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nr. 273 099 van 23 mei 2022

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. HARDY

Rue de la Draisine 2/004

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

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 21 oktober 2021 heeft

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

27 september 2021.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 29 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat J.

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Angolese nationaliteit te bezitten en etnisch Bakongo te zijn. U bent geboren op X 1975 te

X in de provincie Uige in Angola. Op zesjarige leeftijd verhuisde u naar Palanka, in de gemeente Kilamba

Kiaxi in de hoofdstad Luanda, waar u tot 2010 samen met uw ouders woonde. In 2010 verliet u uw ouderlijk

huis teneinde samen met uw zoon in Hoji ya Henda, eveneens in Luanda, te gaan wonen, alwaar u tot uw

vertrek uit Angola op 29 juli 2018 officieel verbleef. Vanaf ongeveer 11 juni tot 29 juli 2018 verbleef u

echter bij een vriendin in Lubita/Lobito omdat u niet langer in Hoji ya Henda kon leven. In 2010 en 2011

ging u op reis naar Congo en op 2 januari 2018 reisde u gedurende 13 dagen met uw toenmalige partner

M. L. voor toeristische doeleinden naar Portugal.
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Wanneer u terugkeerde uit Portugal werd uw paspoort op de luchthaven in beslag genomen door de politie

omwille van de situatie met de kerk van de zevende dag, licht van de wereld.

Uw moeder overleed in 2010 aan een ziekte en uw vader verblijft in Palanka. Uw zus C., geboren in 1971,

verliet Angola in 2004 en verblijft met haar kinderen in België met een verblijfsvergunning die elke vijf jaar

dient te worden vernieuwd. Uw broer Francisca S.V., geboren in 1978, verblijft in Sapu, Luanda.

In 2000 behaalde u in Angola een diploma als verpleegkundige. Van 1998 tot 2000 werkte u in ziekenhuis

‘Maria Pia’ en van 2000 tot uw vertrek uit Angola werkte u in een klein medisch centrum. Vanaf 2008

echter werkte u de voormiddagen in het medisch centrum en de namiddagen in verschillende apothekers.

Wanneer de overheid in 2017 besliste dat niemand zonder diploma in de apotheek mocht werkte,

behaalde u in 2017 via een versnelde opleiding uw farmaceutisch diploma aan het ‘centro medica paltra’.

Sinds 2015 werkte u in de apotheek ‘Ojel Farma’, naast de Ponte Partida in Viana, Luanda.

In 2001 begon u een relatie met J. C. met wie u een zoon J.D.G.P.C. heeft, geboren op 18 februari 2005.

In 2007, wanneer uw zoon een jaar en zeven maanden was, verliet J. C. u aangezien hij Congolees was

en hij van zijn stam niet met iemand van uw stam mocht huwen. M. L., militant van UNITA, die u via het

werk leerde kennen en met wie u sinds 2012 een relatie had, leerde u de kerk van de zevende dag, licht

van de wereld kennen waarvan u sinds 2013 aanhangster was. Wanneer u op 18 januari 2018 ruzie had

met M. L. vertrok hij en nadien had u geen contact meer met hem.

In 2015 vond er een confrontatie plaats tussen de kerk van de zevende dag en de autoriteiten waarbij uw

partner M. L. betrokken was. Na die dag zochten M. en drie van zijn vrienden onderdak in uw huis en

deden jullie ook gebeden in uw huis. Tussen 2015 en 2017 zijn ze voor geruime tijd vertrokken. In 2016

kreeg u een uitnodiging van de politie voor een verhoor op het politiekantoor. Aangekomen in het

politiekantoor werd u ervan beschuldigd kerkleden en terroristen onder uw dak te beschermen en geheime

missen te hebben georganiseerd. U werd gedurende drie dagen vastgehouden en via een van de vrouwen

van de generaal W., die klant was in uw apotheek, kon u tijdelijk de gevangenis verlaten – tot u al dan niet

schuldig zou worden bevonden. Na uw vrijlating kreeg u meer contact met generaal W.. In 2017 werd uw

huis tweemaal binnengevallen, beroofd en werd u met de dood bedreigd. In april 2018 werd u door de

politie meegenomen vanuit de apotheek en ervan beschuldigd een gezocht kerklid te zijn. U werd naar

een huis in Viana gebracht waar de generaal u opwachtte en u vervolgens gedurende drie dagen vastzat

en door de generaal seksueel werd misbruikt. Na afloop vertelde u het gebeuren aan uw oom die een

advocaat consulteerde om een procedure te starten alsook aan de vrouw van de generaal, die haar

echtgenoot erover aansprak. De generaal, die uw plannen te weten kwam, diende echter eerst in juni

2018 klacht tegen u in – u ervan beschuldigend een terrorist en kerklid te zijn die terroristen en kerkleden

beschermde. U werd naar aanleiding van die klacht opnieuw gearresteerd op 25 juni 2018 en naar de

gevangenis ‘Comarca van Petrangol’ gebracht waar u vijf dagen verbleef. Met behulp van de echtgenote

van de generaal kon u uit de gevangenis ontsnappen. Na uw ontsnapping hield u zich schuil in het huis

van een vriendin in Lubita/Lobito.

