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nr. 55 532 van 3 februari 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 4 november 2010

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

staatlozen van 6 oktober 2010.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. DERUYTTER, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché I. SNEYERS, 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 een Angolees staatsburger te zijn van Bawoyo origine en afkomstig van Yema, Cabinda.

Op 9 november 2007 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(verder DVZ) die op 17 maart 2008 door het Commissariaat-generaal werd afgesloten met een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

U diende tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder

RvV), die u bij arrest nr. 18.174 van 31 oktober 2008 eveneens de vluchtelingen- en subsidiaire

beschermingsstatus weigerde. Op 18 november 2009 diende u een tweede asielaanvraag in. U blijft bij
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de eerder door u in het kader van uw eerste asielprocedure aangehaalde feiten. Verder haalt u aan dat

uw vrienden en collega’s bij het FLEC die eveneens in 2006 gearresteerd werden, M.(…) en E.(…), in

2009 terugkeerden naar Cabinda. Ook C.(…), een lid van het FLEC in de DRC, zou naar Cabinda

teruggekeerd zijn en samen met E.(…) op 15 september 2009 uw familie bezocht hebben. Diezelfde

dag zouden Angolese militairen de woning binnengevallen zijn en C.(…) en E.(…), alsook uw jongere

broer T.(…) F.(…) meegenomen hebben. Uw broer werd hardhandig ondervraagd over uw verblijfplaats.

C.(…) en E.(…) werden op 23 september 2009 naar Luanda overgeplaatst en uw broer werd de

volgende dag vrijgelaten. Als gevolg van de folteringen die hij ondergaan had, diende hij

gehospitaliseerd te worden. Hij overleed diezelfde nacht nog aan zijn verwondingen in het ziekenhuis

van Cabinda. Uw moeder kon de situatie niet meer aan en verhuisde naar Buco Zau, ver weg van

Yema. Tijdens de verhuis vond uw zus uw Cedula Pessoal. U raadpleegde uw advocaat en diende een

tweede asielaanvraag in. U vroeg uw zus uw Cedula op te sturen, alsook de overlijdensakte van uw

broer en een brief waarin ze de situatie uitlegt. Ze voegde er ook 2 foto’s van de dodenwake van uw

broer aan toe. U legt ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag ook uw lidkaart van een Belgische

afdeling van het FLEC onder leiding van Dhr. Quinta neer en haalt tot slot nog aan dat sinds de door het

FLEC opgeëiste aanslag op de spelersbus van het Togolees elftal in januari 2010 de Angolese regering

definitief komaf wil maken met het FLEC.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een

“gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico

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

in aanmerking kan worden genomen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u bij de eerder door u in het kader van uw

eerste asielaanvraag ingeroepen feiten blijft (gehoorverslag CGVS, p. 2 en 10). In het kader van uw

eerste asielaanvraag werd echter geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten, hetgeen bij arrest van 31 oktober 2008 door de RvV uitdrukkelijk werd

bevestigd. In het kader van uw tweede asielaanvraag verklaart u dat uw broer T.(…) F.(…) thuis in

september 2009 opgepakt werd samen met 2 leden van het FLEC. Het gaat meer bepaald om Edisao,

met wie u samen in 2006 aangehouden zou zijn, en de in de DRC verblijvende C.(…), die op uw vraag

de kopies zou gemaakt hebben van de FLEC documenten waarvan de onderschepping aan de basis

zou gelegen hebben van uw vlucht in 2007 (gehoorverslag CGVS, p. 6). Zoals reeds vermeld kan echter

geen geloof gehecht worden aan uw beweerde aanhouding en opsluiting - samen met E.(…) - in 2006

en werd in het kader van uw eerste asielaanvraag ook uw band met dhr. C.(…) uitdrukkelijk in twijfel

getrokken. U bleek zijn familienaam niet te kennen, wist niet van waar in Cabinda hij afkomstig is, noch

wanneer hij naar de DRC vluchtte of waar hij in de DRC verbleef, en bleek evenmin zijn

contactgegevens te hebben (gehoorverslag CGVS dd. 6/12/2007, p. 25). U verklaarde voorts dat uw

broer aangehouden en gefolterd werd om uw verblijfplaats te achterhalen, waarna hij op 25 september

