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nr. 65 839 van 30 augustus 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 1 juni 2011 heeft

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

3 mei 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 7 juli 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 augustus 2011.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. MORJANE, die loco advocaat Z. CHIHAOUI verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 Kikongo origine en afkomstig van Belize, Cabinda. Uw

vader was een soldaat voor het Flec en vocht tegen het Angolese leger. Op tweejarige leeftijd verhuisde

u met uw moeder, zus en broer naar een kamp in Pointe Noire in Congo Brazzaville. In 1997 werden

ook de kampen aangevallen door het Angolese leger en regelde uw tante K.(…) jullie vertrek naar Zuid

Afrika. In 2005 werd uw vader doodgeschoten en keerde uw moeder met haar twee andere kinderen

terug naar Cabinda. In 2009 werden in Zuid Afrika allochtone zwarten aangevallen door autochtone

zwarten. U besloot Zuid Afrika te verlaten en naar uw familie in Cabinda te gaan. Op 2 april 2009 reisde

u van Zuid Afrika via Kinshasa naar Pointe Noire. U woonde er bij kozijn B. M.(…) de zoon van een

kennis van uw moeder, in afwachting van documenten om naar Cabinda te reizen. Hij vertelde u van de
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beweging “Jeunesse Cabindais Consciente” (JCC) waartoe hij behoorde. U sympathiseerde met de

beweging en vroeg zich af wat u kon doen. Op 10 april 2009 nam u deel aan een vergadering van de

JCC waar de leider K. M.(…) uitlegde waar de beweging voor stond. Op 12 april 2009 kwam de leider

naar het huis van kozijn B. M.(…) en vroeg u om naar Cabinda te gaan om daar mensen te gaan

mobiliseren om vreedzaam te vechten voor hun vrijheid. U aanvaardde dit en werd aangesteld als de

leider van een groep van zeven mensen. Op 15 mei 2009 diende u een eed af te leggen voor de

voorvaderen. Op 17 april 2009 kregen alle groepsleden een identiteitsdocument en werden jullie per

twee afgezet nabij de grensovergang tussen Congo Brazzaville en Cabinda. Nadat jullie groep compleet

was namen jullie een taxi naar de grenspost van Congo Brazzaville. Daarna gingen jullie te voet naar de

grenspost van Cabinda die jullie ook zonder problemen passeerden, waarna jullie een nieuwe taxi

namen. Na dertig minuten dienden jullie te stoppen bij een militaire post waar men de wagen

controleerde op wapens en jullie vervolgens doorlieten. Nog een uur later werd uw groep opnieuw

tegengehouden door militairen die jullie vroegen uit te stappen en jullie identiteitsbewijzen te tonen. Er

werd jullie bevolen te wachten. ’s Nachts werd de hele groep met een legervoertuig naar een plek in het

woud gebracht en later naar een militaire vlieghaven van waaruit jullie naar Luanda werden gevlogen.

Daarna werden jullie naar een gevangenis in het woud gebracht en alle zeven in dezelfde cel

opgesloten. De volgende dag werden ook de zeven leden van de andere groep in dezelfde cel gezet. U

en uw medegevangenen kregen dagelijks brood en water. Na een week werd één van de leden van de

tweede groep geroepen en keerde niet terug. Op 20 mei werd u geroepen en door militairen naar buiten

gebracht. Men nam u mee in een legervoertuig naar een plek. Daar werd u door andere militairen

vervoerd die u vertelden dat u geluk had gehad en dat de man van uw tante K.(…), de chef van het

leger, het leger had gevraagd u vrij te laten. U werd naar een dorp gebracht waar u verzorgd werd door

een vrouw. De volgende dag werd u gebeld door uw tante die u zei daar te blijven tot ze iemand zouden

vinden die u uit Angola kon halen. Na een week bracht een man in burgerkleding u per wagen naar

Kinshasa in de Democratische Republiek Congo. Na enkele dagen reisde u per vliegtuig naar Turkije.

Daar nam u een boot naar Turkije en werd u door het Griekse leger gearresteerd. U werd er drie

maanden opgesloten. Na uw vrijlating reisde u in februari 2010 naar België, waar u op 22 februari 2010

een eerste keer asiel aanvroeg. De Dienst Vreemdelingenzaken nam op 17 mei 2010 een beslissing tot

weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten (bijlage 26 quater). U verklaarde dat u

werd teruggebracht naar Griekenland en opnieuw enkele dagen opgesloten. U werd opnieuw vrijgelaten

en keerde terug naar België waar u op 27 oktober 2010 een tweede keer asiel aanvroeg. U bent niet in

het bezit van enig identiteitsdocument.