29 juli 2018 reisde u samen met uw zoon, gebruik makend van een vals paspoort en tegen betaling met

behulp van een smokkelaar, per auto vanuit Luanda naar Congo en vervolgens naar België waar u daags

nadien aankwam. 17 augustus 2018 diende u een verzoek om internationale bescherming in bij de

Belgische asielinstanties.

Uw oom langs moederszijde, J. L., werd na uw vertrek uit Angola, in 2019 bij een roof op zijn huis om het

leven gebracht omwille van zijn betrokkenheid bij uw problemen.

Ter staving van uw verzoek legt u uw farmaceutisch diploma neer.

B. Motivering

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

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

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

vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.
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U verklaart Angola te hebben verlaten nadat u tweemaal werd gearresteerd op basis van beschuldigingen

van terrorisme omwille van uw betrokkenheid bij de kerk van de zevende dag, licht van de wereld. U heeft

uw betrokkenheid bij voornoemde kerk echter niet aannemelijk weten te maken waardoor ook de

vervolgingsfeiten die u eraan koppelt, de arrestaties, gevangenschap en het seksueel misbruik

door generaal W. niet kunnen hebben plaatsgevonden. Uw betrokkenheid bij de kerk van de zevende

dag, licht van de wereld werd om onderstaande redenen niet geloofwaardig bevonden.

U verklaart sinds 2013, samen met uw vriend, deel te nemen aan de kerk. Gevraagd naar uw specifieke

activiteiten, stelt u ‘meer te hebben gevast, zonder eten – ook bidden en zoveel mogelijk in de kerk blijven

dan iets anders doen’. Uw motivatie om lid te worden van de kerk was de volgende: ‘Omdat mijn vriend

had deelgenomen en hij heeft me altijd gezegd dat bidden iets goed is. Dan begon ik wel deel te nemen

ook. Ik hou heel veel van bidden’, waarmee u niet weet te duiden waarom u zich precies bij de kerk van

de zevende dag, licht van de wereld heeft aangesloten. U bijgevolg gevraagd wat u aansprak aan de kerk,

licht van de wereld, stelt u het bidden zelf en dat het bidden in deze kerk sterker was in vergelijking met

de andere waar u stond. U om duiding gevraagd, verklaart u dat Afrikanen een eigen manier van bidden

hebben, met eigen rituelen en de vasten: gaande van 3 tot 21 dagen waarbij er tijdens de dag niet mag

worden gegeten (zie notities van het persoonlijk onderhoud (verder notities), p. 28-29). U verduidelijkt dat

in de Protestantse kerk niet wordt gevast terwijl dat bij de kerk licht van de wereld wel gebeurde. Overigens

stelt u lid te zijn geworden van de kerk omdat u uw vriend wilde volgen aangezien uw eerste man u verliet

en u besloot bij uw vriend te willen blijven. Het verwondert enigszins dat u als hoogopgeleide vrouw,

werkzaam in de medisch/farmaceutische sector aanhangster zou zijn geworden van een kerk die

onderwijs voor kinderen verbiedt en tegen poliovaccinatie is (zie administratief dossier). U geeft zelf ook

aan dat de kerk een sekte is die de kinderen niet aanvaardt, dat voor hen de toekomst van kinderen niet

in scholing schuilt en dat men wil dat je als kerklid ten alle tijden beschikbaar bent. U voegt toe pas in

Europa – door opleiding en werk – de situatie te hebben kunnen begrijpen, wat niet wegneemt dat de

opvattingen van de kerk reeds strijdig waren met uw persoonlijke opvattingen, op basis van uw

scholingsniveau en werkzaamheden, wanneer u nog in Angola was. U kunt bijgevolg niet geheel

overtuigen wat betreft uw motivatie tot aansluiting bij de kerk.

Ook uw kennis wat betreft de kerk van de zevende dag, licht van de wereld, is onvoldoende om uw

betrokkenheid te kunnen aantonen. Gevraagd vanwaar de naam van de kerk komt, stelt u het niet te

kunnen uitleggen. Vervolgens gevraagd waarom de kerk ‘de kerk van de zevende dag’ wordt genoemd,

stelt u dat de kerk van de zevende dag een normale en gewone kerk is, en ‘de meneer’ die de religie heeft

gevolgd, de andere kerk ‘de zevende dag, licht van de wereld’ heeft geopend en naar het bos ging om de

religie te proclameren – alwaar ze gans de dag verbleven en de kinderen niet naar school mochten gaan.

Verder stelt u niets te weten – wat ten zeerste verwondert daar u verklaart sinds 2013 aanhangster te zijn

geweest van de kerk. U weet dat zaterdag de zevende dag is en op zaterdag niets mag worden gedaan

(niet werken, niets verkopen en het eten moest vrijdags moeten worden voorbereid), een overtuiging die

wordt gedeeld door de kerk van de zevende dag en de afsplitsing opgericht door Kalupeteka: kerk van de

zevende dag, licht van de wereld. Gevraagd waarom het op zaterdag is, stelt u dat het normaal was bij

de zevende dag en dat ze bij de zevende dag, licht van de wereld in de bossen verblijven en niets mogen

doen, enkel leven door het geloof (zie notities, p. 30). Gevraagd waarom er op zaterdag niet mag worden

gewerkt, stelt u dat men zegt dat God op zaterdag rust heeft genomen: de vrije dag, wat enigszins klopt.

