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nr. 121 448 van 26 maart 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

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 Congolese (D.R.C.) nationaliteit te zijn, op

20 januari 2014 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van 19 december 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 februari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 maart 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

MBOG en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Congolese nationaliteit te bezitten en tot de madimba-etnie (sic) te behoren. U

beweerde in de wijk Limete, gemeente Ndjoku, provincie Bas-Congo te zijn geboren op 10 januari 1995.

Uw vader, (M.N.), is afkomstig van Bumbu, provincie Bas-Congo. Uw moeder, (Mb.M.), is bakongo en zij

is afkomstig van Maquela do Zombo, provincie Uige, Angola. Toen u drie jaar oud was ging u met uw

ouders naar Angola. U verbleef er in de wijk Cazenga, in Luanda. Uw vader werkte voor de

geheime dienst van de Angolese president, José Eduardo dos Santos. Hij werd door de president naar

Namibië, Zambia en Congo gestuurd om poolshoogte te nemen van de situatie alvorens de president er

zelf naartoe ging. U vernam dit van uw moeder. Uw ouders scheidden in 2008 en uw moeder ging

in Maquela do Zombo wonen. U vernam van uw moeder vanaf 2006 – 2007 dat uw vader “dingen”

had laten vallen aan het volk in de landen die hij opzocht die hij helemaal niet had mogen zeggen.
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Hij vertelde tevens -om een voor u onbekende reden- “slecht” over de president en hij onthulde

“geheimen”, waar u evenmin iets over blijkt af te weten. Op 12 juli 2010 kwam de geheime politie jullie

woning binnenvallen. Uw vader werd geslagen, geboeid en meegenomen. De politie vroeg uw vader

waarom hij tegen het volk had gesproken over geheimen over de president die niet openbaar mochten

worden gemaakt. Ze zeiden dat hij een verrader was. De politie nam documenten in beslag die te

maken hadden met de geheime dienst. U werd eveneens door de politie geslagen. De politie nam uw

vader mee en liet u achter. U ging ’s anderendaags naar een vriendin van uw vader, (N.T.). U legde

haar uit wat er was gebeurd. U zocht met haar uw vader in de gevangenissen, maar u slaagde er niet in

hem te lokaliseren. In juli 2010 werd u opgebeld door uw vader. Hij vroeg (T.) om de

documenten, waaronder paspoorten die zich onder het bed bevonden, op te halen in zijn woning. Een

vriend van uw vader, die eveneens bij de geheime dienst werkte, (D.Ma.), had uw vader helpen

vluchten. U vluchtte met uw vader naar de broer van uw vader, Papa (S.), in de Avenida Revolucion 75,

te Bumbu, provincie Bas-Congo, DRC. Uw vader organiseerde uw reis naar België. Op 19 maart

2012 reisde u vanuit Kinshasa per vliegtuig naar België. U reisde met de taxi naar Nederland, alwaar

u ongeveer een maand of twee verbleef. Uw vingerafdrukken werden er genomen, maar u vroeg er

geen asiel aan. U gaf er wel valse identiteitsgegevens op. U gaf zich in Nederland uit als Luvualu

Batista, van Angolese nationaliteit. U wilde echter niet in Nederland blijven, maar in België asiel

aanvragen. U keerde terug naar België en vroeg er op 19 maart 2012 asiel aan. U heeft geen nieuws

meer over uw vader.

U legde ter staving van uw asielaanvraag een attestation de naissance neer, afgeleverd te Kinshasa

op 29 november 2009.

B. Motivering

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

van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u niet kan terugkeren naar de Democratische Republiek Congo, omdat uw vader

door zijn werkzaamheden bij de Angolese geheime dienst problemen heeft gekregen en u vreest

eveneens als een verrader te worden beschouwd en te worden gedood.

Vooreerst dient er te worden vastgesteld dat u een schromelijk gebrek aan medewerking etaleert bij het

vaststellen van uw identiteit en hieromtrent erg onsamenhangende verklaringen heeft afgelegd.

Ten eerste kunnen volgende vaststellingen worden gemaakt met betrekking tot uw geboorteplaats

en het door u voorgelegde attestation de naissance. Gevraagd naar uw geboorteplaats stelde u in

de gemeente Limete in de Democratische Republiek Congo te zijn geboren (gehoorverslag, p.3).

Gevraagd waar Limete is gesitueerd, antwoordde u in het land Congo Kinshasa (gehoorverslag, p.3).

Wanneer u opnieuw de vraag werd gesteld om Limete te situeren in het land Congo Kinshasa,

antwoordde u dat Limete gelegen is in de provincie Bas-Congo, in de municipio Lukay en één van die

wijken Limete heet en in Ndjoku is gesitueerd (gehoorverslag, p.3). Gevraagd wat Ndjoku precies is, zei

u dat dit een municipio is (gehoorverslag, p.3). Opnieuw een poging ondernemend om enige

duidelijkheid te verkrijgen omtrent uw geboorteplaats, werd u door de protection officer gevraagd om uw

eerdere verklaring te bevestigen dat Limete in de provincie Bas-Congo is gesitueerd, waarop u zei dat

Limete een gemeente is (gehoorverslag, p.3). Gevraagd of Limete dan een gemeente is die in de

provincie Bas-Congo is gesitueerd, wijzigde u plots uw eerdere verklaringen en stelde u dat Limete een

wijk is, die in de gemeente Ndjoku is gesitueerd, in de provincie Bas-Congo (gehoorverslag, p.3).

