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nr. 59 488 van 11 april 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 13 januari 2011 heeft

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

13 december 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 11 februari 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 maart 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat N. MEDKO loco advocaat M.

SANGWA POMBO en van attaché L. DECROOS., 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 Cabinda. U

verklaart sinds uw aankomst in België niet te zijn teruggekeerd naar Angola.

Op 27 februari 2009 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(verder DVZ) die op 26 augustus 2009 door het Commissariaat-generaal wegens het bedrieglijk karakter

van uw asielrelaas 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 bij arrest nr. 36.229 van 18 december 2009

voormelde weigeringsbeslissing bevestigde. Op 2 april 2010 diende u een tweede asielaanvraag in. U

blijft bij de eerder door u in het kader van uw eerste asielprocedure aangehaalde feiten en legt ter

staving van uw tweede asielaanvraag uw Angolese identiteitskaart en een ‘Certidão de Nascimento para
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Bilhete de Identidade’ neer, alsook een ondersteunende brief van de voorzitter van Mpalabanda, dhr.

Chicaia, waarin deze uw problemen met de Angolese autoriteiten bevestigt.

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 vastgesteld te worden dat u bij de eerder door u in het kader van uw

eerste asielaanvraag aangehaalde feiten blijft (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 6). Ter staving

van uw beweerd lidmaatschap van de mensenrechtenbeweging Mpalabanda en van de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten als gevolg van uw voorgehouden activiteiten voor Mpalabanda, legt u

een attest neer van de voorzitter van Mpalabanda, dhr. Chicaia, waarin deze uw lidmaatschap van de

beweging en uw problemen met de Angolese autoriteiten bevestigt. U legt ook uw Angolese

identiteitskaart neer en een ‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade’.

Betreffende de door u neergelegde identiteitsdocumenten dienen evenwel volgende bedenkingen

te worden gemaakt. Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u tijdens uw eerste asielprocedure

geen enkel identiteitsdocument neerlegde en u kortweg “neen” antwoordde toen u uitdrukkelijk gevraagd

werd of u een identiteitskaart of geboorteakte kon laten opsturen ter staving van uw Cabindese

afkomst (gehoorverslag CGVS dd. 18/08/2009, p. 10). In het kader van tweede asielaanvraag

verklaarde u evenwel dat u contact had met uw schoonmoeder in Cabinda maar dat zij u pas in

augustus 2009 het telefoonnummer van uw schoonbroer kon doorgeven omdat hij in de DRC woont en

van gsm-nummer veranderde. Uw schoonbroer zou vervolgens op uw vraag, en met enige moeite, uw

identiteitskaart gaan halen zijn bij de immigratiedienst in Yema, waar ze achtergebleven zou zijn

(gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 6). Tijdens uw eerste asielaanvraag verklaarde u echter in

strijd hiermee dat u uw identiteitskaart “thuis in Cabinda” achterliet (gehoorverslag CGVS dd.

18/08/2009, p. 2). Voorts dient ook vastgesteld te worden dat de Commissaris-generaal uw eerste

asielaanvraag op 26 augustus 2009 afsloot, waarna de door de Commissaris-generaal genomen

weigeringsbeslissing op 18 december 2009 door de RvV bevestigd werd, terwijl de door u voorgelegde

‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade’ volgens uw verklaringen in het bezit was van uw

schoonmoeder, met wie u in de loop van uw eerste asielprocedure wel degelijk telefonisch contact had,

en dit minstens vanaf augustus 2009 (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3 en 6). Ondanks de

uitdrukkelijke vraag naar identiteitsdocumenten ter staving van uw afkomst en identiteit liet u

desalniettemin na de zich bij uw schoonmoeder bevindende ‘Certidão de Nascimento para Bilhete de

Identidade’ in de loop van uw eerste asielprocedure voor te leggen, hetgeen hoogst merkwaardig is.

