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nr. 61 349 van 12 mei 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 21 februari 2011 heeft

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

28 januari 2011.

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 24 maart 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 april 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. GAKWAYA en van attaché G.

DESNYDER, 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 afkomstig van Balawanga, Cabinda. U verklaart sinds

uw aankomst in België niet te zijn teruggekeerd naar Angola.

Op 7 februari 2006 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken die op

27 september 2006 door het Commissariaat-generaal wegens het bedrieglijke 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

Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen, die bij arrest nr. VB/06-4258/W12534 van 5 april 2007

voormelde weigeringsbeslissing bevestigde.

Op 19 november 2010 diende u een tweede asielaanvraag in. U blijft bij de eerder door u in het

kader van uw eerste asielprocedure aangehaalde vrees voor vervolging door de Angolese autoriteiten,
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omwille van uw lidmaatschap van en uw activiteiten voor het Flec in Luanda. Verder verklaart u sinds

februari 2010 deel te nemen aan de vergaderingen van de Belgische afdeling van het Flec. U legt ter

staving van uw tweede asielaanvraag uw Angolese paspoort voor dd.15 maart 2005, een lidkaart dd. 10

augustus 2010 en akte van toetreding dd. 11 augustus 2010 van de Belgische Flec-afdeling, alsook

een ondersteunende brief dd. 21 augustus 2010 van de diplomatieke vertegenwoordiger van het Flec

in België en in de Europese Unie, Pasteur Kitembo Anny Antonio Da Silva.

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. 3 en p. 6). In het kader van uw

eerste asielaanvraag werd echter geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan uw

betrokkenheid bij het Flec in uw land van herkomst, noch dat u in Angola het voorwerp van enige

vervolging hebt uitgemaakt, hetgeen bij arrest van 5 april 2007 door de Vaste Beroepscommissie voor

Vluchtelingen uitdrukkelijk werd bevestigd.

Wat betreft de nieuwe elementen dient te worden opgemerkt dat ze de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas niet kunnen herstellen. Uw Angolese paspoort stelt dat u geboren bent in Balawanga in

de provincie Cabinda. Uit uw verklaringen op het Commissariaat-generaal blijkt dat u op driejarige

leeftijd met uw ouders naar Luanda verhuisde, om economische redenen, en nooit naar de provincie

bent teruggekeerd (CGVS, p. 2). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de informatie in dit

document afwijkt van uw eerdere verklaringen in het kader van uw eerste asielaanvraag (zie bijlage 26

dd. 7 februari 2006 en vragenlijst dd. 22 juni 2006, punt A), alsook van uw verklaringen in het kader

van voorliggende asielaanvraag. U verklaarde immers afkomstig te zijn uit de gemeente Balananga in

de provincie Cabinda (zie verklaring afgenomen bij de Dienst Vreemdelingenzaken dd. 8 december

2010, punt 5), wat overigens bevestigd wordt door de gegevens op uw Flec-lidkaart.

Indien we aannemen dat u werkelijk afkomstig bent van de provincie Cabinda toont dit hoogstens

aan dat u een (etnische) band heeft met het Cabindese volk. Uit dit loutere gegeven kan evenwel

onmogelijk worden afgeleid dat u als Cabindees gevestigd in Luanda ook deelnam aan de

gewapende onafhankelijkheidsstrijd die gevoerd wordt in Cabinda door een deel van dit volk, en die zich

organiseert onder de naam Flec (zie landeninformatie). Het document vormt derhalve geenszins een

bewijs voor uw beweerde lidmaatschap van en activiteiten voor het Flec in uw land van oorsprong.

Wat uw lidmaatschap van en activiteiten voor het Flec België betreft dient, gelet op het geheel

van voorgaande vaststellingen, vastgesteld te worden dat deze geenszins een verderzetting vormen

van activiteiten of lidmaatschap van het Flec in Angola. Bovendien voert u geen enkel concreet gegeven

aan waaruit zou blijken dat sympathiserende leden van het FLEC in het buitenland die, zoals uzelf, pas

in het buitenland bij het Flec betrokken zijn geraakt, door de Angolese autoriteiten zouden geviseerd

worden. U voert ook evenmin enig concreet gegeven aan waaruit zou blijken dat de Angolese

autoriteiten überhaupt op de hoogte zouden zijn van uw deelname aan activiteiten van het Flec in België

of dat u als louter sympathiserend lid van het FLEC in België - u verklaarde geen enkele functie te

vervullen en louter vergaderingen en manifestaties bij te wonen (gehoorverslag CGVS, p. 5) - door de

autoriteiten van uw land van herkomst zou geviseerd worden.