Van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag houdt de kerk van de zevende dag

Sabbath omdat God de zevende dag van de scheppingsweek apart hield als een dag van rust en

herinnering aan de schepping. Zevende dag adventisten beschouwen zaterdag echter ook als rustdag

omdat het een van de 10 geboden betreft – wat u nalaat te vermelden. Gevraagd of nog andere dingen

belangrijk zijn voor de kerk, stelt u buiten het bidden niets anders te zien.

Gevraagd wat Kalupeteka, leider van de kerk, van zijn volgers, de leden van de kerk wou, stelt u dat hij

wou dat ze niets deden en louter afhingen van het gebed. Op de vraag waarin ze geloven en wat hun

overtuigingen zijn, herhaalt u dat ze echt in God geloven maar het door de overheid werd vergeleken met

een sekte omwille van wat hij zegt in de cultus. Gevraagd wat hij zegt, herhaalt u ‘wat er wordt gezegd in

de cultus, in de kerk’. Nogmaals om duiding gevraagd, antwoordt u dat er mensen gestorven zijn na 7

dagen zonder eten of drinken en de kerk om die reden door de regering wordt beschouwd als sekte.

Gepeild naar voornoemde gebeurtenissen, stelt u dat er veel mensen daar [in de bergen/bossen]

gestorven zijn. U voegt toe dat tijdens de vastenperiode een confrontatie plaatsvond met de politie en dat

zelfs de kinderen dienden te vasten terwijl niet iedereen een lichaam heeft dat het kon volhouden en er

op het einde mensen stierven. Gevraagd wanneer dat gebeurde, stelt u dat het daar altijd in de bergen

gebeurt: wanneer de confrontatie plaatsvond of wanneer de mensen zelf doodgingen. U verduidelijkt dat

de confrontatie plaatsvond op 16 april 2015 op ‘Monte Sumi’ (berg Sumi) en de politie werd gestuurd om
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alles af te breken nadat werd opgemerkt dat vele mensen, inclusief kinderen, stierven en de mensen niet

langer werkten. De aankomst van de politie werd echter tegengewerkt door de kerkleiding waardoor het

tot een confrontatie kwam waarbij meer dan 700 mensen stierven. U was die dag niet aanwezig op de

berg Sumi, doch verklaart er eerder in 2015 één keer te zijn geweest. U gevraagd waarom al die mensen

daar waren, stelt u eerst dat de verantwoordelijke de kerk niet in de stad wilde maar op een plek waar

geen mensen woonden en – op de vraag wat de mensen daar deden – stelt u dat ze er alleen aan het

bidden waren (zie notities, p. 31-32). Uw verklaringen zijn echter niet in lijn met informatie waarover

het CGVS beschikt en die essentieel is teneinde enig geloof te kunnen hechten aan uw

betrokkenheid bij de kerk van de zevende dag, licht van de wereld. Kalupeteka en zijn volgers waren

immers die periode op de berg aangezien men geloofde dat de wereld ten einde zou komen op 31

december 2015 en Kalupeteka riep zijn leden op om zich naar een afgelegen kamp in Angola te begeven.

Dat u nalaat dit te vermelden, terwijl meermaals werd gevraagd naar de reden tot aanwezigheid op de

berg, tast de geloofwaardigheid van uw betrokkenheid bij de kerk aan. Die bewuste 16 april 2015 wilden

veiligheidstroepen de religieuze leider Kalupeteka arresteren en wanneer ze op weerstand botsten waarbij

ook doden vielen, vond een massale slachtpartij plaats (zie administratief dossier). Tenslotte dient

opgemerkt dat u niet op de hoogte bent van de afloop van de arrestatie van de leider van uw kerk. U stelt

dat de verantwoordelijke persoon van de kerk in de gevangenis was en u niet weet of hij de gevangenis

al dan niet heeft verlaten (zie notities, p.26). Uit informatie die werd toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt echter dat José Julino Kalupeteka in april 2016 tot 28 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

Dat u hiervan niet op de hoogte bent, toont wederom aan dat u geen blijk geeft betrokken te zijn geweest

bij de kerk.

Daar u niet aannemelijk weet te maken betrokken te zijn geweest bij de kerk van de zevende dag,

licht van de wereld, kunnen ook de door u aangehaalde vervolgingsfeiten die eruit voortvloeien,

namelijk de arrestaties door de politie, uw contact met generaal W. en het seksueel misbruik, niet

hebben plaatsgevonden.