Gevraagd of u ooit in de hoofdstad Kinshasa bent geweest of ooit heeft verbleven, ontkende u dit en

volhardde u in de provincie Bas-Congo te zijn gebleven (gehoorverslag, p.3). Gevraagd waarom dan op

de door u voorgelegde attestation de naissance een andere geboorteplaats wordt vermeld, met name

Kinshasa (en niet de wijk Limete, gemeente Ndjoku, in de provincie Bas-Congo), wijzigde u uw

eerdere verklaringen en stelde u wel te hebben vermeld in Kinshasa te zijn geboren, in de provincie

Bas-Congo (gehoorverslag, p.8). Niet alleen is deze uitleg in strijd met uw eerdere verklaringen voor

het Commissariaat-generaal in de wijk Limete, gemeente Ndjoku, in de provincie Bas-Congo te zijn

geboren, maar bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die

werd toegevoegd aan het administratief dossier dat de hoofdstad Kinshasa helemaal niet in de

provincie Bas-Congo is gesitueerd. Gevraagd of uw ouders ooit in Kinshasa hebben verbleven,

antwoordde u dat alleen uw vader er ooit heeft verbleven (gehoorverslag, p.8). Gevraagd waar uw vader

dan precies in Kinshasa heeft verbleven, stelde u dat dit in de Avenue Révolution 75 te Bumbu was

(gehoorverslag, p.8). Wanneer u wordt geconfronteerd met het adres dat op de door u voorgelegde

attestation de naissance wordt vermeld, stelde u dat dit het adres was waar jullie vroeger woonden, toen

u een jaar of drie was (gehoorverslag, p.8). Opnieuw vormt dit een uitleg die strijdig is met uw eerdere

verklaringen waarbij u een adres in Bumbu opgaf toen u naar de verblijfplaats van uw vader in Kinshasa

werd gevraagd. Uw post-factum aanpassingen en ontwijkende antwoorden doen in ernstige mate
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afbreuk aan uw algehele geloofwaardigheid. Overigens is het merkwaardig dat u beweerde dat uw

vader de door u voorgelegde attestation de naissance reeds in zijn bezit had toen u een jaar of drie was

en hij dit aan u overhandigde toen u ongeveer dertien jaar was (dus in 2008) en u het steeds bij u droeg

als een soort van identiteitsbewijs (gehoorverslag, p.8), terwijl dit document op 29 november 2009 blijkt

te zijn afgeleverd. Uw verklaring dat u slechts drie jaar was toen u uw land van herkomst zou hebben

verlaten (gehoorverslag, p.5) om er slechts in 2010 naar terug te keren (gehoorverslag, p.13), vormt

geen afdoende uitleg voor uw incoherente verklaringen met betrekking tot uw geboorteplaats, gezien

u verklaarde tot maart 2012 bij uw vader te hebben verbleven (gehoorverslag, p.13) en er toch

zou verwacht worden dat hij (of uw moeder) u hierover zou hebben ingelicht. Verder kan er gewag

gemaakt worden van een anomalie op de door u voorgelegde attestation de naissance. Zo is het

merkwaardig dat er slechts één verblijfsadres, met name Kinshasa, rue Ndjoku, nr.11, commune

Limete/Ndanu, wordt vermeld op dit document en dan nog wel na de naam van uw moeder, van wie u

nochtans beweerde dat zij nooit in Kinshasa heeft verbleven (gehoorverslag, p.8). Ook wordt er slechts

één regio van afkomst vermeld op dit document en eveneens na de naam van uw moeder, met name

Ngonda, secteur M’Bidi-Malele, territoire Madimba, district Lukaya, provincie Bas-Congo, terwijl u

nochtans beweerde dat uw moeder uit Maquela do Zombo, provincie Uige, Angola, afkomstig is

(gehoorverslag, p.4). Redelijkerwijze zou er toch verwacht worden dat de verblijfplaatsen en regio’s van

afkomst van uw beide ouders op dit document zouden figureren. De authenticiteit van het door u

voorgelegde geboortecertificaat kan dan ook ernstig betwijfeld worden. Bovendien betreft dit document

een loutere kleurenkopie. Fotokopieën zijn gemakkelijk te vervalsen met allerhande knip- en plakwerk,

waardoor deze geen bewijswaarde hebben.