Wat uw Flec-lidkaart, attest van toetreding en de brief van Pasteur Kitembo betreft, dient opgemerkt

te worden dat de kwestieuze documenten gesolliciteerd overkomen. U verklaart overigens zelf dat

iedereen die drie keer deelneemt aan de vergaderingen recht heeft op een lidkaart en attest (CGVS, p.

3). Wat betreft de brief van Pasteur Kitembo kan nog worden opgemerkt dat nergens uit blijkt waarop hij

zich baseert om uw beweerde betrokkenheid bij het Flec in Cabinda te bevestigen. Aldus kunnen

deze documenten onmogelijk de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw

beweerde betrokkenheid bij het FLEC in Cabinda herstellen.

Voorts blijkt nergens uit deze documenten dat de Angolese autoriteiten op de hoogte zouden zijn van

uw activiteiten in België of dat u daarvoor door de autoriteiten van uw land van herkomst zou

geviseerd worden. De verklaring van Pasteur Kitembe in zijn brief dat de Angolese autoriteiten mogelijk

op de hoogte zouden zijn van uw politieke activiteiten is in dit verband onvoldoende concreet om in

uwen hoofde “een gegronde vrees voor vervolging” of “reëel risico op het lijden van ernstige schade” bij

een terugkeer naar Angola te weerhouden.

Er kan uit hetgeen voorafgaat iet besloten worden dat u niet naar uw land van land

van oorsprong kunt terugkeren uit ‘vrees voor vervolging’ zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie van Genève of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land

van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming.
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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 voert verzoeker de schending aan van artikel 1 (A) 2 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag), van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het algemeen beginsel van

behoorlijk bestuur. Verzoeker heeft bij zijn tweede asielaanvraag een lidkaart en een getuigenis van de

heer Pasteur Kitembo Anny Antonio Da Silva neergelegd. Verzoeker heeft aangetoond dat hij bij

terugkeer naar Angola vervolgd zal worden als lid van FLEC in de zin van artikel 1, par. A, lid 2 van het

Vluchtelingenverdrag. Er zijn gevechten tussen het FLEC en het Angolese leger in de provincie Cabinda

sinds 1963. Angola is een van de landen ter wereld waar kinderen soldaten worden. Dus werd

verzoeker lid van het FLEC en kindsoldaat toen hij minderjarig was. Wegens de oorlog in Angola,

provincie Cabinda, moet hij beschermd worden in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker heeft in het kader van zijn tweede asielaanvraag een lidkaart en een getuigenis van Pasteur

Kitembo neergelegd. Als het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen deze documenten gezien had, zou er een andere

beslissing zijn genomen en had de Vaste Beroepscommissie de beslissing van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet bevestigd. Het paspoort bevestigt de bij de eerste

asielaanvraag gedane verklaringen. De lidkaart en de getuigenis van Pasteur Kitembo bevestigen de

verklaringen dat hij een lid van het FLEC is. Er is niet betwist geweest dat verzoeker deelneemt aan de

activiteiten van het FLEC in België. Hij woont de vergaderingen van het FLEC bij en zal in die zin

geviseerd worden als hij naar Angola terugkeert. Pasteur Kitembo heeft zijn verklaringen bevestigd met

zijn schriftelijke getuigenis. Hij zou ook bevestigen dat de vader van verzoeker en verzoeker zelf leden

van het FLEC waren en aan de activiteiten van het FLEC in Angola hebben deelgenomen. De

documenten die verzoeker neerlegt bij zijn tweede asielaanvraag bevestigen de bij de eerste

asielaanvraag afgelegde verklaringen.

2.1.2. Verzoeker laat na toe te lichten op welke wijze de bestreden beslissing “het algemeen beginsel

van behoorlijk bestuur” zou schenden, terwijl de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

geschonden rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Dit onderdeel

van het middel wordt aldus niet op ontvankelijke wijze aangevoerd.

2.1.3. De motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

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

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

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

motiveringsplicht in casu is bereikt.

2.1.4.1. 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. In het kader van

verzoekers eerste asielaanvraag werd reeds geoordeeld dat er geen geloof kon worden gehecht aan de

door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten, en meer bepaald aan zijn betrokkenheid bij het FLEC in

zijn land van herkomst of dat hij in Angola het voorwerp van enige vervolging heeft uitgemaakt. De

eerste asielaanvraag van verzoeker werd op 27 september 2006 door het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen afgesloten met een beslissing tot weigering van de hoedanigheid van

vluchteling. De Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen heeft in haar arrest van 5 april 2007

verzoeker eveneens de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Aangezien

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 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
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geloof kon worden gehecht aan verzoekers bijkomende vrees tengevolge zijn engagement voor het

FLEC in België.