2009 aan zijn verwondingen overleed. Ter staving hiervan legt u zijn overlijdensakte neer en 2 foto’s

gemaakt tijdens zijn dodenwake, waarbij evenwel volgende bedenkingen dienen gemaakt te worden. Zo

bevat de door u neergelegde overlijdensakte geen enkele informatie betreffende de doodsoorzaak van

T.(…) F.(…) en blijkt uit de door u neergelegde foto’s noch de identiteit noch de doodsoorzaak van de

overledene. Bovendien blijkt de door u neergelegde overlijdensakte opgesteld te zijn geweest in

Cabinda op 5 oktober 2009 terwijl uit het verzendingsdocument van DHL blijkt dat de door u

neergelegde omslag - waarin het kwestieuze document verstuurd werd - verstuurd werd vanuit Luanda

op 1 oktober 2009, hetzij 4 dagen vóór het opstellen van de overlijdensakte. U kon hier echter geen

verklaring voor geven en bevestigde dat de overlijdensakte weldegelijk in de door u neergelegde omslag

werd verzonden (gehoorverslag CGVS, p. 7), hetgeen toelaat te twijfelen aan de authenticiteit van de

door u neergelegde overlijdensakte. Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat de

kwestieuze documenten volgens uw verklaringen meegegeven werden met de dochter van jullie buur in

Cabinda zodat zij deze vanuit Luanda - waar ze handel drijft - via DHL zou kunnen versturen naar België

omdat DHL geen agentschap zou hebben in Cabinda (gehoorverslag CGVS, p. 6-7), hetgeen in strijd

blijkt te zijn met de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan het administratief

dossier werd gevoegd. Betreffende de begeleidende brief van uw zus dient dan weer opgemerkt te

worden dat deze opgesteld werd door uw eigen zus op uw uitdrukkelijke vraag (gehoorverslag CGVS, p.

6) zodat er bezwaarlijk bewijswaarde aan kan worden verleend.

U legt voorts een lidkaart van een Belgische afdeling van het FLEC onder leiding van Dhr. Quinta

neer. In december 2008 ontmoette u in België een oude vriend uit Cabinda, J.(…) genaamd, die u

vertelde dat er ook in België een afdeling is van het FLEC. U werd in de loop van 2009 lid van hun

afdeling en u woont geregeld vergaderingen bij (gehoorverslag CGVS, p. 8). De Commissaris-generaal

is er echter niet van overtuigd dat uw lidmaatschap van deze afdeling van het FLEC een voortzetting is

van activiteiten die u voor het FLEC in Cabinda zou gehad hebben. Hoewel u een zekere - in
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belangrijke mate theoretische - kennis hebt van het FLEC dienen een aantal vaststellingen gemaakt te

worden die toelaten te twijfelen aan uw beweerde activiteiten en engagement binnen het FLEC.

U kon zeggen waar en wanneer Bento Bembe benoemd werd tot algemeen secretaris van het

verenigde FLEC maar wanneer u naar zijn afzetting gevraagd werd antwoordde u verkeerdelijk dat hij in

2007-2008 afgezet werd omdat hij samenwerkte met de Angolese autoriteiten en voegde u hier

opmerkelijk genoeg aan toe dat u op dat ogenblik reeds in België verbleef (gehoorverslag CGVS, p. 4-

5). Gevraagd of u daadwerkelijk reeds in België was toen Bento Bembe afgezet werd, antwoordde u na

enig nadenken dat u toch nog in Angola was en dat het rond 2006-2007 moet geweest zijn

(gehoorverslag CGVS, p. 5). Het feit dat u zich niet meer spontaan kon herinneren of u al dan niet in

Angola was toen Bento Bembe - in februari 2006 - uit de partij gezet werd en vervolgens - in augustus