Voorts dient vastgesteld te worden dat de door u voorgelegde identiteitskaart uitgereikt werd op 11

mei 2000 en geldig zou zijn tot 31 december 2010. Volgens uw verklaringen zou het kwestieuze

document opgemaakt zijn in de hoofdstad Luanda en vervolgens naar Cabinda gestuurd zijn, waar het u

uitgereikt werd (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3). Uit informatie waarover het CGVS beschikt

en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd gevoegd, blijkt echter dat sinds februari 1997

een ander type identiteitskaarten werd uitgereikt ter vervanging van het door u voorgelegde gele

kartonnen ‘Bilhete de Identidade’. De reeds bestaande identiteitskaarten bleven weliswaar geldig en het

oude type kaarten bleef zelfs nog uitgereikt worden tot juli 1997. Het door u voorgelegde document werd

echter uitgereikt in mei 2000 en stemt derhalve niet overeen met de vormvereisten van een ‘Bilhete

de Identidade’ zoals die op dat ogenblik uitgegeven werd. Bovendien is de geldigheidsduur van in het

jaar 2000 uitgereikte identiteitskaarten voor personen binnen uw leeftijdscategorie 5 jaar en niet 10 jaar

zoals op de door u voorgelegde identiteitskaart wordt vermeld (zie landeninformatie). Geconfronteerd

met de informatie waarover het CGVS ter zake beschikt, stelde u dat deze informatie incorrect is en dat

het door u voorgelegde type identiteitskaarten pas na 2000 niet meer uitgereikt mocht worden

(gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 4), hetgeen evenwel manifest in strijd is met de informatie

waarover het CGVS beschikt (zie landeninformatie) en tot op heden werden uw beweringen op geen

enkele manier door u gestaafd.

Betreffende het door u voorgelegde ‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade’ stelde u

dit document in Cacongo (ook wel Landana genoemd) aangevraagd te hebben met het oog op - zoals

de naam van het document het ook zegt - het verkrijgen van een nieuwe identiteitskaart. Op het

ogenblik dat uw identiteitskaart vervalt zou u zich immers met een dergelijke geboorteakte naar de

bevoegde administratieve diensten moeten begeven om een nieuwe identiteitskaart uitgereikt te

krijgen (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3). Hierbij dient evenwel opgemerkt te worden dat de

door u voorgelegde identiteitskaart vervalt op 31 december 2010 terwijl het door u voorgelegde

‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade’ opmerkelijk genoeg reeds op 28 januari 2008

opgemaakt werd, hetzij bijna 3 jaar alvorens het verstrijken van de geldigheidsduur van de door u

voorgelegde identiteitskaart. Bovendien kan men zich ook ernstige bedenkingen maken bij het feit dat u
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dit document in het noordelijke Cacongo ging halen terwijl u verklaarde geboren en getogen te zijn in

Cabinda-stad, de administratieve hoofdstad van Cabinda, en de aanvraag voor een nieuwe

identiteitskaart ook effectief in Cabinda-stad te moeten indienen (gehoorverslag CGVS dd. 18/08/2009,

p. 2; gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3). Hiernaar gevraagd antwoordde u dat mensen die

geboren zijn vóór 2008 nu eenmaal naar Cacongo - “de 2de stad van Cabinda” - moeten voor de afgifte

van dergelijke documenten terwijl mensen die vanaf 2008 geboren zijn gewoon in de hoofdstad terecht

kunnen (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3). U kon echter niet toelichten waarom dit zo zou zijn

en liet tot op heden na uw beweringen ter zake te staven (gehoorverslag CGVS dd. 03/06/2010, p. 3).

Tot slot dient vastgesteld te worden dat u, zoals hierboven reeds aangehaald, zonder aannemelijke

verklaring naliet dit document in het kader van uw eerste asielprocedure voor te leggen, hetgeen

verdere twijfels doet rijzen aangaande de authenticiteit van het door u voorgelegde document.

U legde voorts een attest van dhr. Chicaia neer waarin deze uw lidmaatschap van Mpalabanda en

uw problemen met de Angolese autoriteiten bevestigt. Het kwestieuze document werd hem door het

CGVS geanonimiseerd voorgelegd ter verificatie waarop hij spontaan aanhaalde het bewuste attest

opgesteld te hebben op vraag van Maria Helena Tina (zie landeninformatie). In daaropvolgende

contacten met dhr. Chicaia werd door het CGVS vervolgens gepeild naar uw betrokkenheid bij de

beweging en naar de kennis die van u en van Mpalabanda-leden in het algemeen mag verwacht worden