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat u bij het indienen van uw asielverzoek voor de

Dienst Vreemdelingenzaken doelbewust verzweeg dat u eerder asiel aanvroeg in Nederland. Meer

zelfs, na het aantreffen van de betreffende Eurodac-hit met Nederland werd u op 13 augustus 2012

uitgenodigd voor een gehoor in het kader van een terugnameverzoek (zie informatie in administratief

dossier) doch u bleef volharden dat u nooit eerder in Nederland was geweest (zie Terugnameverzoek

dd. 13 augustus, punt 21) en u hield staande dat uw asielaanvraag in België uw eerste asielverzoek was

(punten 3 en 14). Wanneer u door de protection officer van het Commissariaat-generaal werd gevraagd

of u eerder asiel heeft aangevraagd, bleef u dit ontkennen en stelde u dat enkel uw vingerafdrukken in

Nederland werden genomen, maar dat u er geen verklaringen heeft afgelegd in het kader van een

asielaanvraag (gehoorverslag, p.2). U stelde er valse identiteitsgegevens te hebben opgegeven, met

name Luvualu Batista, van Angolese nationaliteit en geboren op 30 juni 1994 te Luanda, Angola

(gehoorverslag, p.2). Gevraagd waarom u valse identiteitsgegevens in Nederland heeft gegeven, stelde

u dat u er een tijdje wou blijven maar er niet definitief wou blijven (omdat u niet van Nederland houdt),

waarna u besloot -na anderhalf jaar- naar België te komen om uw asielaanvraag in te dienen

(gehoorverslag, p.2), waarbij nog steeds onduidelijk blijft waarom u valse identiteitsgegevens opgaf in

Nederland. U ontkende enige procedure in Nederland te hebben doorlopen (gehoorverslag, p.2).

Wanneer u vervolgens attent werd gemaakt op de vaststelling dat u toch eerder blijkt een asielaanvraag

te hebben ingediend in Nederland en er verklaringen in dat kader te hebben afgelegd (zie asieldossier

Nederland, toegevoegd aan het administratief dossier), volhardde u in uw verklaring er geen

asielaanvraag te hebben ingediend (gehoorverslag, p.14), hetgeen eens te meer afbreuk doet aan de

oprechtheid van uw verklaringen. Gevraagd waarom u sedert uw aankomst in Nederland op 5 augustus

2010 tot uw terugkeer naar België op 19 maart 2012 heeft gewacht om asiel aan te vragen, stelde u dat

u een beetje tijd wou om uit te rusten en om uit te zoeken welk land u zou kiezen om uw asielaanvraag

in te dienen (gehoorverslag, p.2). Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van

herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept,

mag echter redelijkerwijze worden verwacht dat hij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten

van het onthaalland een asielaanvraag indient. Het feit dat u zo lang wachtte om asiel aan te vragen is

een indicatie dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als

dusdanig de ernst van de door u geschetste vervolging. Overigens legde u tegenstrijdige verklaringen af

voor het Commissariaat-generaal met betrekking tot uw datum van aankomst en verblijf in Nederland.

U verklaarde initieel voor het Commissariaat-generaal op 5 augustus 2010 in Nederland te

zijn aangekomen en op 19 maart 2012 Nederland te hebben verlaten om diezelfde dag asiel te vragen

in België (gehoorverslag, p.2). Later, tijdens hetzelfde gehoor voor het Commissariaat-generaal

beweerde u in 2010 Angola te hebben verlaten om naar de Democratische Republiek Congo te

vluchten, alwaar u in Bumbu verbleef tot uw vertrek op 19 maart 2012 naar België (gehoorverslag, p.

13). Wanneer u er door de protection officer op attent wordt gemaakt dat u in de periode 2010-2012 in

Nederland verbleef, gaf u een zeer onsamenhangende uitleg. U stelde niet in Nederland te hebben

verbleven, maar er alleen te zijn gepasseerd en u kon zich niet meer herinneren hoelang u er zou

hebben gebleven (tenzij misschien een maand of twee) (gehoorverslag, p.13).
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Ten derde dient erop gewezen te worden dat de verklaringen die u ten aanzien van de

Nederlandse asielinstanties en in het kader van uw asielaanvraag in België aflegde belangrijke

incoherenties vertonen met betrekking tot vrijwel alle essentiële elementen van uw asielrelaas, met

name uw identiteit (naam, geboortedatum, nationaliteit) en vervolgingsfeiten.

Tijdens uw asielaanvraag in Nederland beweerde u de Angolese nationaliteit te bezitten, Luvualu

Batista te heten en te zijn geboren op 30 juni 1994 te Lombolongo, Cabinda, Angola. U beweerde

tevens dat uw ouders Batista Pedro en M’Boata Madelena heetten en uw vader de Angolese

nationaliteit zou bezitten (zie asieldossier Nederland, toegevoegd aan het administratief dossier).

Nochtans verklaarde u voor het Commissariaat-generaal in Nederland te hebben aangegeven in Luanda

te zijn geboren en te hebben vermeld dat uw ouders Menga Madalena en Batista Luvualu heetten

(gehoorverslag, p. 2).