2006 - een vredesakkoord ondertekende met de Angolese autoriteiten (zie landeninformatie) komt -

mede gelet op het belang van deze gebeurtenis in de recente geschiedenis van het FLEC - zeer

bedenkelijk over in hoofde van iemand die verklaart precies op dat ogenblik in Cabinda ‘vaak’

vergaderingen te hebben bijgewoond en als ‘éducateur politique’ actief te zijn geweest binnen het FLEC

(gehoorverslag CGVS, p. 3 en gehoorverslag CGVS dd. 6/12/2007, p. 17). Bovendien bleek u evenmin

te weten wat de inhoud van dit vredesakkoord was. U kon derhalve niet concreet aangeven wat er in het

akkoord staat over de status van Cabinda, noch met welke punten van dit akkoord het FLEC zich

onmogelijk kan verzoenen (gehoorverslag CGVS, p. 5). Betreffende de door u neergelegde lidkaart van

een Belgische afdeling van het FLEC dient vastgesteld te worden dat het een lokale afdeling betreft

onder leiding van Dhr. Quinta, die samen met een aantal andere leden bij decreet van 1 augustus 2007

uit het FLEC onder voorzitterschap van Nzita Henriques Tiago werd gezet (zie landeninformatie). U

bleek op de hoogte te zijn van het feit dat er nog een andere afdeling van het FLEC in België bestaat,

onder leiding van een pastor waarvan u zich de naam niet meer kon herinneren (gehoorverslag CGVS,

p. 9). Gevraagd of deze afdelingen samenwerken, antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom,

antwoordde u dat er een probleem is tussen beide omdat Dhr. Quinta Frente de Libertação do Enclave

de Cabinda verkiest boven het door de andere afdeling en door Nzita Tiago verkozen Frente de

Libertação do Estado de Cabinda (gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd of het probleem tussen beide

daadwerkelijk louter een probleem van woordkeuze is tussen Enclave en Estado, antwoordde u

bevestigend (gehoorverslag CGVS, p. 9), terwijl in werkelijkheid uiteraard andere - dieperliggende -

gronden aan de basis van de scheiding tussen het FLEC van Nzita Tiago en de afdeling van Dhr. Quinta

liggen en Dhr. Quinta er gelet op de door Nzita Tiago doorgevoerde naamsverandering na zijn ontslag

voor gekozen heeft zijn activiteiten verder te zetten onder de oude naam Frente de Libertação do

Enclave de Cabinda (zie landeninformatie). Het betreft in uwen hoofde dan ook een oversimplificatie die

des te bedenkelijker overkomt in hoofde van iemand die niet alleen verklaart lid te zijn van het FLEC in

België maar ook beweert politiek opvoeder te zijn geweest van het FLEC in Cabinda op het ogenblik dat

het schisma tussen beide afdelingen zich voltrokken heeft.

Voorts dient ook opgemerkt te worden dat u pas meer dan één jaar na uw aankomst in België en

eerder bij toeval, met name nadat u uw oude vriend J.(…) tegen het lijf liep, contact gezocht hebt met

het FLEC in België, wat er op wijst dat u niet echt actief gezocht hebt naar mogelijkheden om uw

beweerd ‘engagement’ hier verder te zetten. Betreffende dit engagement gaf u ook steevast als

voorbeeld dat u als lid van het FLEC in Cabinda de bevolking opriep geen kieskaarten op te halen om

zodoende de geplande Angolese parlementsverkiezingen te saboteren “want Cabinda is Angola niet”.

Maar wanneer u dan gevraagd werd wanneer deze verkiezingen plaatsvonden antwoordde u dat u daar

geen interesse voor had en u op dat ogenblik overigens al in België was (gehoorverslag CGVS, p. 3-4),

wat opnieuw vragen doet rijzen bij uw beweerd ‘engagement’ voor de Cabindese

onafhankelijkheidsstrijd. Voorts stelde u op een gegeven ogenblik tijdens het gehoor dat tijdens jullie

vergaderingen in Cabinda besproken werd dat de onafhankelijkheid moest bereikt worden door te

manifesteren (gehoorverslag CGVS, p. 3) om er even later op te wijzen dat het eigenlijk niet mogelijk is

om in Cabinda op straat te gaan manifesteren (gehoorverslag CGVS, p. 4).