B. Motivering

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

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde Angola te hebben verlaten nadat u vanuit Congo-Brazzaville een missie ondernam voor de

“Jeunesse Cabindais Consciente” en door de Angolese autoriteiten werd opgesloten en beschuldigd van

wapensmokkel (zie gehoorverslag dd. 20 april 2011, hierna CGVS, p. 4 en p. 8). Vooreerst dienen een

aantal bedenkingen worden gemaakt bij uw beweerde herkomst van Cabinda. Zo dient te worden

vastgesteld dat uw kennis van Cabinda uiterst beperkt is. U verklaart dat Cabinda een stad is in Angola

en situeert ze in het oosten van het land. Luanda, de hoofdstad van Angola, situeert u in het zuiden van

het land (CGVS, p. 2). Gevraagd of Cabinda nog onder een andere naam gekend is antwoordt u dat dit

niet zo is (CGVS, p. 2). Wanneer er u wordt gevraagd of Cabinda naast een stad nog iets anders is,

waarbij u een voorbeeld wordt gegeven van een stad die tevens een provincie is, zegt u van niet. U zegt

dat er in Cabinda wel een kleine provincie is genaamd Massabi (CGVS, p. 2).

Uw verklaringen stemmen evenwel niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt aangaande de geografische situering van Cabinda en Angola. Volgens deze

informatie is Cabinda immers een enclave, een gebied dat deel uitmaakt van het Angolese grondgebied

maar geheel wordt omsloten door grondgebied van een ander land, in dit geval Congo Brazzaville en de

Democratische Republiek Congo (zie landeninformatie). Naast de stad draagt ook de provincie, die de

hele enclave omvat, de naam Cabinda. Tenslotte wordt ook één van de vier municipio's waarin de

provincie is opgedeeld Cabinda genoemd (zie landeninformatie). De stad Cabinda is door lokalen beter

bekend onder de naam Tchowa (of Tchiowa) (zie landeninformatie). Massabi is geen provincie maar

een dorp in de municipio Landana (zie landeninformatie). De Angolese hoofdstad Luanda tenslotte ligt

aan de Atlantische oceaan in het noordwesten van het Angolese vasteland (zie landeninformatie).

Verder is het opmerkelijk dat u niet zeker weet of en waar Angola grenst aan de zee (CGVS, p. 2).
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Zowel Cabinda als het vasteland van Angola worden immers langs westelijke kant begrenst door de

Atlantische oceaan (zie landeninformatie).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen doet twijfels reizen over uw beweerde afkomst van

Cabinda. Zelfs indien u op jonge leeftijd Cabinda verliet (CGVS, p. 3) is het immers weinig waarschijnlijk

dat u tijdens uw verblijf in het kamp of via uw moeder geen informatie zou hebben gekregen over de

plek waarvan uw afkomstig bent. Bovendien is precies het feit dat Cabinda een enclave is, en dus niet

tot het vasteland van Angola behoort, een onderliggende reden van de onafhankelijkheidseis van de

Cabindese bevolking (zie landeninformatie). Als zoon van een Flec soldaat (CGVS, p. 3) en als

sympathisant van de JCC (CGVS, p. 4) – een organisatie die volgens uw verklaringen net als het Flec

Cabinda wil bevrijden van het Angolese bewind (CGVS, p. 4) – kan er van u verwacht worden dat u van

deze hoedanigheid op de hoogte zou zijn.

Vervolgens kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden bij uw bewering dat u een missie leidde

voor de JCC als gevolg waarvan u problemen kreeg met de Angolese autoriteiten. Vooreerst is uw

beperkte kennis van Cabinda – zoals hierboven werd vastgesteld – moeilijk te verenigen met uw

verklaring dat u door de JCC werd uitgekozen om een missie te leiden (CGVS, p. 4). Het is niet erg

logisch dat men iemand die enkel als jong kind in Cabinda heeft gewoond en (zelfs nu nog altijd) niet op

de hoogte is van de ligging van de provincie en dus van de onnatuurlijke wijze waarop Cabinda aan het

grondgebied van Angola werd toegevoegd (CGVS, p. 2), de opdracht zou toevertrouwen om de

bevolking ervan te gaan overtuigen om zich te verzetten tegen deze Angolese annexatie (CGVS, 4).

Daarenboven zou ook uw opdracht om nadien met de vertegenwoordigers van de Angolese regering te

gaan spreken (CGVS, p. 4) worden bemoeilijkt door het feit dat u de officiële landstaal, het Portugees,

niet spreekt (CGVS, p. 2).

