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nr. 64 357 van 1 juli 2011

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 13 april 2011 heeft

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

14 maart 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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 april met refertenummer

REGUL 5641.

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

Gelet op de beschikking van 6 juni 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juni 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. PERHARPRE, die loco advocaat D. JADOT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché S. BOTTU, 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 Buco Zau , Cabinda. U verklaart sinds

uw aankomst in België niet te zijn teruggekeerd naar Angola. Op 7 december 2009 diende u een

eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken die op 3 mei 2010 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
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tegen deze beslissing een beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die bij arrest nr. 49

226 van 7 oktober 2010 voormelde weigeringsbeslissing bevestigde.

Op 29 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,

omwille van uw lidmaatschap van het Flec-Fac. Verder verklaart u sinds juli 2010 deel te nemen aan

de vergaderingen van het Flec in België. Daardoor verkreeg u sinds september 2010 de status

van ‘effectief’ lid van het Flec en bent u niet langer een louter ‘sympathiserend’ lid.

U legt ter staving van uw tweede asielaanvraag een attest van engagement (dd. 12 september

2010), een lidkaart (dd. 21 december 2010) en een attest van toetreding (dd. 21 december 2010) van

het Flec voor, allen uitgegeven door de vertegenwoordiger van het Flec in België, Pasteur Kitembo Anny

Antonio Da Silva. Verder legde u een lijst voor van benoemingen binnen het Flec in België (dd. 2 januari

2009). Tenslotte legde u een aanhoudingsbevel neer uitgegeven door de Direcção Provincial de

Investigação Criminal van Luanda (dd. 07 december 2009).

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 er in het kader van uw eerste asielaanvraag werd geoordeeld

dat geen geloof kan worden gehecht aan uw betrokkenheid bij het Flec in uw land van herkomst,

hetgeen bij arrest van 7 oktober 2010 door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uitdrukkelijk werd

bevestigd.

Wat betreft het nieuwe element dat u in dit verband voorlegt, namelijk het aanhoudingsbevel dat tegen

u zou zijn uitgevaardigd in Angola, dient te worden opgemerkt dat het de geloofwaardigheid van

uw asielrelaas niet kan herstellen. Immers een document kan enkel als bewijs worden weerhouden

indien het ondersteund wordt door coherente en geloofwaardige verklaringen, wat in casu niet het geval

is.

Bovendien kunnen er enige vraagtekens geplaats worden bij de authenticiteit van dit document.

Zo verklaarde u dat de politie het document aan uw moeder afleverde in december 2009 en ze hierbij

uw moeder bedreigden en onder druk zetten om uw verblijfplaats te onthullen. Nergens uit uw

verklaringen blijkt echter dat de politie nadien nog contact had met uw moeder (Zie

gehoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 10 maart 2011, hierna CGVS, p. 2). Indien de politie

daadwerkelijk naar u op zoek was met de intentie u te arresteren zou men toch verwachten dat ze ook

na de aflevering van het arrestatiebevel verder uw moeder in de gaten zouden houden om eventuele

sporen van u te vinden.

Daarbij is het ook opmerkelijk dat u het aanhoudingsbevel pas enkele dagen voor uw gehoor in

handen kreeg, terwijl het al sinds december 2009 bij uw moeder is (CGVS, p. 2). U verklaarde dat u

slechts recentelijk de kans kreeg om contact op te nemen met uw moeder, nadat u toevallig in Brussel

een man ontmoette die naar Angola zou reizen (CGVS, p. 2). U stelde dat u voordien de middelen niet

had om haar te contacteren (CGVS, p. 4). Er dient echter te worden opgemerkt dat u het adres had van

uw moeder, waar zij tot op heden verblijft (CGVS, p. 2). U had uw moeder dus al eerder kunnen

bereiken, door haar bijvoorbeeld te schrijven of door actief iemand te zoeken die naar Luanda zou

reizen. Bovendien mag er van u verwacht worden dat u, gezien uw beweerde bezorgdheid over uw

moeder (CGVS, p. 2) en gezien uw vermeende problemen, op welke wijze dan ook zou geprobeerd

hebben contact op te nemen met uw thuisbasis om u te informeren over haar toestand en de verdere

evolutie van uw eigen situatie.