Tijdens uw asielaanvraag in België beweerde u echter de Congolese (Democratische Republiek

Congo) nationaliteit te bezitten, (M.D.) te heten en te zijn geboren op 10 januari 1995 te Limite, DRC.

U beweerde verder dat uw ouders (M.N.) en (Mb.M.) heetten en uw vader de Congolese nationaliteit

zou bezitten (gehoorverslag, pp.3 tot 6).

Tijdens uw asielaanvraag in Nederland beweerde u uw land van herkomst, Angola, te zijn

ontvlucht, nadat uw vader er van werd beschuldigd banden te hebben met het FLEC-FAC en ook u

toegaf lid te zijn van het FLEC-FAC (zie asieldossier Nederland, toegevoegd aan het administratief

dossier).

Tijdens uw asielaanvraag in België beweerde u Angola en uw land van herkomst, de

Democratische Republiek Congo, te zijn ontvlucht, omdat uw vader door zijn werkzaamheden bij de

Angolese geheime dienst problemen heeft gekregen en u vreest eveneens als een verrader te worden

beschouwd en te worden gedood (gehoorverslag, pp.11 en 14).

Bovendien, en in samenhang met voorgaande vaststellingen, blijkt zelfs uw elementaire kennis over de

Democratische Republiek Congo behoorlijk tekort te schieten, waardoor er geen enkel geloof kan

worden gehecht aan de door u geopperde Congolese nationaliteit. Gevraagd wie de huidige president is

van Congo, kwam u niet verder dan Joseph (gehoorverslag, p.3). U bleek de volledige naam van de

huidige president van de Democratische Republiek Congo niet te kennen. U stelde verder verkeerdelijk

dat Joseph Kabila de vader is van de huidige -u onbekende- president van de Democratische Republiek

Congo (gehoorverslag, p.3) (zie bijgevoegde informatie in het administratief dossier). U wist niet sedert

wanneer de huidige president van de Democratische Republiek Congo aan de macht is (gehoorverslag,

p.4). Gevraagd naar de etnische origine van uw vader, stelde u dat hij madimba is (gehoorverslag, p.4).

Vreemd genoeg verklaarde u even later tijdens hetzelfde gehoor voor het Commissariaat-generaal dat

uw ouders bakongo zijn (gehoorverslag, p.4). Gevraagd of u andere bevolkingsgroepen in de

Democratische Republiek Congo kende, bleef u het antwoord schuldig (gehoorverslag, p.4). U kon

evenmin enige namen van grote steden (buiten Kinshasa) of andere namen van provincies (buiten Bas-

Congo) verstrekken (gehoorverslag, p.4). Gevraagd naar de vroegere benaming van uw land van

herkomst, de Democratische Republiek Congo, stelde u verkeerdelijk dat dit “Kinshasa” zou zijn

geweest (gehoorverslag, p.13, zie bijgevoegde informatie in het administratief dossier).

Uw verklaring voor uw onwetendheden, met name dat u uw land van herkomst zou hebben verlaten

toen u drie jaar was en bent opgegroeid in Angola (gehoorverslag, pp.3 tot 5), is geen afdoende

verklaring voor de vaststelling dat u zelfs geen antwoord kan geven op vragen die eerder algemene

kennis betreffen (zoals de naam van de huidige president van de Democratische Republiek Congo), te

meer daar (1) u beweerde in 2010 te zijn teruggekeerd naar uw land van herkomst en er nog tot 19

maart 2012 zou hebben verbleven (gehoorverslag, p.13) en (2) u beweerde dat uw vader, die voor

de Angolese geheime dienst zou hebben gewerkt, door de president naar Congo werd gestuurd, zodat

er toch zou verwacht worden dat uw vader wel eens sprak over (de situatie in) zijn land van herkomst.

Ook uw verklaring dat u laaggeschoold zou zijn (gehoorverslag, p.6), vormt evenmin een overtuigende

uitleg voor uw onwetendheden, gezien het hier om elementaire kennis gaat die ook van een

laaggeschoolde kan verwacht worden. De vaststelling dat u zich uit de slag kan trekken in het Lingala

(gehoorverslag, p.12), vormt evenmin een aanwijzing van uw Congolese nationaliteit, gezien het Lingala

ook wordt gesproken in (het noorden van) Angola.

Uit voorgaande vaststellingen blijkt overduidelijk dat u gepoogd heeft de Belgische autoriteiten te

misleiden door uw ware afkomst te verbergen. Bijgevolg kan geen geloof meer worden gehecht aan de

door u ingeroepen asielmotieven.