Tot slot stelde u verkeerdelijk dat Raul Tati de voorzitter is van Mpalabanda (gehoorverslag CGVS, p.

5), de enige mensenrechtenbeweging van Cabinda, die in 2004 samen met het FLEC het Forum voor

de Cabindese Dialoog oprichtte en in 2006 - toen u volgens uw verklaringen nog actief lid van het FLEC

in Cabinda was - officieel verboden werd door de Angolese autoriteiten. Bovendien werden leden van

de beweging geregeld vervolgd en werd ook de voorzitter van Mpalabanda, Agostinho Chicaia, kort na

het verbod op de beweging en de verzegeling van haar kantoren in september 2006

kortstondig aangehouden en gerechtelijk vervolgd (zie landeninformatie). U verklaarde voorts nooit een

rapport van deze beweging te hebben gezien (gehoorverslag CGVS, p. 5-6). Meer zelfs, u bleek niet

eens te weten dat Mpalabanda in haar rapporten ook door het FLEC begane

mensenrechtenschendingen aan de kaak stelde (gehoorverslag CGVS, p. 6), wat u nochtans als

beweerd actief lid van het FLEC verondersteld zou mogen worden te weten, ook indien u zelf nooit een

rapport van Mpalabanda in handen zou hebben gehad.
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Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen en mede gelet op het bedrieglijk karakter

van de door u doorheen uw asielprocedures aangehaalde vervolgingsfeiten, kan dan ook geen

geloof gehecht worden aan uw beweerd actief lidmaatschap van het FLEC in Cabinda. Uw

lidmaatschap van het FLEC in België betreft derhalve geen voortzetting van een engagement of

activiteiten die u reeds in Angola zou gehad hebben, en bovendien verklaarde u dat de Angolese

autoriteiten waarschijnlijk niet op de hoogte zijn van uw activiteiten in België aangezien ze u hier niet

kunnen controleren (gehoorverslag CGVS, p. 9). Derhalve dient geconcludeerd te worden dat u niet

als lid van het FLEC gekend bent in Angola zodat u bijgevolg niet aannemelijk maakt dat in

uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève

in aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde Cedula Pessoal, die u verloren had en die door uw zus gevonden zou zijn

tijdens de verhuis van uw familie naar Buco Zau (gehoorverslag CGVS, p. 8), bevat tot slot

enkel identiteitsgegevens die in casu niet onmiddellijk in twijfel worden getrokken.

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

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

alsmede van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoeker wijst erop dat hij zich buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, bevindt en hij de

bescherming van dit land niet kan en wil inroepen, omdat hij vervolging vreest omwille van zijn politieke

overtuiging, met name zijn politieke affiliatie met het FLEC. Verzoeker houdt staande dat de aanhouding

van zijn broer samen met C. en E. duidelijk zijn band met deze laatste twee en met het FLEC aantoont.

Bovendien toont volgens de daaropvolgende dood van zijn broer aan dat leden van die organisatie en

personen verbonden met die leden onmenselijke behandelingen te beurt kunnen vallen.

Verzoeker acht het vervolgens vanzelfsprekend dat de door hem neergelegde overlijdensakte niet

bepaalt dat de dood van een burger veroorzaakt is door ontbering en mishandeling in een gevangenis

en aldus geen enkele informatie over de doodsoorzaak van zijn broer bevat. Verzoeker wijst erop dat

het, gelet op de politiek gevaarlijke situatie in Angola, voor een vluchteling zeer moeilijk, zoniet

onmogelijk is om afdoende bewijs omtrent een doodsoorzaak te verzamelen, aangezien het de opsteller

van een dergelijk attest duur te staan zou komen. Verzoeker verwijst hiertoe naar het artikel van Human

Rights Watch dat bij het verzoekschrift wordt gevoegd.