Uit dit alles blijkt dat uw verklaringen met betrekking tot de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel

en de manier waarop u dit document verkreeg, weinig overtuigend zijn, waardoor ook ernstig kan

worden getwijfeld aan de echtheid van dit document.

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

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

van activiteiten of lidmaatschap van het Flec in Angola. Bovendien voert u geen enkel concreet gegeven
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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 bij te wonen (gehoorverslag CGVS, p. 4) - door de autoriteiten van uw

land van herkomst zou geviseerd worden.

Wat uw Flec-lidkaart, attest van engagement en attest van toetreding betreft, dient opgemerkt te

worden dat de kwestieuze documenten gesolliciteerd overkomen. U verklaarde overigens zelf dat

iedereen die drie keer deelneemt aan de vergaderingen recht heeft op een lidkaart en de attesten

(CGVS, p. 3). Wat betreft het attest van engagement van Pasteur Kitembo kan nog worden opgemerkt

dat nergens uit blijkt waarop hij zich baseert om uw beweerde betrokkenheid bij het Flec te bevestigen

en het attest bovendien in dermate algemene termen is opgesteld dat het onmogelijk de

geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw beweerde betrokkenheid bij het FLEC in

Cabinda kan 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 Kitembo 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.

De lijst met benoemingen tenslotte, bevestigt dat er binnen het Flec in België verschillende

leden benoemd zijn in een specifieke functie maar bevat geen informatie over uw persoonlijke

betrokkenheid bij het Flec.

Er kan uit hetgeen voorafgaat niet 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.

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 brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

Verzoeker merkt vooreerst op dat hij meerdere documenten heeft voorgelegd ter staving van zijn

asielrelaas. Op 7 december 2009 zou een uitgevaardigde aanhoudingsbevel door de politie aan de

moeder van verzoeker overhandigd zijn en er zou toen ook druk op haar zijn uitgeoefend opdat ze de

plek zou vrijgeven waar haar zoon zich schuil hield. Verzoeker merkt dienaangaande op dat er geen

enkele reden is om te twijfelen aan de echtheid van dit document. Verder licht verzoeker toe dat hij dit

document niet eerdere kon voorleggen, aangezien hij nu pas contact heeft met zijn moeder en hij ook

niet over de middelen beschikte en hij bovendien bang was om eerder contact met haar op te nemen.

Wat betreft zijn activiteiten als actief lid van de FLEC wijst verzoeker op de stukken die hij heeft

neergelegd en waaruit zou blijken dat hij een “sterk geëngageerde lid is en dat de Cabindese zaak hem

erg na aan het hart ligt”. Verzoeker meent dan ook dat deze documenten aantonen dat er een reële

kans bestaat dat de Angolese overheid op de hoogte is van de politieke activiteiten van verzoeker en

represaillemaatregelen zou kunnen nemen mochten ze daartoe de kans krijgen.

Verzoeker voert dan ook aan dat de commissaris-generaal de bewijzen niet op hun juiste waarde heeft

geëvalueerd en aldus ten onrechte heeft geoordeeld dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de
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Angolese overheid op de hoogte is van zijn activiteiten. Verzoeker merkt dienaangaande op dat hij dit

onmogelijk kan aantonen.

Wat betreft de lidkaart die hij heeft neergelegd merkt verzoeker op dat dit document duidelijk aantoont

dat hij lid is van de FLEC en dat alle andere overwegingen meer bepaald met betrekking tot de manier

waarop men lid wordt van de beweging, niet pertinent zijn en moeten eerder worden gezien als een

kritiek op de werking van de partij dan als een objectieve analyse van de situatie van verzoeker.

Verzoeker licht verder toe dat de voorgelegde ledenlijst deze is van de leden die worden vermeld omdat

ze een verantwoordelijkheid hebben binnen de vertegenwoordiging van Cabinda in België en dat deze

lijst zou zijn opgesteld op 24 januari 2009 tijdens een vergadering in Brussel. Verzoeker argumenteert

dat het dus logisch is dat verzoeker niet vermeld staat op deze lijst, aangezien hij pas in België is

aangekomen op 7 december 2009 en hij tot op heden niet werd aangesteld in een functie als

diplomatiek secretaris, persoonlijk adviseur, diplomatiek raadsman, diplomatiek attaché, adjunct

diplomatiek attaché.