Indien u bovendien werkelijk in 2016 zou zijn gearresteerd vanwege uw betrokkenheid bij de kerk en er

een onderzoek werd ingesteld naar uw betrokkenheid, is het verwonderlijk dat u Angola in januari 2018

zonder problemen kon verlaten om een toeristische reis naar Portugal te ondernemen, nota bene met

uw partner M. L., die volgens uw verklaringen een van de verantwoordelijke personen van de kerk was,

achtervolgd werd door de politie en met de dood werd bedreigd (zie notities, p.10-11). Dat in uw hoofde

geen vrees voor vervolging vanwege de Angolese autoriteiten kan worden aangenomen, wordt

andermaal bevestigd door het gegeven dat u Angola zonder problemen heeft kunnen verlaten. U

stelt toen al problemen te hebben gekend, maar verlof te hebben genomen op uw werk en zo naar Portugal

te zijn gegaan. Dat u het land niet mocht verlaten, wist u niet. Gevraagd of u problemen kende wanneer

u op de luchthaven was wanneer u van Angola naar Portugal ging, stelt u dat daar niets werd gezegd

maar u een federaal agent wel 50 dollar heeft gegeven. U geeft in eerste instantie aan niet te weten

waarom u dat deed om vervolgens te stellen dat hij moeilijk deed en om geen vertraging op te lopen,

besloot u hem 50 dollar te geven. Uiteindelijk verklaart u dat hij moeilijk deed omdat de naam van de vader

van uw zoon die in het document stond, niet overeenkomst met de echte vader van uw zoon (zie notities,

p. 24). Bij terugkeer naar Angola echter zou uw paspoort in beslag zijn genomen daar u het land niet

mocht verlaten omdat het onderzoek van 2016 naar aanleiding van de beschuldigingen van terrorisme en

de ontvangst van kerkleden in uw huis, nog niet was afgerond (zie notities, p. 23). Het is bijgevolg

geenszins aannemelijk dat u erin zou zijn geslaagd om het land te verlaten indien een onderzoek naar uw

activiteiten gaande was en u een verbod had gekregen om Angola te verlaten. Dat u bovendien vrijwillig

zou zijn teruggekeerd naar Angola na de eerste vermeende arrestatie is niet verenigbaar met de

geschetste vrees voor vervolging. Dergelijk gedrag is immers onverenigbaar met uw bewering een

gegronde vrees voor vervolging te koesteren. Gevraagd waarom u terugkeerde naar Angola, stelt u dat

te hebben gedaan omdat u werkte (zie notities, p. 25). Volledigheidshalve dient opgemerkt dat u verklaart

een paspoort te hebben gehad geldig van 2008 tot 2013 en dat te hebben vernieuwd tot vermoedelijk

2019 (zie notities, p. 20). Echter uit twee visumhits blijkt dat u een paspoort (N0697623) had geldig van

18/08/2008 tot 18/09/2018.

Tenslotte dient opgemerkt dat u geen enkel document neerlegt ter staving van de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten. Daar u verklaart tweemaal door de politie te zijn aangehouden en van terrorisme te zijn

beschuldigd, er na uw eerste arrestatie een onderzoek gaande was naar uw betrokkenheid, uw oom na

het seksueel misbruik door de generaal een advocaat zou hebben geconsulteerd, mag redelijkerwijze

worden verwacht dat u ter staving hiervan enig document zou kunnen neerleggen. Het ontbreken hiervan

tast verder de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen aan.
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Het door u neergelegde farmaceutisch diploma wijzigt bovenstaande argumentatie niet, daar het

betrekking heeft op uw studies, dewelke geenszins in twijfel worden getrokken.

Op basis van voorgaande dient te worden vastgesteld dat u geen vrees voor vervolging volgens

de vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in het kader van

subsidiaire bescherming aannemelijk heeft weten te maken.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoekster voert in het verzoekschrift als enig middel het volgende aan:

“Appreciatiefout en schending van:

- de artikelen 48/3 tot 48/7, en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

- het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en

schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder

anderen, men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie serieus en

zorgvuldig werkt;”.

Zij bespreekt voornoemde rechtsartikelen en -principes. In casu voert zij aan wat volgt:

“2.2.1. Algemene relevante informaties over de kerk van de zevende dag in Angola

Verzoeksters relaas maakt deel uit van de geschiedenis van de kerk van de zevende dag in Angola. Het

is daarom belangrijk en essentieel om de context uit te leggen waarin deze kerk zich in Angola heeft

ontwikkeld om daarna de vrezen van verzoekster te analyseren.

De Kerk "Setimoz Dia a Luz do Mundo" werd in Angola gecreëerd in 2001 door José Julino Kalupeteka.

De kerk telt tussen 3700 en 50.000 leden verspreid over alle Angolese provincies (stuk 3).

De kerk heeft conflicterende relaties met de Angolese autoriteiten (stuk 3). Ze wordt gezien als een

bedreiging door de regering en werd nooit officieel erkend. De Kerk werd verschillende keren veroordeeld,

namelijk wanneer de leider zijn volgelingen opriep niet deel te nemen aan de nationale volkstelling (stuk

3).

Op 16 april 2015 gebeurde er een confrontatie tussen de politie en leden van de kerk : [...]

Na deze confrontatie verklaarde de President José Eduardo Dos Santos dat de kerk een "bedreiging voor

vrede en nationale veiligheid" was (stuk 3). Het staatshoofd heeft publiekelijk toegezegd de kerk volledig

te zullen ontmantelen, evenals illegale religieuze groeperingen, die worden gezien als propagandamakers

van onpatriottisch en ongehoorzaam gedrag (stuk 3).

Begin 2016 vond het proces plaats : [...]