Overigens legde u omtrent de werkzaamheden van uw vader voor de Angolese geheime dienst dermate

vage verklaringen af, dat deze in verdere mate uw geloofwaardigheid aantasten. Gevraagd naar de

beweegreden van uw vader om als Congolees de Angolese geheime dienst te vervoegen, stelde u -

ontwijkend- dat uw vader gehuwd is met een Angolese en werk vond bij de geheime dienst en Congo en

Angola bovendien buurlanden zijn (gehoorverslag, p.7). Opnieuw gevraagd wat het motief of de

beweegreden was van uw vader om als buitenlander de geheime dienst in Angola te vervoegen,
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antwoordde u daar niets mee te maken te hebben en u alleen weet dat hij voor de geheime dienst

werkte, maar u niet kan zeggen hoe hij aan die job is geraakt (gehoorverslag, p.7). Gevraagd wat uw

vader precies deed voor de geheime dienst, kwam u niet verder dan dat hij naar Namibië, Zambia en

Congo werd gestuurd om poolshoogte te nemen van de situatie aldaar (gehoorverslag, p.7). Gevraagd

naar welk land hij voor het laatst werd gestuurd door de Angolese president, zei u aanvankelijk dit niet te

weten en u alleen die drie landen kent (gehoorverslag, p.7). Wanneer u de vraag werd herhaald, zei u

tot slot dat zijn laatste missie Zambia betrof, maar u zich niet meer kan herinneren wanneer dit was

(gehoorverslag, p.7). Gevraagd of de functie van uw vader binnen de geheime dienst een naam had,

stelde u dit niet te weten (gehoorverslag, p.7). U kon evenmin zeggen waar uw vader in Luanda voor de

geheime dienst werkte. Gevraagd waar zijn kantoor was, zei u dat hij voor de Angolese president werkte

en u dus veronderstelde dat het in het kantoor van de president was, maar u er nooit bent geweest

(gehoorverslag, p.7). Gevraagd dan waar het kantoor van de president is, zei u dit niet te weten, gezien

u er zelf nooit bent geweest, maar u vermoedt dat het in Moro Bento was (gehoorverslag, p.7). Wanneer

u vervolgens werd gevraagd of het dan daar was waar uw vader ook naartoe ging om te werken, zei u

dit te vermoeden, maar het niet zo goed te weten (gehoorverslag, p.7). Er zou toch verwacht worden dat

uw vader zich al eens liet ontvallen naar waar hij naar kantoor ging, indien hij niet op missie was naar

het buitenland. De ligging van het hoofdkwartier van de Angolese geheime dienst is u eveneens

onbekend, net zoals de naam van de directe chef van uw vader (gehoorverslag, p.8). Andere collega’s

dan (D.Ma.) kent u niet bij naam, alhoewel u zei dat uw vader nog wel andere collega’s had

(gehoorverslag, p. 8). U zei verder dat uw vader problemen kreeg doordat hij “geheimen” heeft verteld

aan het volk in de landen waar hij naartoe ging, maar welke geheimen uw vader dan wel zou hebben

onthuld, kon u niet zeggen (gehoorverslag, p. 9), noch wat zijn beweegredenen hiervoor waren

(gehoorverslag, p.9). Uw verklaring dat u nog jong was, is niet afdoende, gezien u herhaaldelijk

verzekerde dat uw moeder u over het werk van uw vader vertelde (gehoorverslag, pp.7 en 8) en u

beweerde nog na uw vlucht uit Angola in 2010 tot 19 maart 2012 bij uw vader in Bumbu te hebben

verbleven (gehoorverslag, p.13), zodat er toch zou verwacht worden dat uw vader u meer over zijn werk

gedurende die periode zou hebben verteld.

Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen dient besloten te worden dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

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

te maken.

U bent niet in het bezit van enig ander document ter staving van uw asielrelaas, identiteit (waaronder

uw nationaliteit) of reisweg. Het is overigens bevreemdend dat u initieel voor het Commissariaat-

generaal verklaarde op 5 augustus 2010 Angola te hebben verlaten per vliegtuig vanuit de luchthaven “4

do Fevereiro” met bestemming België (met tussenlanding in Kinshasa, Democratische Republiek

Congo) (gehoorverslag, p.5), om vervolgens tijdens hetzelfde gehoor voor het Commissariaat-generaal

uw verklaringen te wijzigen en te stellen Angola te hebben verlaten in 2010 met de auto en na een

viertal weken verblijf in Bumbu per vliegtuig te zijn vertrokken naar België vanuit de luchthaven van

Kinshasa met een voor u onbekende maatschappij (gehoorverslag, p.5). Uw verklaring op 19 maart

2012 vanuit de Democratische Republiek Congo te zijn vertrokken naar België, stemt overigens niet

overeen met uw verklaring bij de aanvang van het gehoor van het Commissariaat van 5 augustus 2010

tot 19 maart 2012 in Nederland te hebben verbleven (gehoorverslag, p.2). Het flagrant en bij wijlen zelfs

ontstellend gemak waarmee u uw verklaringen aanpast en wijzigt, laat toe geen enkel geloof meer te

hechten aan de oprechtheid ervan.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Hij stelt gedetailleerde en coherente verklaringen te hebben afgelegd. Tevens is zijn relaas in

overeenstemming met algemeen gekende informatie. Zij relaas is plausibel gelet op het algemeen

geweten gegeven dat de Angolese en Congolese autoriteiten de mensenrechten niet respecteren en dat

veel mensen in deze landen worden ontvoerd of onwettig worden gearresteerd en bestraft.