Hij verzoekt dan ook dat de Raad vast stelt dat verzoeker een precies, coherent en pertinent verhaal

heeft aangevoerd dat werd gestaafd met overtuigende elementen en verzoekt tevens om hem als

vluchteling te erkennen en te erkennen dat hij een reële kans loopt op ernstige aanslagen op zijn

persoon in de zin van het artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

2.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich voor zijn tweede en huidige asielaanvraag baseert op

hetzelfde asielrelaas als aangevoerd in het kader van zijn eerste asielaanvraag. Voor wat betreft

verzoekers beweerde betrokkenheid bij het FLEC in zijn land van herkomst, stelt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat uit het administratief dossier blijkt dat bij

beslissing van 3 mei 2010 van de Commissaris-generaal, bevestigd bij arrest nr. 49 226 van 7 oktober

2010 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, werd besloten tot de ongeloofwaardigheid van

deze problemen.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat

de desbetreffende beslissingen niet binnen de reglementair bepaalde termijn werden aangevochten of

een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer

een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Gelet op het gezag van gewijsde van dit arrest is de

bevoegdheid van de Raad in het kader van huidig beroep beperkt tot een beoordeling van de nieuwe

elementen door verzoeker aangevoerd in het kader van zijn tweede en huidige asielaanvraag en de

afweging ervan tegen de juridisch vaststaande motieven uit de eerste asielaanvraag.

Wat betreft het nieuw stuk dat werd neergelegd, met name een aanhoudingsbevel dat zou zijn

uitgevaardigd in Angola merkt de commissaris-generaal terecht op dat dit stuk enkel als bewijs kan

worden weerhouden indien dit ondersteund wordt door coherente en geloofwaardige verklaringen wat in

casu niet het geval is gelet op de reeds vastgestelde ongeloofwaardigheid van de verklaringen die zijn

afgelegd in het kader van verzoekers zijn eerste asielaanvraag. De Raad wees er in zijn arrest nr. 49

226 van 7 oktober 2010 op dat de verklaringen van verzoeker met betrekking tot de oorzaak van de

door hem aangehaalde vervolgingsfeiten, namelijk zijn beweerd (sympathiserend) lidmaatschap van het

FLEC-FLAC in Angola niet aannemelijk gemaakt heeft.

Bijkomend kan hierbij worden opgemerkt dat wat betreft het oordeel van de authenticiteit van het

voormelde documenten verzoeker louter aanvoert dat hij niet akkoord gaat met de bestreden beslissing

doch brengt hij dienaangaande geen enkel concrete argumentatie aan. De Raad kan dan ook dienstig

verwijzen naar het volgende onderdeel van de bestreden beslissing dat luidt als volgt:

“(…)Bovendien kunnen er enige vraagtekens geplaats worden bij de authenticiteit van dit document. …

Daarbij is het ook opmerkelijk dat u het aanhoudingsbevel pas enkele dagen voor uw gehoor in

handen kreeg, terwijl het al sinds december 2009 bij uw moeder is (CGVS, p. 2). U verklaarde dat u

slechts recentelijk de kans kreeg om contact op te nemen met uw moeder, nadat u toevallig in Brussel

een man ontmoette die naar Angola zou reizen (CGVS, p. 2). U stelde dat u voordien de middelen niet

had om haar te contacteren (CGVS, p. 4). Er dient echter te worden opgemerkt dat u het adres had van

uw moeder, waar zij tot op heden verblijft (CGVS, p. 2). U had uw moeder dus al eerder kunnen

bereiken, door haar bijvoorbeeld te schrijven of door actief iemand te zoeken die naar Luanda zou
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reizen. Bovendien mag er van u verwacht worden dat u, gezien uw beweerde bezorgdheid over uw

moeder (CGVS, p. 2) en gezien uw vermeende problemen, op welke wijze dan ook zou geprobeerd

hebben contact op te nemen met uw thuisbasis om u te informeren over haar toestand en de verdere

evolutie van uw eigen situatie.