Verschillende media beweren dat gerechtelijke procedure worden voortgezet, zelfs na de arrestatie in

april 2015 en de veroordeling in april 2016 van de leider van de kerk, José Julino Kalupeteka (stuk 3).

De gelovigen worden achtervolgd door de autoriteiten : huiszoekingen, arrestaties, detenties,

verdwijningen, enz. De leden van de kerk -worden beschuldigd van het uitlokken van geweld tegen de

politieautoriteiten (stuk 3).

Volgens een journalist Rafael Marques de Morais : […]

2.2.2. Gegrondheid van de vrees voor vervolgingen en nood aan bescherming

Het CGVS verwijst op verschillende elementen om de geloofwaardigheid van verzoekster in twijfel te

trekken.

a) Betrokkenheid bij de kerk van de zevende dag

Verwerende partij hecht geen geloof aan verzoeksters betrokkenheid bij de kerk van de zevende dag en

vervolgens, aan de hieraan gekoppelde vervolgingsfeiten.
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Verzoekster betwist dergelijke redenering : het is niet haar persoonlijk betrokkenheid die vervolgingsfeiten

hebben veroorzaakt maar haar relaties met leden van de kerk en het feit dat sommige leden, na de

confrontatie van april 2015, bij haar zijn blijven wonen.

Haar persoonlijk betrokkenheid bij de kerk, de redenen hiervan, haar motivatie, de kennis die ze over de

kerk heeft houden geen verband met de redenen waarom verzoekster vervolgd is en de analyse van deze

elementen door het CGVS is derhalve overbodig, zo niet irrelevant.

Verwerende partij stelt vast dat verzoekster niet "geheel" overtuigd wat betreft haar motivatie tot

aansluiting bij de kerk. Verwerende partij verwijst naar de verklaringen van verzoekster en besluit dat het

verwondert is dat verzoekster, als hoogopgeleide vrouw, werkzaam in de medisch/farmaceutisch sector

aanhangster zou zijn van een kerk die tegen de scholing is van kinderen en tegen de poliovaccinatie is.

Verzoekster herhaalt wat ze verklaard heeft : ze werd geïnteresseerd in het bieden en in de bijeenkomsten

om te bieden. Verzoekster is bij de activiteiten van de kerk betrokken geraakt door haar toenmalige partner

en hij is de reden van haar betrokkenheid. Van een persoonlijke diepgaande overtuiging is er geen sprake,

verzoekster deed ook zelden mee aan groepsactiviteiten, verzoekster beschouwde zichzelf als deelnemer

en niet als lid : [...]

Verzoekster is ook actueel erg kritisch over de kerk : [...]

Haar persoonlijke motivatie kwam voort uit haar relatie met haar partner, het vertrouwen dat zij in hem

had en haar verleden met haar vorige partner. Verzoekster bevond zich in gebed, wat haar op dat moment

goed uitkwam.

Er is echter geen sprake van een persoonlijke en intense gehechtheid aan de Kerk, aangezien verzoekster

nooit heeft gesteld dat zij een dergelijk profiel had, noch dat dit profiel de oorzaak was van de vervolging

waarop zij zich beroept. Een analyse van verzoeksters beweegredenen om zich bij de kerk aan te sluiten

is derhalve irrelevant, aangezien haar lidmaatschap niet heeft geleid tot de aan de kaak gestelde

vervolging.

Hetzelfde geldt voor haar kennis wat betreft de kerk, die onvoldoende zou zijn om haar betrokkenheid te

kunnen aantonen.

Hier ook wenst verzoekster te benadrukken dat het niet haar persoonlijke betrokkenheid die de

vervolgingen hebben veroorzaakt, haar persoonlijke kennis heeft vervolgens geen invloed op haar

ingeroepen vrezen.

Verzoekster was een "participant" van de kerk, geen diep overtuigde lid en haar kennis moet vervolgens

worden getoetst aan haar profiel.

Verzoekster heeft voldoende verklaringen afgelegd anagezien haar "low-profile" : [...]

Men kan niet concluderen dat alle deze spontaan elementen niet relevant zijn om aan te tonen van het

echte ervaringsgevoel van verzoekster.

Wat betreft haar kennis over Kalupeteka, leider van de kerk, en de evenementen van april 2015, heeft

verzoekster voldoende informatie kunnen geven aangezien haar profiel. Haar betrokkenheid bij de kerk

was erg beperkt en verwerende partij heeft de verklaringen van verzoekster niet getoetst aan deze

beperkte betrokkenheid.

Toch heeft verzoekster informatie meegedeeld die, aangezien haar profiel, als voldoende moeten worden

beschouwd : [...]

Verzoekster deelde mee dat ze maar één keer naar de kerk is geweest.

Zelfs niet op haar kleine interview bij Dienst Vreemdelingenzaken riep verzoekster haar betrokkenheid bij

de kerk in : ze zei dat ze vervolgingen vreesde omwille van de Generaal W. en omwille van haar "banden

met de kerk".

Ze preciseerde dat ze niet zo'n trouwe gelovige was, ze ging er wel eens naartoe maar was geen fanatiek.

Haar relaas ging over haar vrezen ten aanzien van de Generaal W. en haar betrokkenheid bij de kerk riep

ze niet in : [...]