2.1.4.2. In het kader van zijn huidige asielaanvraag tracht verzoeker zijn geloofwaardigheid te herstellen

door het aanbrengen en neerleggen van nieuwe elementen, zijnde zijn Angolees paspoort, een lidkaart

en een akte van toetreding van de Belgische FLEC-afdeling, alsook een ondersteunende brief d.d. 21

augustus 2010 van de diplomatieke vertegenwoordiger van het FLEC in België en in de Europese Unie,

Pasteur Kitembo Anny Antonio Da Silva. De door verzoeker aangebrachte nieuwe elementen zijn echter

niet van die aard om verzoeker in zijn geloofwaardigheid te herstellen wat de asielmotieven betreft die

hij in het kader van zijn eerste asielaanvraag heeft aangehaald. Noch zijn de verklaringen en

documenten van verzoeker aangaande zijn FLEC-engagement in België van die aard dat zij een

toekenning van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus rechtvaardigen. Zo bevestigt

het door verzoeker neergelegde paspoort louter verzoekers Angolese nationaliteit, hetgeen noch in zijn

eerste, noch in zijn huidige asielaanvraag wordt betwist. Dit paspoort vormt derhalve geenszins een

bewijs voor verzoekers beweerde lidmaatschap van en activiteiten voor het FLEC in Angola en België.

De door verzoeker neergelegde lidkaart van het FLEC werd afgeleverd door de vertegenwoordiging van

het FLEC in België en kan bijgevolg hoogstens een bewijs zijn van zijn lidmaatschap van de afdeling

van het FLEC in België. Deze lidkaart, die trouwens gemakkelijk te verkrijgen is, zoals blijkt uit de

bestreden beslissing, vormt geenszins een bewijs van verzoekers beweerde FLEC-engagement in zijn

thuisland en is aldus evenmin van aard om verzoeker op dit vlak in zijn geloofwaardigheid te herstellen.

Ook de neergelegde brief van Pasteur Kitembo van 21 augustus 2010 vermag niet een ander licht te

werpen op de reeds gedane vaststellingen en verzoekers ongeloofwaardigheid te herstellen. Een

dergelijke brief heeft een gesolliciteerd en subjectief karakter en werd enkel opgesteld ten behoeve van

verzoeker in het kader van zijn asielaanvraag. Hetzelfde geldt voor de brief van Pasteur Kitembo van 7

maart 2011, die aan de Raad werd verzonden op 12 april 2011.

2.1.4.3. Wat verzoekers lidmaatschap van en activiteiten voor het FLEC in België betreft, dient te

worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel concreet gegeven aanbrengt waaruit zou blijken dat

sympathiserende leden van het FLEC in het buitenland die, zoals verzoeker, in het buitenland bij het

FLEC betrokken zijn geraakt, door de Angolese autoriteiten zouden geviseerd worden. Verzoeker voert

evenmin enig concreet gegeven aan waaruit blijkt dat de Angolese autoriteiten überhaupt op de hoogte

zouden zijn van zijn deelname aan activiteiten van het FLEC in België of dat hij als louter

sympathiserend lid van het FLEC in België door de autoriteiten van zijn land van herkomst zou

geviseerd worden. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen afdoende elementen aan die hier alsnog

een ander licht op werpen. Waar verzoeker opnieuw de door hem neergelegde brief van Pasteur

Kitembo van 21 augustus 2010 aanhaalt, wordt verwezen naar wat reeds hoger met betrekking tot dit

document werd gesteld. Bovendien wijst deze brief, maar ook de brief van 7 maart 2011 enkel op de

mogelijkheid dat de Angolese autoriteiten op de hoogte zouden zijn van verzoekers FLEC-activiteiten in

België. Met dergelijke hypothetische beweringen brengen deze stukken echter geen objectieve

elementen aan waaruit blijkt dat de Angolese autoriteiten hiervan daadwerkelijk weet zouden hebben,

noch van het feit dat verzoeker hierdoor zou geviseerd worden.

2.1.4.4. Het toevoegen van een document aangaande kindsoldaten en een artikel met betrekking tot de

Cabindese onafhankelijkheidsstrijd aan het verzoekschrift volstaat 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. Deze

vrees voor vervolging 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).

2.1.5. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hebben doen besluiten tot de weigering van zowel de

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het voorgaande wordt er door

verzoeker geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen van de bestreden beslissing. Deze

vaststellingen zijn pertinent en worden door de Raad overgenomen.

Het enig middel is, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

2.2. 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.
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2.3. Verzoeker vraagt in fine van zijn verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker geeft verder niet aan welke substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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 twaalf mei tweeduizend en elf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