(zie landeninformatie). Vooreerst dient gewezen te worden op uw verklaringen als zou u aanwezig

geweest zijn op de sluiting van het kantoor van Mpalabanda in 2006 en meegenomen zijn door de politie

voor ondervraging. Nog naar uw zeggen zou Chicaia die dag een half uur voor de aankomst van de

politie vertrokken zijn (gehoorverslag CGVS dd. 18/08/2009, p. 4). Dhr. Chicaia verklaart echter precies

het tegenovergestelde en stelt dat hijzelf wel aanwezig was op het ogenblik van de sluiting van het

kantoor van Mpalabanda door de politie doch dat u degene was die niet aanwezig was: “ze was er zeker

niet! Indien ze dat zegt dan liegt ze” (zie landeninformatie). Volgens Chicaia was Maria Helena Tina na

de sluiting van Mplalabanda wel aanwezig op nachtelijke vergadering bij hem thuis, gedurende

dewelke voornamelijk gesproken werd over de wettelijke mogelijkheden om de sluiting van Mpalabanda

in beroep aan te vechten. U kon vreemd genoeg echter niet eens spontaan aangeven dat Mpalabanda

op gerechtelijk bevel gesloten werd, laat staan door welke rechtbank, en kon ondanks uw

beweerde aanwezigheid op deze vergaderingen evenmin enige informatie verschaffen over de door

Mpalabanda tegen deze gerechtelijke beslissing ondernomen of overwogen stappen (gehoorverslag

CGVS dd. 18/08/2009, p. 4-5 en 8). Voorts stelt dhr. Chicaia dat u, net als elke Cabindees, wél zou

moeten weten waarvoor het acroniem FLEC staat en verbaast hij er zich over dat u zou denken dat het

FLEC een onderdeel van UNITA vormt (gehoorverslag CGVS dd. 18/08/2009, p. 4-5). Voorts dient

gewezen te worden op uw verklaring als zou het Verdrag van Simulambuco staan voor de

onafhankelijkheid van Angola en met de datum 17 november 1975 zou verbonden zijn (gehoorverslag

CGVS dd. 18/08/2009, p. 5 en 7-8), hetgeen voor dhr. Chicaia al helemaal onbegrijpelijk is: “iedereen

weet dat Simulambuco staat voor de onafhankelijkheid van Cabinda” (zie landeninformatie). Dat u dit

niet weet is des te opmerkelijker nu de door Mpalabanda op 29 januari 2006 geplande protestmars ter

viering van de 121ste verjaardag van de ondertekening van dit verdrag nog werd verboden door de

Angolese autoriteiten (zie landeninformatie eerste asielprocedure). Volledigheidshalve wenst

de Commissaris-generaal ook nog te wijzen op de in uwen hoofde vastgestelde

onwetendheden betreffende het Forum voor de Cabindese Dialoog, de ondertekening van een

vredesakkoord door Bento Bembe, en de arrestatie van dhr. Chicaia en Raul Danda, de woordvoerder

van Mpalabanda (zie beslissing dd. 26/08/2009).

Gelet op voorgaande vaststellingen en op de ernstige bedenkingen die omtrent de door u voorgelegde

identiteitsdocumenten gemaakt kunnen worden, is de Commissaris-generaal dan ook van mening dat

geen geloof kan gehecht worden aan uw voorgehouden identiteit. Gewezen op een aantal van uw reeds

eerder aangehaalde verklaringen en onwetendheden betreffende Mpalabanda en andere Cabindese

actoren of belangrijke gebeurtenissen, reageerde dhr. Chicaia overigens als volgt: “Als de KV [kandidaat

vluchteling] in jullie procedure de vrouw is waarvoor ik de verklaring in eer en geweten heb getekend,

dan snap ik niet dat ze zulke dingen niet weet. Echt niet” (zie landeninformatie), hetgeen de

Commissaris-generaal verder sterkt in zijn overtuiging dat u niet de voor Mpalabanda werkzame Maria

Helena Tina bent. Dat het attest van Mpalabanda u door dhr. Chicaia zelf per post zou opgestuurd zijn -

7 maand nadat u hem om een attest vroeg en 4 maand nadat hij het opstelde (gehoorverslag CGVS dd.

03/06/2010, p. 5) -, bewijst op zich overigens evenmin dat u daadwerkelijk de Maria Helena Tina bent

waarvoor u zich uitgeeft. De door u in het kader van uw tweede asielaanvraag neergelegde documenten

zijn derhalve geenszins van aard de geloofwaardigheid van uw asielrelaas te herstellen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u dan ook niet aannemelijk 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
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een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming zou lopen.