Het is tevens merkwaardig dat men u reeds als leider aanstelde toen u slechts enkele weken in Congo

Brazzaville was en minder dan een week nadat u uw eerste vergadering van de JCC had bijgewoond

(CGVS, p. 6). Dit is des te meer verwonderlijk daar u voordien nooit van de JCC gehoord had (CGVS, p.

4) en ook weinig bleek te weten over deze beweging. U wist bijvoorbeeld niet of er naast K. M.(…) nog

andere leiders waren (CGVS, p. 6). U kon evenmin zeggen waar in Pointe Noire het kantoor van JCC

gelegen is (CGVS, p. 4) en of er buiten Pointe Noire nog andere JCC afdelingen bestaan (CGVS, p. 6).

U verklaarde dat de doelstelling van de JCC is om mensen van Cabinda vrij te maken, maar u kon

slechts in vage bewoordingen omschrijven hoe de organisatie dit tracht te doen (CGVS, p. 4). Zo zei u

dat jullie de jongeren wakker moeten maken dat ze nu iets moeten ondernemen om niet voor altijd

slaven te blijven. Verder zei u dat JCC de vrijheid op vreedzame weg wilde bereiken door met de

regering te praten (CGVS, p. 4). U haalde evenwel geen concrete voorbeelden van acties die de

organisatie in ondernam om het doel te bereiken (CGVS, p. 4 en p. 6).

Verder was er met betrekking tot uw eigen missie geen duidelijk plan voor de uitvoering. U verklaarde

dat u voor het eerst hoorde van de missie van de chef, toen die het huis van uw neef bezocht enkele

dagen na de eerste vergadering (CGVS, p. 6). Gevraagd naar wat de chef u dan precies vroeg

verklaarde u dat hij u wou zenden om met jonge mensen te spreken (CGVS, p. 6). Nergens uit u

antwoord bleek dat de chef u op dat moment inlichtte over de precieze inhoud van de missie (CGVS, p.

6). Wanneer u er gevraagd werd welke instructies u kreeg in verband met de missie zei u dat u de

mensen moest uitleggen dat ze in actie moeten komen om hun land niet te verliezen (CGVS, p. 7). U

moest na uw vertrek op 17 april 2009 naar Belize en Buco Zau gaan en de mensen vervolgens

bijeenbrengen om naar de stad Belize te gaan (CGVS, p. 7). Hij zei niet waar in Belize of Buco Zau u

diende te gaan, noch waar u zou afspreken in de stad op de dag van de optocht (CGVS, p. 7). U wist

evenmin waar jullie de autoriteiten zouden ontmoeten en over welke autoriteiten het hier ging (CGVS, p.

7).

De vaststelling dat men een nieuwe persoon met beperkte kennis van de beweging zonder veel

planning of ondersteuning de leiding toevertrouwde van een missie die tot de kernactiviteit van de

beweging behoort, doet ernstige vragen stellen bij het serieux van de organisatie en bijgevolg ook bij de

waarachtigheid van deze zending.

Bovendien is het vreemd dat u de mensen naar Belize diende te brengen en niet naar de stad Cabinda

(CGVS, p. 7). Aangezien het volgens uw verklaringen de bedoeling was om met de gemobiliseerde

mensen rond de stad te lopen naar de grote chef, die de regering van Angola vertegenwoordigt (CGVS,

p. 4), zou men immers verwachten dat u naar de provinciale hoofdstad, met name Cabinda stad, zou

trekken waar ook de gouverneur, de eerste vertegenwoordiger van de Angolese regering, kantoor

houdt. Tenslotte dient te worden opgemerkt dat u slechts 4 leden van de groep die u leidde bij de
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voornaam kon noemen (CGVS, p. 7). Met uitzondering van kozijn B. M.(…) kende u van geen van de

groepsleden de familienamen en had u evenmin informatie over hun persoonlijke situatie of hun werk

voor de JCC (CGVS, p. 7). Van het tweede team kent u geen enkele persoon bij naam, zelfs niet hun

leider of de persoon die eerder de gevangenis mocht verlaten (CGVS, p. 8 en p. 9). Nochtans heeft u

hen allen ontmoet op 15 april 2009 toen jullie voor de voorvaderen een eed moesten afleggen en deelde

u nadien gedurende een maand een cel met deze personen (CGVS, p. 10 en p. 8). Het komt niet

doorleefd en dus niet geloofwaardig over dat u de namen niet zou kennen van deze personen en jullie

nooit informatie hebben uitgewisseld over jullie levens.