RvV X - Pagina 6

Verzoeker benadrukt dat hij Congo, zijn geboorteland, op jonge leeftijd verliet, alsmede dat hij opgroeide

in Angola, slechts een beperkte kennis heeft van de geografie van Congo en met dit land geen banden

meer had. Dit verklaart waarom hij zijn geboorteplaats geografisch niet kon situeren. Verzoeker stelt dat

zijn werkelijke geboorteplaats, Kinshasa, op zijn geboorteakte staat. Dat hij verklaarde dat Kinshasa in

Bas-Congo ligt betreft een vergissing.

Inzake de datum van zijn geboorteakte en de periode waarin hij in het bezit kwam van dit document,

geeft verzoeker aan dat zijn verklaringen overeenstemmen met de werkelijkheid. Hij gaf aan dat hij dit

stuk kreeg toen hij ongeveer dertien was, hetzij omgerekend in 2008. Daar hij niet helemaal zeker was

wanneer hij de geboorteakte kreeg, is de marge tussen 2008 en 2009 niet onredelijk groot. Dat hij het

stuk in 2009 kreeg van zijn vader, is plausibel. Verzoeker vernam van zijn vader dat deze de

geboorteakte reeds had toen hij drie jaar was. Hij kon niet nagaan of dit daadwerkelijk zo was en het is

niet uitgesloten dat zijn vader hem verkeerde informatie gaf. Het attest kan ook een tweede attest zijn,

dat naast het eerste dat op driejarige leeftijd werd uitgegeven werd afgeleverd.

Verzoeker ontkende inderdaad dat hij in Nederland asiel aanvroeg. Hoewel zijn houding niet deze van

een klassieke asielzoeker is, dient de commissaris-generaal zijn relaas na te gaan. Zijn loutere

verklaringen over zijn asielaanvraag en verblijf in Nederland zijn niet relevant voor de beoordeling van

de geloofwaardigheid van zijn vrees voor vervolging bij een terugkeer.

Inzake zijn verklaringen voor de Nederlandse asielinstanties, stelt verzoeker te volharden in zijn relaas

in België. Zijn verklaringen in deze asielaanvraag zijn plausibel.

Verzoeker vertoont een gebrek aan kennis over Congo omdat hij het land op driejarige leeftijd verliet en

niet meer terugkeerde tot kort voor zijn vertrek naar Europa. Hij groeide op in Angola, had daar het

centrum van zijn belangen en had geen banden met Congo. Bovendien dient men vast te stellen dat hij

de Congolese taal Lingala spreekt.

Men kan niet van verzoeker verwachten dat hij op de hoogte is van de beweegredenen en intenties van

zijn vader.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel

48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.3. Uit verzoekers gezegden, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij

omtrent zowel zijn eigen geboorteplaats en verblijf te Kinshasa als de verblijfplaats in Kinshasa van zijn

vader verklaringen aflegde die met de door hem neergelegde geboorteakte niet kunnen worden gerijmd.

Tevens blijkt hieruit dat hij zijn gezegden steevast aanpaste na te zijn geconfronteerd met de inhoud van

zijn geboorteakte. Verzoeker tracht in het verzoekschrift te laten uitschijnen dat hij zijn geboorteplaats

eigenlijk niet kon situeren. Deze bewering kan echter bezwaarlijk ernstig worden genomen. Indien hij
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hiertoe daadwerkelijk niet bij machte was, kon worden verwacht dat hij dit zou hebben gemeld wanneer

hem bij het CGVS vragen werden gesteld over zijn geboorteplaats. Hij deed dit echter niet en

antwoordde op de gestelde vragen. Dat hij deze antwoorden post factum en na te zijn geconfronteerd

met de inhoud van zijn geboorteakte wijzigde om ze hiermee in overeenstemming te brengen, vormt een

negatieve indicatie voor zijn algehele geloofwaardigheid. Bovendien blijkt hieruit dat hij niet op de

hoogte was van de inhoud van het enige stuk dat hij neerlegde ter ondersteuning van zijn asielaanvraag

(administratief dossier, stuk 11: documenten), hetgeen getuigt van een gebrek aan interesse en de ernst

en de geloofwaardigheid van zijn vrees ondermijnt.