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 enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 1, sectie A, paragraaf 2

van het Verdrag van Genève van 1951, van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende

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

(vreemdelingenwet) en van de artikelen 1 tot en met 5 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. Er zou ook sprake zijn van een duidelijke

beoordelingsfout, overschrijding van macht en een schending van “de geloofwaardigheid verschuldigd

aan de akten”. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen houdt hardnekkig

vol met het aanhalen van onnauwkeurigheden die verzoekster werden verweten tijdens de eerste

asielaanvraag teneinde de heer Chicala er toe aan te zetten de authenticiteit van het getuigschrift te

verloochenen. Deze heeft verzoekster nochtans kunnen omschrijven en gewezen op haar

ontwikkelingsniveau. De beschrijving stemt perfect overeen met betrokkene volgens de verzoekende

partij. Verzoekster doet vervolgens een poging om de vergissingen die haar verweten werden tijdens

haar eerste asielaanvraag te verklaren. Zij wijst er op dat zij heeft uiteengezet dat enkel haar

geboorteakte in Cabinda gebleven was en dat haar identiteitskaart kon gerecupereerd worden door haar

schoonbroer vanuit Yema en dat enkel de recente geboorteakten nog in Cabinda uitgegeven worden,

terwijl de uittreksels van geboorteakten van personen met een zekere ouderdom in Kabongo bekomen

worden. Verzoeksters verklaringen betreffende de overgang van de grens zijn volgens haar “volledig na

te zien” en kunnen niet betwist worden. Vervolgens verwijst verzoekster naar rechtsleer betreffende de

motiveringsvereisten en het bezitten van een paspoort. Gelet op de door verzoekster aangehaalde

informatie tijdens de tweede asielaanvraag zouden zowel haar Cabindese afkomst als haar

lidmaatschap van Mpalabanda niet in vraag kunnen worden gesteld. Het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen schendt “het verschuldigde vertrouwen aan de akten” door de heer

Chicala andere zaken te doen zeggen teneinde de beslissing te rechtvaardigen. Op zijn minst moet

volgens de verzoekende partij de bestreden beslissing nietig worden verklaard, teneinde de heer

Chicala toe te laten verzoekster fysiek te identificeren. Ten slotte meent verzoekster dat zij omwille van

haar Cabindese oorsprong en lidmaatschap van Mpalabanda vreest om onmenselijke en vernederende

behandelingen te ondergaan, zodat haar op zijn minst het statuut van subsidiaire bescherming had

moeten worden verleend.

2.1.2. De motiveringsplicht, zoals vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en in artikel 62 van de vreemdelingenwet, moet verzoekster

toelaten de redenen te begrijpen die aan de basis liggen van de genomen beslissing. Uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van

de motiveringsplicht in casu is bereikt.

2.1.3. De Raad ziet niet in op welke manier de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de bestreden beslissing met machtsoverschrijding zou genomen hebben. De commissaris-

generaal heeft immers de bevoegdheid om de bestreden beslissing te nemen overeenkomstig artikel

57/6, eerste lid, 1° van de vreemdelingenwet.

2.1.4. In het kader van verzoeksters eerste asielaanvraag werd haar door de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen op 26 augustus 2009 zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire

beschermingsstatus geweigerd. Deze beslissing werd bij arrest nr. 36229 van 18 december 2009

bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Tegen dit arrest werd geen cassatieberoep

ingediend bij de Raad van State. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen steunde zijn arrest op de

vaststelling dat verzoekster geen begin van bewijs neerlegt ter staving van haar identiteit of reisweg en

dat haar verklaringen aangaande haar Cabindese afkomst en haar werkzaamheden voor Mpalabanda

dermate vaag zijn, dat hieraan geen geloof kan worden gehecht. Voorts werden de vastgestelde

onwetendheden onverzoenbaar geacht met verzoeksters voorgehouden politiek-maatschappelijk

engagement, ongeacht haar lage scholingsgraad. Verzoekster beroept zich in het kader van haar

tweede asielaanvraag op dezelfde feiten als diegene die zij reeds bij haar eerste asielaanvraag

aanhaalde. Zij tracht haar geloofwaardigheid alsnog te herstellen door het neerleggen van een Angolese
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identiteitskaart, een ‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade’ en een ondersteunende brief

van de voorzitter van Mpalabanda, dhr. Chicaia. Gelet op de motieven van de beslissing inzake

verzoeksters eerste asielaanvraag en de inhoud van het arrest van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen inzake deze eerdere aanvraag, is de commissaris-generaal overgegaan tot

een grondig onderzoek van deze documenten. Ongeloofwaardige verklaringen worden immers niet

zonder meer geloofwaardig door het neerleggen van documenten, gelet op het feit dat documenten in