Gelet op het voorgaande dient te worden geconcludeerd dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

bewering dat u voor de JCC een missie leidde naar Cabinda om er de bevolking te mobiliseren.

Bijgevolg kan er ook geen geloof gehecht worden aan de vervolgingsfeiten die u als gevolg van uw

deelname zou hebben gekend. Gelet op het voorgaande kan er in uw hoofde geen vermoeden van het

bestaan van een ‘vrees voor vervolging’ in de zin van het Vluchtelingenverdrag of een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, weerhouden

worden. De door u in het kader van uw asielrelaas neergelegde foto wijzigt bovenstaande

argumentering niet. De foto toont u en enkele andere mannen in witte gewaden. Het is evenwel

onmogelijk uit te maken waar deze foto genomen werd en in welke omstandigheden, waardoor het

onmogelijk als een bewijs van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten kan worden beschouwd. U

legde ten slotte geen enkel document voor om uw identiteit, uw reisweg of uw asielrelaas te staven wat

eveneens een tegenindicatie is van de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert een schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet van 29 juli 1991), van het

voorzichtigheidsbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel van het administratief bestuur in combinatie met

artikel 1A(2) van de Conventie van Genève, van de artikelen 48/2, 48/3, 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

2.2. Verzoeker klaagt in een eerste middel de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 aan. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet

en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven

van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te

verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De administratieve overheid dient in de akte de

juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op

een “afdoende” wijze.

Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn

aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006 nr.

159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS 26 juni 2007 nr.

172.777).

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

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

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.

Artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling heeft

geen directe werking. Artikel 48/3 van de vreemdelingenwet verwijst echter uitdrukkelijk naar dit artikel

en neemt het op in de Belgische rechtsorde. In het kader van de toetsing van dit artikel en de materiële

motiveringsplicht wordt ook artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchteling onderzocht.
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Verzoeker voert in de aanhef van zijn middel de schending aan van twee beginselen, met name het

zorgvuldigheidsbeginsel en het voorzichtigheidsbeginsel. Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van

de vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten

en de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de

zin van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden

(RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de

Raad) niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsbeginsel geschonden is.

Verzoeker zet nergens uiteen wat hij verstaat onder het voorzichtigheidsbeginsel en op welke wijze de

bestreden beslissing het voormelde beginsel schendt. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk.

Wat betreft de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst de Raad naar de

analyse van het tweede middel waar deze schending tevens wordt aangevoerd.

2.2.1. De Raad merkt vooreerst op de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel op de asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts

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

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: commissaris-generaal) moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de in de

bestreden beslissing opgesomde motieven heeft geoordeeld dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat

hij zijn land is ontvlucht uit vrees vervolging in de zin van de Conventie van Genève of er in zijn hoofde

sprake is van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming.

Dienaangaande kan er worden opgemerkt dat de motivering als geheel moet worden gelezen en niet als

samenstelling van componenten die elk op zich een beslissing kunnen dragen. Het is immers het geheel

van de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal

oordeelde dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr.

138.319)

2.2.2. Verzoeker verwijst naar een eerste onderdeel van de bestreden beslissing aangaande zijn

beweerde afkomst van Cabinda. Dienaangaande stelt verzoeker dat hij Cabinda heeft verlaten toen hij

twee jaar was en merkt hij op dat hij nooit in Cabinda heeft verbleven. Hij stelt dat hij zijn vader

nauwelijks gekend heeft. Zijn vader heeft zijn familie doen verhuizen zodat ze niet vervolgd zouden

worden omwille van zijn activiteiten voor de FLEC. Zijn vader had om de drie maanden contact met zijn

met zijn familie per telefoon. Het is begrijpelijk dat hij de tijd niet besteedde aan FLEC en Cabinda, maar

dat zijn vader vooral informatie over de familie vroeg.

Verzoeker stelt verder dat de commissaris-generaal de tekening van verzoeker van Cabinda, met name

stuk 6 slecht heeft geïnterpreteerd. Hij licht toe dat hij een stuk land Cabinda tekende waarnaast hij