Het gegeven dat verzoeker aanvankelijk verklaringen aflegde die in strijd waren met de inhoud van de

door hem neergelegde geboorteakte en van deze inhoud niet op de hoogte bleek, doet tevens afbreuk

aan de bewijswaarde van deze geboorteakte. Deze bewijswaarde wordt nog verder ondergraven

doordat verzoeker aangaf dat zijn vader de voorgelegde geboorteakte reeds in zijn bezit had toen hij

een jaar of drie was en dat zijn vader hem dit stuk gaf toen hij een jaar of dertien was, hetzij in 2008

(administratief dossier, stuk 3, p.8). De geboorteakte werd immers slechts uitgereikt op 29 november

2009, op het moment dat verzoeker reeds geruime tijd veertien jaar en bijna vijftien jaar was. De

hypothetische en gekunstelde verklaring dat zijn vader mogelijks foutieve informatie gaf, alsmede dat de

neergelegde geboorteakte een andere zou kunnen zijn als degene die zijn vader had, kan niet worden

aangenomen, te meer daar niet kan worden ingezien waarom verzoekers vader hierover zou liegen

tegen verzoeker en hem niet zijn originele geboorteakte zou geven. Daarenboven is het, zoals terecht

wordt gemotiveerd in de bestreden beslissing, erg merkwaardig dat enkel het verblijfsadres en de regio

van herkomst van verzoekers moeder worden weergegeven op de geboorteakte en legde verzoeker ook

hierover verklaringen af die niet met de inhoud van de geboorteakte kunnen worden gerijmd.

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekers vingerafdrukken in Nederland te Schiphol werden

genomen op 17 oktober 2010, dat hij op 15 november 2010 in Nederland een asielaanvraag indiende in

het kader waarvan hij uitgebreide verklaringen aflegde en dat hij aldaar verscheidene procedures

doorliep alvorens de rechtbank van Den Haag op 2 december 2011 het beroep tegen de weigering van

zijn asielaanvraag ongegrond verklaarde (stuk 12: landeninformatie; stuk 14). Uit de met recht

weergegeven verklaringen in de bestreden beslissing blijkt echter dat hij initieel zowel zijn verblijf in

Nederland als zijn aldaar ingediende asielaanvraag verzweeg. Zelfs wanneer hij werd gehoord in het

kader van een terugnameverzoek, bleef hij volharden nooit in Nederland te zijn geweest en nooit eerder

asiel te hebben gevraagd. Bij het CGVS erkende hij enkel dat zijn vingerafdrukken in Nederland werden

afgenomen doch bleef hij halsstarrig volhouden dat hij in Nederland geen procedure doorliep of asiel

aanvroeg. Waar hij aanvankelijk toegaf in 2010 reeds in Nederland te zijn toegekomen, ontkende hij dit

aan het einde van het gehoor bij het CGVS bovendien opnieuw, stelde hij wederom dat hij in Congo

bleef tot in 2012 en beweerde hij, nogmaals geconfronteerd met zijn verblijf in Nederland, dat hij er

slechts passeerde en zich niet meer herinnerde hoelang hij er verbleef, tenzij misschien een maand of

twee. Dat verzoeker dermate leugenachtige verklaringen aflegde, zijn verblijf en asielaanvraag in

Nederland ontkende en bleef persisteren in het afleggen van leugenachtige verklaringen, doet op

ernstige wijze afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Verzoeker bediende zich jegens de Nederlandse autoriteiten daarenboven van een andere identiteit dan

degene die hij in België hanteert, hetgeen zijn algehele geloofwaardigheid andermaal danig ondermijnt.

Uit de verklaringen die in dit kader met recht worden aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij

zichzelf in Nederland een andere naam, een andere nationaliteit, een andere geboortedatum en leeftijd

en een andere geboorteplaats aanmat. Tevens gaf hij er andere namen voor zijn ouders en stelde hij er

dat zijn vader de Angolese in plaats van de Congolese nationaliteit heeft. Bovendien blijkt uit verzoekers

verklaringen dat hij deze bedrieglijke handelwijze intentioneel zou hebben gehanteerd omdat hij niet

definitief in Nederland wilde blijven (administratief dossier, stuk 3, p.2). Dergelijke houding en

handelwijze zijn onverenigbaar met een oprechte en ernstige nood aan bescherming.

Bovendien bracht verzoeker in Nederland een geheel ander asielrelaas ten berde en formuleerde hij er

een vervolgingsvrees die volledig afwijkt van de in België aangevoerde vrees voor vervolging. In België

stelt hij Angola en de DRC te zijn ontvlucht omdat zijn vader door diens werkzaamheden voor de

Angolese geheime dienst problemen kreeg en omdat hij daardoor vreest om net als zijn vader als

verrader te zullen worden beschouwd en te zullen worden gedood. In Nederland beweerde hij echter

Angola te zijn ontvlucht omdat zijn vader ervan werd beschuldigd banden te hebben met het FLEC-FAC

en omdat hij zelf ook lid was van deze beweging. Verzoeker volhardt in het asielrelaas en de vrees

zoals uiteengezet in België, doch deze loutere volharding heft de voormelde frappante strijdigheid met

het relaas en de vrees zoals uiteengezet in Nederland geenszins op.