Het CGVS baseerde zijn analyse van verzoeksters dossier op elementen die niet met haar profiel

overeenkomen, noch op elementen die ze heeft ingeroepen namelijk een diepgaande en overtuigende

betrekking bij de kerk van de zevende dag.

De redenering van verwerende partij, die omwille van het feit dat verzoekster niet aannemelijk heeft

gemaakt dat ze betrokken was bij de kerk van de zevende dag (wat ze ook niet heeft ingeroepen), alle

aangehaalde vervolvingsfeiten die eruit voortvloeien betwist is vervolgens niet adequaat noch relevant.

Het zijn de relaties van verzoekster met leden van de kerk die de vervolgingsfeiten hebben veroorzaakt.

De politie beschuldigde verzoekster er ook van kerkleden te beschermen en bij haar thuis missen te laten

organiseren, maar beschuldigde haar niet zelf lid van de kerk te zijn (bestreden beslissing, p. 1).

Verwerende partij mist dus de geloofwaardigheidsanalyse van deze feiten door op de verkeerde voet te

beginnen.

b) Vervolgingen omwille van verzoeksters relaties met leden van de kerk
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Omdat verwerende partij de betrokkenheid van verzoekster bij de kerk betwist analyseert ze geen enkel

vervolgingsfeiten die gebeurd zijn. Zoals hierboven uitgelegd werd is het niet de betrokkenheid bij de kerk

van verzoekster die de vervolgingsfeiten hebben geoorzaakt maar haar relaties met leden van de kerk,

relaties die niet betwist zijn. De afwezigheid van de analyse van verzoeksters vervolgingen maakt de

beslissing over de nood om internationale bescherming van verzoekster onvolledig.

Omwille van verzoekster relatie met M. L. (niet betwist) die lid was van de kerk van de zevende dag (niet

betwist) en omwille van het feit dat verzoekster na april 2015 M. en drie van zijn vrienden onderdak heeft

gegeven (niet betwist) werd ze vervolgd.

Uit de algemene informatie die in punt 2.2.1 werd uiteen gezet blijkt dat de overheden lang na de feiten

van april 2015 en na de veroordeling van de leider Kalupeteka naar de leden van de kerk zijn blijven

zoeken. Dit maakt aannemelijk dat ze naar verzoekster zijn blijven zoeken die de partner was van M. L.,

lid van de kerk en verantwoordelijke.

In deze context is het geloofwaardig dat verzoekster, in 2016, gehoord werd bij de politie omdat ze

onderdak heeft gegeveven aan leden van de kerk en omdat er missen bij haar georganiseerd werden

aangezien de overheden de leden van de kerk blijven achtervolgen.

Aangezien haar arrestatie geloofwaardig is, is het ook geloofwaardig dat ze de gevangenis kon verlaten

dankzij generaal W..

Aangezien haar arrestatie in 2016 geloofwaardig en aagezien de algemene informatie die verwijzen naar

achtervolgingen van leden van de kerk, zijn de bedreigingen die verzoekster kende in 2017 en 2018 ook

geloofwaardig en moeten als aannemelijk worden gestelt.

Aangezien verzoeksters arrestatie in 2018 geloofwaardig is zijn de vervolgingsfeiten die ze heeft

meegemaakt geloofwaardig (detentie, seksuele misbruik, enz.).

Aangezien de mishandelingen die ze heeft meegemaakt geloofwaardig zijn, is het overwegen van een

procedure tegen de generaal geloofwaardig en is het feit dat hij zich heeft willen verdedigen en

beschermen ook geloofwaardig : de arrestatie van verzoekster in juni 2018 is bijgevolg ook geloofwaardig.

Verzoekster heeft gedetailleerde verklaringen afgelegd van al deze vervolgingen (pagina's 21-22 en 27).

Deze worden niet adequaat betwist door het CGVS.

Deze elementen zijn niet betwist door het CGVS en zijn allen dus aannemelijk.

c) Terugkeer naar Angola in januari 2018

Verwerende partij verwijt aan verzoekster Angola "zonder problemen" in januari 2018 kon verlaten.

Voor verwerende partij is dit vertrek uit Angola het bewijs dat verzoekster geen vrees heeft ten aanzien

van de Angolese overheden.

Verwerende partij maakt een foute analyse van verzoeksters verklaringen : ze was vrij, in 2018, om het

land te verlaten. Ze had geen verbod om het land te verlaten noch inreisverbod. Zij vertrok rustig met de

bedoeling toch spoedig naar Angola terug te keren. Verzoekster dacht ook dat haar dossier die haar

arrestatie heeft veroorzaakt in 2016 afgesloten werd. Het is bij de terugkeer dat haar documenten werden

ingenomen en dat ze besefte dat het nog niet gedaan was.

Het is ook niet haar arrestatie van 2016 en haar banden met de kerk van de zevende dag die aanleiding

hebben gegeven aan de redenen van haar vlucht uit Angola maar wel haar persoonlijke ervaringen met

de generaal W.. Hier ook maakt verwerende partij een foute analyse : het zijn de mishandelingen van

Generaal W., noch geanalyseerd, noch betwist, die de oorzaak vormen van haar vlucht en niet haar

arrestatie in 2016. De mishandelingen van Generaal W. gebeurden in april 2018 dus na haar terugkeer in

Angola. Er waren vervolgens geen redenen voor verzoekster om niet naar Angola te willen terugkeren in

januari 2018.