Congo Brazzaville en Congo Kinshasa situeerde en met een pijltje Angola situeerde en hij benadrukt dat

deze tekening strookt met de google map van Cabinda (stuk 7). De commissaris-generaal zou verder

geen vragen meer hebben gesteld over de tekening. Verzoeker beklemtoont dat hij tijdens het interview
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wel degelijk heeft duidelijk gemaakt aan de commissaris-generaal dat Cabinda vroeger een land was en

dit dus impliciet betekent dat Cabinda meer dan een stad is. De vragen betreffende de provincie en de

vergelijking met Antwerpen waren volgens hem niet duidelijk en hij was sinds kort bij de JCC en het is

dus begrijpelijk dat hij niet alle informatie over Cabinda wist.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal oordeelde dat verzoeker een heel

beperkte kennis heeft van Cabinda en zijn beweerde herkomst niet aannemelijk wordt gemaakt. Uit het

verhoorverslag van 20 april 2011 blijkt inderdaad dat verzoeker het volgende verklaarde omtrent

Cabinda:

“(…)Zo dient te worden vastgesteld dat uw kennis van Cabinda uiterst beperkt is. U verklaart dat

Cabinda een stad is in Angola en situeert ze in het oosten van het land. Luanda, de hoofdstad van

Angola, situeert u in het zuiden van het land (CGVS, p. 2). Gevraagd of Cabinda nog onder een andere

naam gekend is antwoordt u dat dit niet zo is (CGVS, p. 2). Wanneer er u wordt gevraagd of Cabinda

naast een stad nog iets anders is, waarbij u een voorbeeld wordt gegeven van een stad die tevens een

provincie is, zegt u van niet. U zegt dat er in Cabinda wel een kleine provincie is genaamd Massabi

(CGVS, p. 2).(…)”

Uit de informatie van de commissaris-generaal, die zich tevens in het administratief dossier bevindt,

blijkt inderdaad dat deze verklaringen hiermee niet in overeenstemming zijn. De Raad verwijst dan ook

dienstig naar het volgend onderdeel van de bestreden beslissing:

“(…)

Uw verklaringen stemmen evenwel niet overeen met de informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt aangaande de geografische situering van Cabinda en Angola. Volgens deze

informatie is Cabinda immers een enclave, een gebied dat deel uitmaakt van het Angolese grondgebied

maar geheel wordt omsloten door grondgebied van een ander land, in dit geval Congo Brazzaville en de

Democratische Republiek Congo (zie landeninformatie). Naast de stad draagt ook de provincie, die de

hele enclave omvat, de naam Cabinda. Tenslotte wordt ook één van de vier municipio's waarin de

provincie is opgedeeld Cabinda genoemd (zie landeninformatie). De stad Cabinda is door lokalen beter

bekend onder de naam Tchowa (of Tchiowa) (zie landeninformatie). Massabi is geen provincie maar

een dorp in de municipio Landana (zie landeninformatie). De Angolese hoofdstad Luanda tenslotte ligt

aan de Atlantische oceaan in het noordwesten van het Angolese vasteland (zie landeninformatie).

Verder is het opmerkelijk dat u niet zeker weet of en waar Angola grenst aan de zee (CGVS, p. 2).

Zowel Cabinda als het vasteland van Angola worden immers langs westelijke kant begrenst door de

Atlantische oceaan (zie landeninformatie)

(…)”

De verklaringen van verzoeker aangaande de geografische situering van Cabinda en Angola zijn

inderdaad tegenstrijdig met de informatie die zich in het administratief dossier bevindt en waarover de

commissaris-generaal beschikt. De Raad dient er toch op te wijzen dat verzoeker heel weinig informatie

kon geven over Cabinda en de informatie die hij dan wel geeft, is niet correct. De argumentatie van

verzoeker, met name dat hij op zeer jonge leeftijd Cabinda verliet, zou in abstracto kunnen worden

aangenomen als verschoningsgrond, doch oordeelt de Raad in casu anders. Immers, verzoeker

beweert een sympathisant te zijn van de JCC en zijn vader zou een FLEC soldaat zijn. Deze bewering

van verzoeker strookt niet met zijn onwetendheid over het feit dat Cabinda een enclave is. Juist het feit

dat Cabinda een enclave is en niet tot het vasteland behoort, is een onderliggende reden van de

onafhankelijkheidseis van de Cabindese bevolking. Zelfs indien men aanneemt dat verzoeker op zeer

jonge leeftijd Cabinda heeft verlaten, kan men toch redelijkerwijze verwachten dat hij, gelet op zijn

beweerde politieke activiteiten, op de hoogte is van het feit dat Cabinda een enclave is. De bewering

van verzoeker dat hij nog maar pas bij de JCC is aangesloten, kan niet worden aangenomen als

verschoningsgrond. Er kan redelijkerwijze worden verwacht van iemand die zich engageerde bij de JCC

dat hij op de hoogte is van de onafhankelijkheidstrijd van deze organisatie en dus logischerwijze meer

weet over de geografische kenmerken van Cabinda.