Uit dit alles blijkt dat uw verklaringen met betrekking tot de uitvaardiging van het aanhoudingsbevel

en de manier waarop u dit document verkreeg, weinig overtuigend zijn, waardoor ook ernstig kan

worden getwijfeld aan de echtheid van dit document. (…)”

De vaststelling van de commissaris-generaal vinden steun in het administratief dossier, met name het

verhoor dat werd afgenomen op 10 maart 2011. Het loutere feit dat verzoeker niet akkoord gaat met

voormelde argumentering is uiteraard niet afdoende om de motivering te weerleggen. De loutere

bewering dat verzoeker schrik had om zijn moeder te contacteren is een post factum bewering die de

Raad geenszins kan overtuigen. Wat betreft de argumentatie dat hij geen middelen had verwijst de

Raad dienstig naar wat dienaangaande gemotiveerd wordt in de bestreden beslissing daar verzoeker

geenszins ingaat op deze concrete motieven. De Raad schaart zich ook achter dit onderdeel van de

motivering en besluit dat het voorgelegde document geen bewijswaarde heeft.

Wat betreft de bewijzen die verzoeker voorlegt aangaande zijn activiteiten als actief lid van het FLEC in

België, merkt de verwerende partij terecht op dat verzoeker zich ook hier beperkt tot het herhalen van

zijn eigen verklaringen en het zonder meer tegenspreken en bekritiseren van de motivering van de

bestreden beslissing. De Raad benadrukt vooreerst dat uit de bestreden beslissing geenszins blijkt dat

het lidmaatschap van verzoeker als lid van het FLEC in België wordt betwist. De Raad verwijst dan ook

naar het volgend onderdeel van de bestreden beslissing: “(…)Wat uw lidmaatschap van en activiteiten

voor het Flec België betreft dient, gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen, geconcludeerd 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 bij te wonen

(gehoorverslag CGVS, p. 4) - door de autoriteiten van uw land van herkomst zou geviseerd worden.

Wat uw Flec-lidkaart, attest van engagement en attest van toetreding betreft, dient opgemerkt te

worden dat de kwestieuze documenten gesolliciteerd overkomen. U verklaarde overigens zelf dat

iedereen die drie keer deelneemt aan de vergaderingen recht heeft op een lidkaart en de attesten

(CGVS, p. 3). Wat betreft het attest van engagement van Pasteur Kitembo kan nog worden opgemerkt

dat nergens uit blijkt waarop hij zich baseert om uw beweerde betrokkenheid bij het Flec te bevestigen

en het attest bovendien in dermate algemene termen is opgesteld dat het onmogelijk de

geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw beweerde betrokkenheid bij het FLEC in

Cabinda kan 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 Kitembo 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.

De lijst met benoemingen tenslotte, bevestigt dat er binnen het Flec in België verschillende

leden benoemd zijn in een specifieke functie maar bevat geen informatie over uw persoonlijke

betrokkenheid bij het Flec.”

De commissaris-generaal stelt dat verzoeker niet aantoont dat zijn lidmaatschap van het FLEC in België

een verderzetting is van activiteiten van het FLEC in zijn land van herkomst. Verzoeker toont ook niet

aan dat de Angolese overheid weet heeft van zijn activiteiten in België voor het FLEC en evenmin dat

indien de Angolese overheden hiervan op de hoogte zouden zijn hij hierdoor geviseerd zou worden door

de Angolese overheid, wat nochtans in het kader van zijn tweede asielaanvraag een pertinent element

is. Verzoeker zijn verweer is niet dienstig om de bestreden beslissing op dit punt te weerleggen.

De argumentatie van verzoeker aangaande de ledenlijst en het ontbreken van zijn naam bevestigt

verzoeker tot op heden niet aangesteld werd in een bijzondere functie van de FLEC. De stelling dat

verzoeker “een sterk geëngageerd lid is en dat de Cabindese zaak hem erg aan het hart ligt” weerlegt

evenmin de motieven van de bestreden beslissing.
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De motivering in de bestreden beslissing omtrent de overige documenten die zijn neergelegd worden

niet betwist en aldus niet weerlegd door verzoeker.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn

land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en

b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in

zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de

toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 verrechtvaardigen.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op een juli tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

mevr. S. QUINTENS toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

S. QUINTENS G. de MOFFARTS