deze enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om de intrinsieke

bewijswaarde van een coherent en consistent relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen

documenten niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. De

commissaris-generaal heeft dan ook terecht de door verzoekster neergelegde documenten aan een

grondig onderzoek onderworpen, onder meer door dhr. Chicaia te confronteren met (een

geanonimiseerde versie van) het door hem opgestelde attest. Uit de informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd, blijkt echter geenszins dat dhr. Chicaia er op enigerlei wijze toe zou zijn

aangezet om het door hem opgestelde attest te verloochenen, nu het documentatiecentrum verbonden

aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet meer heeft gedaan dan

dhr. Chicaia op de hoogte te stellen van elementen die blijken uit het administratief dossier en die dus

gebaseerd zijn op verzoeksters eigen verklaringen (stuk 16, Landeninformatie, Antwoorddocument

AN2010-031w). Vervolgens bleek dat verzoeksters verklaringen over haar aanwezigheid bij de sluiting

van het kantoor van Mpalabanda in 2006 tegenovergesteld zijn aan de verklaringen van dhr. Chicaia

dienaangaande (stuk 16, Landeninformatie, Antwoorddocument AN2010-031w, p. 8, 9).

Zo verklaarde verzoekster dat zij aanwezig was op het ogenblik van de sluiting van het kantoor van

Mpalabanda en dhr. Chicaia niet (stuk 3, eerste asielaanvraag verzoekster, gehoorverslag CGVS d.d.

18/08/2009, p. 4), terwijl dhr. Chicaia duidelijk aangeeft dat hij op de effectieve sluiting van het kantoor

er zelf bij was en dat verzoekster er zeker niet was (“Ze was er zeker niet! Indien ze dat zegt dan liegt

ze”). Dhr. Chicaia bevestigde voorts dat een persoon met de beweerde naam van verzoekster wel

aanwezig was op een vergadering waarbij gesproken werd over de mogelijkheden om de sluiting in

beroep aan te vechten. Het is dan ook niet geloofwaardig dat verzoekster niet eens spontaan kon

aangeven dat Mpalabanda op gerechtelijk bevel gesloten werd, laat staan door welke rechtbank en dat

zij evenmin enige informatie kon verschaffen over de door Mpalabanda tegen deze gerechtelijke

beslissing ondernomen of overwogen stappen (stuk 3, eerste asielaanvraag verzoekster, gehoorverslag

CGVS d.d. 18/08/2009, p. 4-5, 8). Bovendien stelde dhr. Chicaia dat verzoekster, net als elke

Cabindees, zou moeten weten waarvoor het acroniem FLEC staat en dat hij zich erover verbaast dat

verzoekster zou denken dat het FLEC een onderdeel van UNITA vormt en dat verzoeksters verklaring

over het Verdrag van Simulambuco al helemaal onbegrijpelijk is. Geconfronteerd met verzoeksters

verklaringen en onwetendheden betreffende Mpalabanda en andere Cabindese actoren of belangrijke

gebeurtenissen, verklaarde dhr. Chicaia: “Als de kandidaat-vluchteling in jullie procedure de vrouw is

waarvoor ik de verklaring in eer en geweten heb getekend, dan snap ik niet dat ze zulke dingen niet

weet. Echt niet.” (stuk 16, Landeninformatie, Antwoorddocument AN2010-031w, p. 9). Voorgaande

vaststellingen zijn duidelijk. Het door verzoekster neergelegde attest kan de reeds eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van haar verklaringen aldus niet herstellen. Een beperkt ontwikkelingsniveau doet

hier geen afbreuk aan. Waar verzoekster vraagt dat de bestreden beslissing nietig zou worden verklaard

teneinde dhr. Chicaia toe te laten verzoekster fysiek te identificeren, dient te worden opgemerkt dat de

bewijslast in beginsel op de verzoekende partij rust. De commissaris-generaal dient niet te bewijzen dat

de voorgehouden feiten onwaar zijn. Het is verzoekster die door een coherent relaas, achtergrondkennis

van haar leefwereld en voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan dient aannemelijk

te maken, waarin zij echter in casu niet geslaagd is.