RvV X - Pagina 8

Verzoeker legde daarenboven frappant tegenstrijdige verklaringen af omtrent de kern van zijn relaas,

met name het incident in Angola waarbij zijn vader werd gearresteerd en waarvan hij getuige en mede-

slachtoffer zou zijn geweest. In de vragenlijst van het CGVS verklaarde hij dat dit incident plaatsvond

toen hij ongeveer dertien jaar was, hetzij omstreeks 2008. Tevens stelde hij reeds in 2008 uit Angola te

zijn vertrokken en naar Congo te zijn gegaan (administratief dossier, stuk 15, vragenlijst, p.4). Ook in

zijn verklaring ten overstaan van de DVZ verklaarde verzoeker reeds in februari 2008 vanuit Angola

naar Congo te zijn gegaan (ibid., verklaring, nr.11). Tijdens het gehoor bij het CGVS kon verzoeker

aanvankelijk de precieze datum niet geven waarop hij Angola verliet, doch situeerde hij dit in “2010. Juni

of Juli”. Tevens bleek hij niet exact te kunnen aangeven wanneer het incident plaatsvond en gaf hij,

gevraagd wanneer dit precies plaatsvond, aan dat dit plaatsvond “Ergens tussen 2009 en 2010. De

maand weet ik niet meer”. Even verder verklaarde hij echter plots dat dit plaatsvond exact op 12 juli

2010 en beweerde hij ten onrechte dat hem eerder niet naar de exacte datum werd gevraagd.

Verzoeker herhaalde Angola slechts in 2010 te hebben verlaten doch stelde niet te weten in welke

maand (administratief dossier, stuk 3, p.5, 10-11). Wanneer hij werd geconfronteerd met zijn

verklaringen in de vragenlijst en bij de DVZ, ontkende hij deze en stelde hij dat hij “misschien” verkeerd

werd begrepen (ibid., p.13). Dit kan, gelet op de duidelijke en herhaalde aard van zijn verklaringen in de

vragenlijst en bij de DVZ echter niet worden aangenomen. Hij ondertekende zijn verklaringen aldaar

bovendien voor akkoord nadat deze aan hem werden voorgelezen in het Portugees en bevestigde

uitdrukkelijk dat zijn verklaringen overeenstemmen met de werkelijkheid. Daarenboven ontving hij een

kopie van de ingevulde vragenlijst doch maakte hij hierop nooit enige correctie. Verder formuleerde hij

bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS geen opmerkingen inzake het gehoor bij de DVZ en de

vragenlijst wanneer hem hiertoe uitdrukkelijk de kans werd geboden (ibid., p.3).

Verzoeker legde voorts uiterst vage verklaringen af aangaande de beweerde werkzaamheden van zijn

vader voor de Angolese geheime dienst, waaruit zijn problemen en vrees zouden voortvloeien. Uit de

verklaringen die met reden worden weergegeven in de bestreden beslissing blijkt in dit kader dat hij niet

kon preciseren (i) welke de beweegredenen waren van zijn vader om de geheime dienst van Angola te

vervoegen; (ii) hoe zijn vader aan deze job geraakte; (iii) wat zijn vader precies deed; (iv) wanneer deze

voor het laatst een missie deed in het buitenland; (v) of de functie van zijn vader een naam had; (vi)

waar zijn vader voor de geheime dienst werkte of waar diens kantoor was; (vi) waar het hoofdkantoor

van de Angolese geheime dienst ligt; (vii) wie de directe chef van zijn vader was; (viii) welke collega’s

zijn vader nog had naast de collega die hem zou hebben geholpen; (ix) welke geheimen zijn vader zou

hebben onthuld en wat zijn beweegredenen hiervoor waren. Bijkomend kan worden opgemerkt dat

verzoeker niet wist binnen welk departement zijn vader werkte of onder welk ministerie de geheime

dienst opereerde (ibid., p.13). Van verzoeker kon wel degelijk worden verwacht dat hij beter op de

hoogte zou zijn omtrent het voorgaande. Hij verklaarde herhaaldelijk dat zijn moeder hem vertelde over

het werk van zijn vader (ibid., p.7-8). Tevens verbleef hij na zijn vertrek uit Angola samen met zijn vader

in Congo. Minstens kon worden verwacht dat hij zich gedurende deze periode bij zijn vader zou hebben

geïnformeerd omtrent het voorgaande aangezien hij door de functie van zijn vader problemen zou

hebben gekend die hem ertoe noopten het land te verlaten. Daarenboven is het niet plausibel dat

verzoeker zich in deze periode bij zijn vader niet zou hebben geïnformeerd over de plaats waar deze

opgesloten zat in de tijd waarin hij zijn vader aan het zoeken was (ibid.,p.11).

Uit de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing blijkt bovendien dat verzoeker

frappant tegenstrijdige verklaringen aflegde over zijn beweerde reisweg naar België, hetgeen andermaal

afbreuk doet aan de algehele geloofwaardigheid van zijn verklaringen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoekers vermeende asielrelaas en vrees voor vervolging.

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.

2.2.4. Verzoeker voert geen argumentatie inzake de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Gelet op de sub 2.2.3. vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas, toont hij, de overige elementen

in het dossier mede in acht genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