Voor de algemene overheden van Angola was verzoekster geen doelwit maar ze werd een prooi voor de

Generaal W.. wat ze op het moment van haar terugkeer naar Angola nog niet beseft had. Ze werd

aangehouden door Generaal W. in april 2018, maanden na haar terugkeer. Het is deze arrestatie, detentie

en mishandelingen die ze gedurende deze detentie heeft meegemaakt die de aanleiding vormen van

haarvertrek uit het land en niet haar arrestatie in 2016, noch de bedreigingen van 2017.

In 2016 en 2017 dacht ze nog beschermd te zijn door Generaal W..

Na haar detentie van 2018 besefte verzoekster dat hij haar gebruikte en had ze vervolgens geen

bescherming meer. Ze moest het land verlaten.”

Verzoekster besluit:

“2.3.1 Vluchtelingenstatus

Verzoekster is een vluchteling:

(1) Verzoekster vreest terug te keren naar Angola vanwege de bedreigingen en misbehandelingen van

de Generaal W.;
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(2) In het licht van het voorgaande, en met name de bedreigingen en mishandelingen van verzoekster,

die een vervolging in het verleden in de zin van artikel 48/7 van de wet van 15 december 1980 vormt,

moet deze vrees als gegrond worden beschouwd;

(3) Zij vreest vervolgd te worden omwille van politieke redenen en omwille van het feit dat ze behoort tot

een bepaald sociaal groep, de groep van vrouwen die slachtoffers zijn en de prooi worden van de

overheden, en de vervolgingen zijn gebaseerd op het feit dat zij een vrouw is; ze zijn ook gelinkt met haar

religie daar ze beschouwd wordt als kerklid van de kerk van de zevende dag;

(4) Verzoekster kan geen bescherming krijgen van de autoriteiten van haar land van herkomst voor zover

de gevreesde vervolgingen afkomstig zijn van deze autoriteiten ;

In het licht van het bovenstaande moet de vluchtelingenstatus aan verzoekster worden toegekend.

2.3.2 Subsidiaire bescherming

In ondergeschikte orde, indien Uw Raad van oordeel is dat de vrees van de verzoekster geen verband

houdt met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, moet er worden verklaard dat verzoekster een reëel

risico loopt op ernstige schade bij terugkeer naar Angola en dat zij in aanmerking voor subsidiaire

bescherming komt.

2.3.3 Vernietiging van de bestreden beslissing

In meest ondergeschikte orde, vraagt verzoekende partij dat de bestreden beslissing wordt vernietigd van

wege van het gebrek aan grondigheid bij de behandeling van het verzoek om internationale bescherming

van verzoekster en de noodzaak van aanvullende onderzoeksmaatregelen (o.o. over haar arrestatie in

2016, haar bedreigingen in 2017, haar arrestatie, detentie en mishandelingen uitgaande van Generaal W.

in 2018 en haar laatste arrestatie en detentie in juni 2018).”

2.2. Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster de volgende stukken:

“3. Rapport OFPRA van 10/11/2016 ;

4. Artikel LeMonde.fr van 17.02.2016 ;”.

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 verzoekster om

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

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

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

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

internationale bescherming.

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

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

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

informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

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

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

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

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

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer de verzoekster bepaalde aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;
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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.”

4. Verzoekster verklaart niet te kunnen terugkeren naar Angola uit vrees voor problemen met de

autoriteiten. Voor de asielinstanties liet verzoekster verstaan dat zij de Angolese autoriteiten vreest

omwille van haar betrokkenheid en activiteiten bij de kerk van de zevende dag, licht van de wereld

(vragenlijst CGVS, vraag 3.5, notities van het persoonlijk onderhoud (hierna: notities)). In het

verzoekschrift wordt echter aangevoerd dat de vervolgingen niet werden veroorzaakt door verzoeksters

persoonlijke betrokkenheid bij de kerk, maar enkel door haar relaties met leden van de kerk en het feit dat

sommige leden, na de confrontatie van april 2015, bij haar zijn gaan wonen.

5. Hoe dan ook, uit verzoeksters verklaringen en het verzoekschrift blijkt dat verzoekster sinds 2013 zou

hebben deelgenomen aan de kerk, dat zij gedurende 6 jaar een relatie had met een lid van de kerk en dat

zij na de confrontatie op 16 april 2015 op de Sumi-berg vier leden van de kerk langdurig onderdak heeft

geboden bij haar thuis. In die context blijken haar verklaringen over wat haar aansprak in de kerk

geenszins doorleefd. Ook haar kennis over de kerk, over het incident van 16 april 2015 op de Sumi-berg

en over de gevolgen hiervan voor de leider van de kerk zijn geheel ontoereikend. Verzoeksters vage

verklaringen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar betrokkenheid bij de kerk.

6. Zelfs indien geloof zou worden gehecht aan het feit dat verzoekster (al dan niet enkel via haar relaties)

betrokken was bij de kerk van de zevende dag, licht van de wereld, dan nog blijken haar verklaringen over

de hieruit voortvloeiende vervolgingen niet aannemelijk.