Inzake de door verzoekster neergelegde identiteitsdocumenten, stelt de Raad vast dat verzoekster zich

beperkt tot het uiten van blote beweringen en het herhalen van eerder afgelegde verklaringen. Als

dusdanig doet verzoekster echter geen afbreuk aan de concrete motieven van de bestreden beslissing,

waaruit blijkt dat de door verzoekster neergelegde identiteitskaart niet overeenstemt met de

vormvereisten voor een ‘Bilhete de Identidade’ zoals die in 2000 werden uitgereikt, dat het door

verzoekster neergelegde ‘Certidão de Nascimento para Bilhete de Identidade‘ volgens verzoekster werd

aangevraagd met het oog op het verkrijgen van een nieuwe identiteitskaart terwijl het document bijna

drie jaar voor het verstrijken van verzoeksters identiteitskaart werd opgesteld en dat door verzoekster

niet wordt toegelicht waarom mensen die geboren zijn vóór 2008 een dergelijk document in het

noordelijke Cacongo moeten gaan afhalen. Ook in voorliggend verzoekschrift toont verzoekster niet aan

dat men in Cabinda geen geboorteakte dient aan te vragen in de stad waar men geboren en getogen is

en die bovendien de administratieve hoofdstad van Cabinda is. Door louter te herhalen dat haar

identiteitskaart kon gerecupereerd kon worden door haar schoonbroer vanuit Yema, gaat verzoekster

bovendien volledig voorbij aan haar verklaringen in het kader van de eerste asielaanvraag, waar zij
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stelde dat zij haar identiteitskaart “thuis in Cabinda” achterliet (stuk 3, eerste asielaanvraag verzoekster,

gehoorverslag CGVS d.d. 18/08/2009, p. 2). Verzoekster zet evenmin uiteen waarom zij haar ‘Certidão

de Nascimento para Bilhete de Identidade’, die zich volgens haar verklaringen bij haar schoonmoeder

bevond – waarmee zij in telefonisch contact stond – niet in de loop van de eerste asielprocedure kon

voorleggen. Gelet op de vaststellingen met betrekking tot het attest van dhr. Chicaia, samengenomen

met de ernstige bedenkingen die omtrent de door verzoekster voorgelegde identiteitsdocumenten

gemaakt kunnen worden, is de commissaris-generaal terecht van mening dat geen geloof gehecht kan

worden aan de door verzoekster voorgehouden identiteit.

2.1.5. Wat betreft de schriftelijke verklaring van dhr. Chicaia die verzoekster ter terechtzitting neerlegt,

stelt de Raad vast dat dit geen origineel exemplaar betreft, doch een fotokopie in kleur is. Aan een

gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopie of faxkopie kan geen bewijswaarde worden

verleend.

2.1.6. Wat de geneeskundige attesten betreft die door verzoekster aan de Raad per brief van 28 februari

2011 werden bezorgd, stelt de Raad vast dat deze geen inlichtingen bevatten die een ander licht

werpen op de bestreden beslissing. Voor zover verzoekster de vaststellingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen in een ander daglicht tracht te stellen door te verwijzen

naar de ernstige psychische problematiek waarmee zij kampt, stelt de Raad vast dat verzoekster tijdens

de gehoren geen melding maakte van het feit dat haar psychische gezondheidstoestand haar ervan zou

weerhouden coherente verklaringen af te leggen. Evenmin verduidelijkt verzoekster welke specifieke

punten van het gehoor zouden beïnvloed zijn door haar psychische problemen. Uit de gehoorverslagen

blijkt dat deze op normale wijze hebben plaatsgevonden. Niettegenstaande het door verzoekster

neergelegde medische attest melding maakt van “trauma dans son pays original” en van “état depressif

post-traumatique”, legt verzoekster geen enkel stavingsstuk neer waaruit blijkt dat hiertoe een objectief

neuro-psychologisch onderzoek werd gevoerd. Uit de neergelegde medische attesten blijkt eveneens

niet dat zij specifiek aan geheugenproblemen lijdt of dat haar problematiek haar zou belemmeren in het

afleggen van coherente verklaringen. Bijgevolg wordt er geen causaal verband gelegd tussen haar

geestestoestand en de vastgestelde incoherenties in haar asielrelaas. In de mate dat wordt

aangenomen dat verzoekster aan een post traumatische stressstoornis lijdt, kan uit de attesten

dienaangaande niet worden afgeleid dat verzoeksters verklaringen hierdoor gebrekkig zijn.

2.2. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van het asielrelaas en op de overige

elementen in het dossier, maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij een reëel risico loopt op het lijden

van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet

2.3. Het enig middel is ongegrond. Verzoekster kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet worden erkend en komt evenmin in aanmerking voor subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 elf april tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