Bijkomend merkt de Raad op dat de verwijzing naar stuk 6 en stuk 7 niet dienstig is daar de gebrekkige

kennis over Cabinda vooral wordt afgeleid uit de verklaringen van verzoeker en niet zozeer uit de

tekening die hij maakte. De Raad ziet dan ook niet in waaruit verzoeker afleidt dat de commissaris-

generaal de tekening verkeerd zou geïnterpreteerd hebben en verwijst dan ook naar het voormelde

geciteerde onderdeel van de motivering dienaangaande waaruit dit thans duidelijk blijkt.
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Wat betreft de bewering van verzoeker dat hij zou hebben verklaard dat Cabinda een land is, dient de

Raad vast te stellen dat dit geenszins kan afgeleid worden uit het verhoorverslag. Uit het verhoorverslag

blijkt het tegendeel, namelijk dat verzoeker juist verklaarde dat Cabinda geen land is. Deze

argumentatie van verzoeker mist feitelijke grondslag.

Waar verzoeker beweert dat de vragen omtrent de provincie en de vergelijking met Antwerpen niet

duidelijk waren, dient de Raad toch op te merken dat ook hier verzoeker niet kan gevolgd worden daar

hij immers zelf de vergelijking maakte met België. Dit blijkt duidelijk uit het verhoorverslag.

De Raad stelt dus vast dat de bovenstaande vaststellingen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van

zijn beweerde afkomst uit Cabinda.

2.2.3. In een tweede onderdeel verwijst verzoeker naar het deel van de motivering van de bestreden

beslissing aangaande zijn bewering een missie te leiden voor de JCC waardoor hij problemen kreeg met

de Angolese autoriteiten.

Verzoeker argumenteert dat hij integendeel als interessant wordt beschouwd door de JCC omwille van

het feit dat hij jong werd gedwongen Cabinda te ontvluchten en dat hij daardoor in het buitenland heeft

moeten wonen terwijl het zijn land was. Hij wijst er op dat JCC zijn ervaring in Zuid-Afrika wou gebruiken

om de jongeren van Cabinda wakker te maken.

Hij stipt aan dat hij inderdaad een beperkte kennis van de regio Cabinda heeft en de Portugese taal niet

beheerst en dat hij daarom wordt begeleid door een groep van mensen die wel over de kwalificaties

beschikten namelijk zijn “kozijn” B. M.(…) die de regio en het Portugees wel kenden. Hij wijst er tevens

op dat hij het volgende stelde: “(…) dat je vele talen spreekt. Dat iemand als jij de kennis heeft om iets

voor zijn land te doen. Maar dat ik de buurt niet goed ken maar dat hij iemand zou meesturen die het

wel kon.(…), dat hij me daar zou zenden om met jonge mannen te spreken. Maar je kent de regio’s niet

zei hij, dus hij iemand voor me zenden, maar dat deze persoon niet de chef zou zijn maar ik. In de

nota’s van de advocaat zou er staan: “(..) You don’t know the area very well. But we wil show you the

way.(…)” dat hij omwille van zijn kennis en zijn mind als leider werd aangeduid aangezien hij in Zuid-

Afrika filosofie heeft gestudeerd.

Verzoeker concludeert hieruit dat de commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met deze

elementen bij het oordelen aangaande zijn geloofwaardigheid en dat hij vooral heeft rekening gehouden

met het feit dat hij niet exact wist waar hij heen moest, terwijl de voormelde elementen uitleggen

waarom verzoeker maar een beperkte kennis had van Cabinda en waarom hij zo belangrijk was en hij

juist leider werd genoemd.

Vervolgens verwijst verzoeker naar de bestreden beslissing waarin wordt gesteld dat het vreemd is dat

verzoeker mensen naar Belize bracht en niet naar Cabinda, terwijl hij thans verklaarde dat het de

bedoeling was om met de gemobiliseerde mensen rond de stad te lopen naar de grote chef die de

regering van Angola vertegenwoordigt. Dienaangaande wijst verzoeker er op dat de commissaris-

generaal de vraag niet heeft gesteld aan verzoeker tijdens zijn verhoor en dat hij dus niet werd

geconfronteerd met dit element zodat de commissaris-generaal dit element niet in rekening kan nemen

ter beoordeling van zijn geloofwaardigheid.

In een volgende onderdeel verwijst verzoeker naar de bestreden beslissing waarin wordt vastgesteld dat

verzoeker slechts vier leden van de groep die hij leidde bij voornaam kent. Verzoeker wijst er op dat hij

inderdaad maar vier namen van de zes andere personen van zijn groep kon herinneren, behalve zijn

kozijn B. M.(…) zou hij de andere leden maar pas gekend hebben op de dag van vertrek naar Cabinda.

