gezien binnen een verzoek om internationale bescherming. Het maakt deel uit van het geheel van de 

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming en het gewicht 

dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden binnen dit geheel.  

 

In casu dient erop gewezen dat verzoeker de door hem voorgehouden vervolgingsfeiten niet 

aannemelijk heeft weten maken, zodat evenmin aannemelijk is dat de letsels te wijten zijn aan deze 

feiten. 

 

Hoewel de documenten het bestaan van bepaalde hetzij fysieke, hetzij mentale letsels kunnen 

aantonen, vormen deze neergelegde medische stukken geen sluitend bewijs voor de omstandigheden 

waarin de genoemde letsels werden opgelopen, noch voor het feit dat de letsels werden opgelopen 

voordat verzoeker zijn land van herkomst verliet. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of 

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

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen of mentale problemen, maar kan 

nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen 

of mentale problemen werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de verklaringen van de 

patiënt. 

 

In het licht van het gehele dossier kunnen de medische attesten de geloofwaardigheid van het 

asielrelaas niet herstellen, noch het bestaan van een risico op mishandeling bij terugkeer naar Angola 

aannemelijk maken. 

 

23. De Raad stelt vast dat verzoeker er in zijn verzoekschrift niet in slaagt om de in de bestreden 

beslissingen gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of 

tastbare stukken aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan 

door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.  

 

Verzoeker beperkt zich, gelet op voorgaande, tot het herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen 

van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden 

beslissing, het geven van algemene en theoretische beschouwingen over de motiveringsplicht, het 

maken van verwijten naar het CGVS, het geven van gefabriceerde post factum verklaringen, het 

formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat 

na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing 

kunnen weerleggen.  

 

Verzoeker weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden 
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uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden beslissing 

overeind.  

 

Gelet op voorgaande hecht de Raad geen geloof aan verzoekers voorgehouden vrees ten aanzien van 

Angola omwille van zijn vakbondsactiviteiten.  

 

24. Waar verzoeker in het verzoekschrift verwijst naar zijn politiek activisme en zijn familiale band met 

generaal S. haalt hij nergens aan dat hij omwille hiervan vervolgd of geviseerd zou worden in Angola. Hij 

stelt louter omwille van zijn politiek activisme en familiale band met de generaal vervolging te vrezen 

door de Congolese autoriteiten. De algemene landeninformatie aangaande de verwezenlijkingen van 

president Tshisekedi betreffen de algemene situatie in Congo. Verzoeker toont hiermee niet aan een 

gegronde vrees voor vervolging ten aanzien van Angola te hebben. 

 

25. Verzoeker brengt bij zijn verzoekschrift een talrijk aantal rapporten bij aangaande het verbod op de 

dubbele nationaliteit in de Democratische Republiek Congo. Deze rapporten, alsook de rapporten inzake 

de mensenrechtenschendingen in RDC, brengen niets bij aangaande de door verzoeker voorgehouden 

vrees voor vervolging ten aanzien van Angola.  

 

26. 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 overige 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. 

 

27. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu geenszins 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. 

 

28. Inzake de subsidiaire beschermingsstatus brengt verzoeker geen ander element aan dan wat wordt 

aangevoerd inzake de vluchtelingenstatus. 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. 
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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 zesentwintig februari 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 

 

 

 

 

 

  

 