Waar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kon vaststellen dat verzoeker

niet op de hoogte is van zowel van de betekenis van de benamingen van FLEC, als van de datum van

de verkiezingen dewelke geboycot werden, als van de voorzitter of van de aanklachten van een andere

organisatie, voert verzoeker aan dat niet vereist is in de Vluchtelingenconventie, noch in de Belgische

wetgeving dat de kandidaat-vluchteling zijn functie, waarvoor hij door de regering riskeert vervolgd te

worden, naar behoren uitoefende of over een verregaande intellectuele capaciteit beschikt die hem

toelaat verder te gaan simplificaties van complexe gebeurtenissen en situaties naar voor te brengen.

Ook met betrekking tot de aanwezigheid van een DHL-kantoor in Cabinda verduidelijkt verzoeker enkel

uit de handelingen van zijn familie te hebben afgeleid dat er geen kantoor van DHL in Cabinda is en dat

het niet vereist is dat de familie van de kandidaat-vluchteling over informatiebronnen moet beschikken

die hen toelaten na te gaan of er al dan niet een kantoor van DHL in Cabinda is.

Voor zover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zou beweren dat met de

overlijdensakte kwaad opzet zou zijn gemoeid, in de zin van vervalsing, meent verzoeker dat dit niet kan

worden volgehouden, aangezien hij uit die postdatering geen enkel voordeel haalt, waardoor besloten

dient te worden dat het om een materiële fout van de akterende ambtenaar gaat.

2.1.2.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft in de bestreden

beslissing op omstandige en duidelijke wijze uiteengezet waarom geen geloof kan worden gehecht aan

de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging door de Angolese autoriteiten. De Raad stelt

vast dat in het kader van verzoekers eerste asielaanvraag reeds werd geoordeeld dat er geen geloof

kon worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten. Voor zover verzoeker

aangeeft nog steeds te worden gezocht omwille van de voorgehouden problemen die hij in het kader

van zijn eerste asielaanvraag aanhaalde, kan er in eerste instantie worden geoordeeld dat - gelet op het

feit dat zijn relaas in het kader van zijn eerste asielaanvraag ongeloofwaardig bevonden werd - er met
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betrekking tot onderhavige asielaanvraag evenmin geloof aan kan worden gehecht. De bestreden

beslissing is mede gesteund op de bevinding van de commissaris-generaal dat er geen geloof kon

worden gehecht aan verzoekers beweerd actief lidmaatschap van het FLEC in Cabinda.

2.1.2.2. Verzoeker houdt staande dat de in zijn tweede asielaanvraag aangehaalde asielmotieven een

gevolg zijn van de eerder aangehaalde problemen. Zo verklaarde verzoeker dat zijn broer aangehouden

en gefolterd werd om verzoekers verblijfplaats te achterhalen (stuk 3, gehoorverslag CGVS 05/02/2010,

p. 6). Verzoeker legde ter staving van de dood van zijn broer een overlijdensakte en twee foto’s neer.

Door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd echter terecht geoordeeld

dat dit document geen enkele informatie betreffende de doodsoorzaak van de overledene bevat.

Bovendien blijkt deze overlijdensakte opgesteld te zijn op 5 oktober 2009, terwijl de omslag met deze

overlijdensakte volgens de poststempel verstuurd werd op 1 oktober 2009 (stuk 3, gehoorverslag CGVS

05/02/2010, p. 7). Verzoekers gevolgtrekking dat de akterende ambtenaar deze fout moet hebben

gemaakt, is echter niet meer dan een loutere veronderstelling.

Aangezien bovendien uit het administratief dossier blijkt dat er in Cabinda wel degelijk een DHL-kantoor

aanwezig is, terwijl verzoeker uitdrukkelijk stelt dat er geen rechtstreekse agentschappen van DHL in

Cabinda zijn (stuk 3, gehoorverslag CGVS 05/02/2010, p. 7), versterken de twijfels die reeds hoger zijn

uiteengezet met betrekking tot de overlijdensakte, nog meer. Verzoekers betoog dat hij uit de

handelingen van zijn familie afleidde dat er enkel een kantoor in Luanda was en dat de Belgische

wetgeving niet vereist dat de familieleden van verzoeker over dergelijke informatiebronnen zouden

beschikken, weerlegt bovenstaande anomalie niet.