Verzoeker beweert tevens door de stress van de aanhouding van zijn moeilijke detentie de andere leden

van de groep niet meer te herinneren en hij stelt dienaangaande dat het begrijpelijk is dat door het

beleven van zulke traumatiserende situaties men zich niet alles kan herinneren. Hij wijst er op dat hij

even goed andere namen had kunnen verzinnen wat hij niet heeft gedaan.

Verzoeker concludeert dat er een schending kan worden vastgesteld van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 en van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en verzoekt de Raad om in subsidiaire

orde de bestreden beslissing te hervormen en nietig te verklaren voor verder onderzoek.

De Raad benadrukt dat het aan verzoeker toekomt om zijn asielrelaas aannemelijk te maken. Gelet op

wat er vastgesteld is in het onderdeel 2.3.2. is het zeer merkwaardig dat verzoeker wordt aangesteld
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door de JCC om een missie te leiden en helemaal niet op de hoogte is van hun verzet tegen de

annexatie van Cabinda. De commissaris-generaal stelt terecht in de bestreden beslissing dat verzoeker

zijn bewering dat hij op missie was voor de JCC om met de Angolese vertegenwoordigers te

onderhandelen niet strookt met het feit dat hij niet eens Portugees spreekt, thans de officiële landstaal.

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt tevens dat hij zou zijn aangesteld als leider van een missie,

terwijl hij pas één enkele vergadering van het JCC had bijgewoond. Ook het feit dat de missie van

verzoeker geen duidelijk plan had, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van het relaas van verzoeker.

De Raad wijst er eveneens op dat verzoeker verklaarde de groepsleden van zijn missie op 15 april 2009

te hebben ontmoet en hij daarna een maand in de gevangenis zat met deze personen. Deze verklaring

strookt niet met de vaststelling dat verzoeker slechts vier leden van de groep bij voornaam kon noemen

en van het tweede team kende hij geen enkele naam zelfs niet van de persoon die vervroegd de

gevangenis zou hebben verlaten. Men kan redelijkerwijze verwachten dat verzoeker de namen kent van

de mensen met wie hij een maand in de gevangenis heeft verbleven, ongeacht de moeilijke

detentieperiode. De zwakke post factum bewering van verzoeker dat deze onwetendheid te wijten is aan

de stress van zijn aanhouding en van zijn moeilijke detentieperiode overtuigt de Raad niet.

Waar verzoeker aanvoert dat hij niet werd geconfronteerd met de volgende vaststelling: “(…)Bovendien

is het vreemd dat u de mensen naar Belize diende te brengen en niet naar de stad Cabinda (CGVS, p.

7). Aangezien het volgens uw verklaringen de bedoeling was om met de gemobiliseerde mensen rond

de stad te lopen naar de grote chef, die de regering van Angola vertegenwoordigt (CGVS, p. 4), zou

men immers verwachten dat u naar de provinciale hoofdstad, met name Cabinda stad, zou trekken waar

ook de gouverneur, de eerste vertegenwoordiger van de Angolese regering, kantoor houdt.(…)”, stelt de

Raad vast dat de voormelde vaststellingen steun vinden in het administratief dossier, daar verzoeker

inderdaad verklaarde dat het de bedoeling was om naar de grote chef, de vertegenwoordiger van

Angola te stappen. De bedenking van de commissaris-generaal dat het vreemd is dat verzoeker

mensen naar Belize diende te brengen, kan logischerwijze gevolgd worden daar het logischer is dat

men naar de stad Cabinda zou gaan, met name de plaats waar de gouverneur en de vertegenwoordiger

van de Angolese regering gesitueerd zijn. De verwerende partij merkt terecht op in haar nota dat de

commissaris-generaal in het licht van de objectieve situatie kan oordelen of verklaringen van verzoeker

geloofwaardig overkomen en hij is niet verplicht om verzoeker met alles te confronteren wat hij

verklaarde. Bovendien betreft dit geen tegenstrijdigheid maar eerder een vreemde wending in het

verhaal van verzoeker dat moet gezien worden als één van de elementen op basis waarvan de

commissaris-generaal tot de conclusie komt dat het relaas van verzoeker niet geloofwaardig is.

Artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen luidt als volgt:

“Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd in vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop

van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren.”