Verzoekster verklaarde (i) dat zij in 2016 verhoord werd op het politiekantoor, dat zij ervan beschuldigd

werd kerkleden en terroristen onder haar dak te beschermen en geheime missen te hebben georganiseerd

en dat zij via een van de vrouwen van de generaal W., een klant in verzoeksters apotheek, tijdelijk de

gevangenis kon verlaten, tot zij al dan niet schuldig zou worden bevonden; (ii) dat haar huis in 2017

tweemaal werd binnengevallen, beroofd en zij met de dood bedreigd werd.

Het is dan ook geheel onaannemelijk dat verzoekster vervolgens op 2 januari 2018 zonder enige

problemen (omwille van haar betrokkenheid bij de kerk) Angola kon verlaten via de luchthaven, op legale

wijze, onder haar eigen naam, om een toeristische reis naar Portugal te ondernemen. De stelling in het

verzoekschrift, met name dat verzoekster toen geen uitreis- of inreisverbod had en zij dacht dat haar

dossier van 2016 afgesloten was, kan geenszins verklaren waarom de autoriteiten verzoekster het land

lieten verlaten voor een plezierreis, gezien in werkelijkheid het onderzoek van 2016 naar aanleiding van

de beschuldigingen van terrorisme en het verbergen van kerkleden bij haar thuis nog niet afgerond was

en de luchthavenpolitie hiervan op de hoogte was aangezien ze verzoeksters paspoort bij terugkeer dan

wel in beslag zouden hebben genomen (notities, p. 23). Bovendien ondernam verzoekster de reis in

januari 2018 met haar partner M. L., die volgens verzoeksters verklaringen een van de verantwoordelijken

van de kerk was en die achtervolgd werd door de politie en met de dood werd bedreigd (notities, p. 10-

11). Een dergelijke gang van zaken, zowel wat betreft het risicovol gedrag van verzoekster en haar

partner, als wat betreft de houding van de luchthavenautoriteiten die verzoekster en haar partner gewoon

lieten vertrekken om dan bij terugkeer plots haar paspoort in beslag te nemen, is geheel ongeloofwaardig.

7. In die zin is het tevens niet geloofwaardig dat verzoekster, die reeds gearresteerd, beroofd en met de

dood bedreigd werd omwille van haar banden met de kerk van de zevende dag, licht van de wereld, in

januari 2018 vrijwillig terugkeerde vanuit Europa naar Angola.

Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat de incidenten in 2016 en 2017 geen redenen waren om

niet te willen terugkeren naar Angola en dat zij toen nog dacht beschermd te zijn door generaal Wala,

tracht zij de door haarzelf aangehaalde incidenten te minimaliseren. Verzoekster kan bezwaarlijk beweren

geen vrees te koesteren bij een terugkeer naar Angola indien zij de jaren ervoor reeds gearresteerd,

dagenlang vastgehouden, beroofd en bedreigd werd omwille van haar banden met de kerk, temeer gezien

uit de informatie bij het verzoekschrift blijkt dat de overheid na de feiten van april 2015 naar leden van de

kerk is blijven zoeken, wat verzoekster ook wist gelet op de gebeurtenissen in haar omgeving.
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Overigens kan uit verzoeksters verklaringen weliswaar worden afgeleid dat zij bij haar vermeende

problemen in 2016 en 2017 hulp kreeg van de vrouw van generaal Wala, maar niet van de generaal zelf,

doch ook dat zij na de arrestatie in juni 2018 (naar aanleiding van de klacht van generaal Wala) opnieuw

kon rekenen op diens echtgenote, die verzoekster hielp ontsnappen uit de gevangenis (notities, p. 22). Er

kan aldus niet worden ingezien waarom deze laatste arrestatie, die aldus een gelijkaardige afloop kende,

dan wél de aanleiding voor haar vlucht vormde.

8. De Raad stelt vast dat verzoekster geen concrete elementen aanbrengt die de voorstaande pertinente

motieven kunnen verklaren of weerleggen. Deze motieven zijn draagkrachtig en vinden steun in het

administratief dossier. Op grond hiervan wordt terecht besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door

haar uiteengezette vluchtrelaas. Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel geheel in gebreke

blijft.

Zij komt immers in wezen niet verder dan het louter vergoelijken van haar gebrekkige kennis over de kerk

van de zevende dag, licht van de wereld, het louter volharden in haar eerdere verklaringen aangaande de

vervolgingen, het minimaliseren van de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen omtrent

verzoeksters vertrek vanuit en terugkeer naar Angola in januari 2018 en het verwijzen naar algemene

landeninformatie over de kerk waarmee zij banden had (stukken 3 en 4 bij het verzoekschrift). Dit kan

bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht. Verzoekster slaagt er aldus niet in de hoger aangehaalde

motieven te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

9. De Raad stelt verder vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert

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

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

commissaris-generaal dit ene stuk niet in aanmerking neemt als bewijs van de door haar voorgehouden

nood aan internationale bescherming.

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

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

de twijfel niet worden gegund.

Bijgevolg kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

11. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen

als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier

blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De 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 drieëntwintig mei tweeduizend tweeëntwintig

door:

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

A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