Gelet op voorgaande vaststellingen biedt het door verzoeker neergelegde document onvoldoende

garantie op het vlak van authenticiteit, waardoor iedere bewijswaarde eraan dient te worden ontzegd.

Wat betreft de foto’s dient te worden opgemerkt dat deze de identiteit, noch de doodsoorzaak van de

overledene aantonen. De verwijzing naar het artikel van Human Rights Watch, volstaat ook niet om aan

te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Er wordt hiermee evenmin aangetoond dat verzoekers broer in detentie zou zijn

overleden. De vluchtelingenrechtelijke vrees of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te

worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15

december 2004, nr. 138.480).

2.1.2.3. Niettegenstaande verzoeker voorhoudt dat het niet vereist is dat hij zijn functie waarvoor hij door

de regering riskeert vervolgd te worden naar behoren uitoefende, noch dat hij over een verregaande

intellectuele capaciteit beschikte die hem moet toelaten verder te gaan dan simplificaties van complexe

gebeurtenissen, kan redelijkerwijs van hem worden verwacht dat hij minstens een redelijke kennis heeft

omtrent essentiële zaken met betrekking tot de beweging waarvoor hij beweert actief te zijn geweest en

omwille waarvan hij uiteindelijk vervolging vreest. De Raad stelt vast dat de vragen die aan verzoeker

gesteld werden inzake zijn politieke engagement allerminst ingewikkeld te noemen zijn voor iemand die

beweert activiteiten te hebben gehad voor het FLEC, vaak vergaderingen te hebben bijgewoond en als

“éducateur politique” actief te zijn geweest binnen het FLEC in Cabinda (stuk 3, gehoorverslag CGVS

05/02/2010, p. 3), maar ook lid was van het FLEC in België. Van iemand die vlucht omwille van een

politieke aanhorigheid, kan dan ook een redelijke kennis verwacht worden van de concrete

omstandigheden dienaangaande, in casu het tijdstip waarop Bento Bembe afgezet werd, de inhoud van

het vredesakkoord en meer bepaald de status van Cabinda en de punten waarmee het FLEC zich niet

mee kon verzoenen, de benamingen van de afdelingen van het FLEC in België, het tijdstip van de

verkiezingen en de voorzitter van de enige mensenrechtenbeweging van Cabinda. Verzoeker brengt

geen overtuigend argument aan waarmee hij kan aantonen dat deze vragen werkelijk onredelijk zouden

zijn. Gelet op het door verzoeker omschreven profiel als partijmilitant wordt hij geacht van een aantal

fundamentele zaken op de hoogte te zijn (RvS 29 maart 2004, nr. 129. 812). Het feit dat verzoeker

dermate weinig op de hoogte was voor wat betreft het FLEC in zijn land van herkomst, doet dan ook

besluiten dat zijn activisme voor het FLEC en bijgevolg zijn asielrelaas ongeloofwaardig zijn.

2.1.2.4. Er werd geen schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of van het

redelijkheidsbeginsel aannemelijk gemaakt. De beslissing staat geenszins in wanverhouding tot de

motieven waarop ze is gebaseerd.

Het eerste middel is ongegrond.

2.2.1. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hij verwijst naar hetgeen in het eerste middel werd uiteengezet en meent dat de

schade erin bestaat dat hij ernstig gevaar loopt meteen te worden opgepakt door de autoriteiten en
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vervolgens in de gevangenis onmenselijke en vernederende behandelingen zal ondergaan. Verzoeker

refereert desbetreffend aan het artikel van Human Rights Watch, dat bij het verzoekschrift werd

gevoegd.

2.2.2. Verzoeker steunt zijn vraag voor subsidiaire bescherming volledig op zijn asielrelaas. Uit wat

voorafgaat blijkt dat dit relaas ongeloofwaardig is. Bijgevolg maakt hij ook niet aannemelijk dat hij om de

redenen die hij in zijn asielaanvraag aanhaalt een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Het tweede middel is ongegrond.

2.3. Verzoeker kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

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 drie februari tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