De toelichting bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Het feit de asielzoeker te moten confronteren met bepaalde

tegenstrijdigheden betekent niet dat deze laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw

gehoor. Dit artikel belet de commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond

van een tegenstrijdigheid waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” Verslag aan de Koning,

B.S. 3 september 2010, p. 56347.

De Raad wijst er ook op dat verzoeker de gelegenheid heeft om bij de Raad de nodige toelichting te

verstrekken met betrekking tot door het Commissariaat-generaal aangehaalde tegenstrijdigheden in zijn

verklaringen, maar in casu niet overtuigt.

De Raad schaart zich dan ook wat betreft dit punt achter de motieven van de bestreden beslissing en

concludeert tevens op basis hiervan dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij een missie leidde als

leider voor de JCC.

2.2.4. 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
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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.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

Het eerste middel is ongegrond.

2.3. In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/2 en 49/3 van de

vreemdelingenwet in combinatie met het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel en de

“Handbook on procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and

the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees.”

Verzoeker citeert de voormelde artikelen en wijst er op dat de verwerende partij in het licht van deze

artikelen een onderzoek moet voeren. Vervolgens verwijst hij naar het handboek van het UNHCR en

citeert een onderdeel van dit document. Hij stelt verder dat er een zorgvuldig onderzoek moet gebeuren

en indien nodig moet er een tweede interview worden georganiseerd. Verzoeker wijst er op dat de

verwerende partij geen geloof hecht aan verzoekers asielrelaas omwille van de vaagheden van zijn

asielrelaas, doch had de verwerende partij andere vragen en zeker meer vragen kunnen stellen opdat

deze elementen gepreciseerd zouden worden.

Verzoeker stelt dat er geen concrete vragen zijn gesteld omtrent de JCC, bijvoorbeeld het logo van de

beweging, de vlag en stelt dat de commissaris-generaal ook naliet om over elementen die vreemd

voorkwamen meer vragen te stellen. Hij verwijst naar de vraag omtrent de keuze van de stad van de

meeting. Verder is hij de mening toegedaan dat de commissaris-generaal naliet om vragen over het

soort van relatie die verzoeker met zijn vader had nu deze niet in het zelfde land woonden en dat

verzoeker ook niet geconfronteerd werd met zijn beperkte kennis van Cabinda.

Hieruit leidt verzoeker een schending af van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel in

combinatie met de artikelen 48/2 en 49/3 van de vreemdelingenwet en vraagt hij de bestreden

beslissing nietig te verklaren met het oog op een verder onderzoek.

Verzoeker klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt

de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te

bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker op 20 april 2011 op het Commissariaat-generaal werd

gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor was hij in het gezelschap van

een tolk die het Engels machtig is en heeft hij zich laten bijstaan door een raadsman. De bestreden

beslissing is grotendeels gesteund op het verslag van dit gehoor. De commissaris-generaal heeft de

asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat

de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en

zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak.

Er kan bovendien gewezen worden op het feit dat de bewijslast rust op de asielzoeker en het dus aan

verzoeker toekomt om met concrete elementen zijn relaas aannemelijk te maken. Waar verzoeker

aanvoert dat de commissaris-generaal andere vragen had moeten stellen en zeker meer vragen, wijst

de Raad er op dat het niet aan de commissaris-generaal toekomt om de lacunes en vaagheden van het

asielrelaas van verzoeker op te vullen. Dit argument kan niet dienstig worden aangevoerd. De resem

voorbeelden aan vragen die verzoeker opsomt en die de commissaris-generaal had kunnen vragen,

doet hoe dan ook geen afbreuk aan de overige vaststellingen die werden gemaakt door de commissaris-

generaal aangaande de gebrekkige verklaringen van verzoeker omtrent Cabinda en zijn

ongeloofwaardige verklaringen omtrent de beweerde missie die hij zou hebben gemaakt voor de JCC.

Verzoeker klaagt de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan

geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de inhoud van

de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS 18 april 1997, nr. 65.919). De schending van
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het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De Raad verwijst

volledigheidshalve naar zijn analyse zoals weergegeven in het tweede middel.

Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor

de Vluchtelingen geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat verzoeker de voormelde schending niet

dienstig kan aanvoeren.

Wat betreft de aangevoerde schending van artikel 49/3 van de vreemdelingenwet dient de Raad

wederom te wijzen op artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet. Krachtens het

voormelde artikel moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en de

middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin

van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden

(RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een

rechtsregel geschonden is. Verzoeker bepaalt niet nader hoe deze bepaling geschonden werd. Dit

onderdeel van het middel is onontvankelijk.

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 dertig augustus tweeduizend en elf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


