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nr. 65 840 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 27 mei 2011 heeft

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

29 april 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 de advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. HENDRICKX

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 Kimbundu origine en afkomstig van Luanda. In 2003

werd u lid van de oppositiepartij Padepa onder leiding van Carlos Alberto Leitão. Als partijmilitant nam u

deel aan manifestaties en deelde pamfletten uit. Tussen 2004 en 2008 werd u verschillende keren

aangehouden en dagenlang opgesloten omwille van uw politieke activiteiten. Er ontstond een interne

machtsstrijd tussen de voorzitter Leitão en zijn rechterhand Silva Cardoso. In maart 2008, in de aanloop

van de parlementsverkiezingen, besliste de rechtbank dat Leitão de partij diende verlaten en werd

Cardoso de nieuwe voorzitter. Leião sloot een deal met Unita dat hij en zijn aanhangers Unita zouden

steunen tijdens de verkiezingen. U was een volgeling van Leitão en nam deel aan de

verkiezingscampagne van Unita. In mei 2008 werd u tijdens het uitdelen van pamfletten voor Unita
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opnieuw gearresteerd en na vier dagen weer vrijgelaten. In januari 2009 werd door Leitão een nieuwe

groep opgericht ‘Beko Independente’ die opnieuw oppositie wilde voeren. U nam deel aan de

vergaderingen van deze groep. Cardoso wilde het onstaan van deze nieuwe partij tegengaan en in

februari 2009 werd er een poging ondernomen om Leitão te vermoorden, zonder succes. Daarbij begon

de politie een klopjacht naar leden van de groep en verschillende militanten verdwenen. De politie kwam

ook verschillende keren naar uw huis met een foto maar u was steeds afwezig. Uw tante raadde u aan

om de regio te verlaten. in maart 2009 ging u naar meneer Manuel waar u twee weken onderdook.

Daarna bracht hij u naar zijn domein in Kingela, buiten Luanda. U verbleef daar tot oktober 2010 samen

met drie andere mannen die om verschillende redenen uit het vizier van de autoriteiten wilden blijven.

Op 10 oktober reisde u per vliegtuig van Luande naar Cabinda. Van daaruit ging u per wagen naar

Pointe Noir in de Democratische Republiek Congo waar u op 10 oktober een vliegtuig nam naar België.

Op 11 oktober 2010 kwam u aan in België waar u dezelfde dag asiel aanvroeg.

B. Motivering

U verklaart dat u in Angola vervolgd werd door de Angolese autoriteiten wegens uw behoren tot de

oppositiepartij Padepa en nadien omwille van uw steun aan Carlos Alberto Leitão (zie gehoorverslag dd.

22 maart 2011, hierna CGVS, p. 3). Volgende bedenkingen kunnen evenwel bij uw verklaringen op het

Commissariaat-generaal worden gemaakt. Wat betreft uw problemen met de autoriteiten tijdens omwille

van uw lidmaatschap van de oppositiepartij Padepa kan het volgende worden opgemerkt. U verklaarde

dat u verschillende malen werd gearresteerd of lastiggevallen door de politie tijdens uw activiteiten als

militant van de partij. Ook in de aanloop van de verkiezingen werd u gearresteerd tijdens het voeren van

campagne voor Unita, de partij aan wie Leitão op dat moment steun verleende. U situeerde deze feiten

tussen 2004 en 2008 (CGVS, p. 9). De vaststelling dat u – ondanks uw herhaaldelijke problemen in

deze periode - in Angola bleef en nadien uw politieke activiteiten voortzette laat toe om te besluiten dat

u de ernst van deze problemen niet afdoende achtte om hiervoor Angola te verlaten en beroep te doen

op internationale bescherming. Bovendien behoort u sinds 2008 niet langer tot de Padepa partij en

verklaarde u dat deze partij inmiddels heeft opgehouden te bestaan (CGVS, pp. 3-4). Ook uw

activiteiten voor Unita waren eenmalig en werden niet verdergezet na de verkiezingen (CGVS, p. 8).

Wat betreft uw problemen met de Angolese autoriteiten in 2009 wegens uw steun aan Leitão na de

verkiezingen van 2008, kunnen volgende elementen worden aangehaald. U stelde dat u gezocht werd

door de politie in 2009 omwille van uw blijvende steun aan Carlos Leitão, op het moment dat hij een

nieuwe oppositiepartij genaamd “Beko Independente” trachtte op te richten (CGVS, p. 4). U verklaarde

dat de politie twee keer naar uw huis kwam en naar u vroeg (CGVS, p. 9). Wanneer er u werd gevraagd

hoe de politie bij u terechtkwam antwoordde u dat ze u kenden aangezien u verschillende keren werd

aangehouden en ze wisten waar u zich bevond of het aan de buren konden vragen (CGVS, p. 9).

Aangezien de politie uw gegevens had en u bekend was bij hen is het vreemd dat volgens uw

verklaringen de politie een foto mee had en uw tante vroeg of ze de persoon op de foto kende om u op

deze manier trachten te lokaliseren (CGVS, p. 8). Vervolgens is het opmerkelijk dat u verklaarde dat u

zich bij het eerste politiebezoek, in februari 2009, niet persoonlijk bedreigd voelde, maar bij het tweede

bezoek van de politie meteen besloot om Luanda te verlaten (CGVS, pp. 9-10), en dit terwijl politie beide

keren dezelfde boodschap gaf aan uw tante, namelijk dat u zich diende aan te bieden op het

politiebureau (CGVS, p. 10). U verklaarde hieromtrent dat u pas in maart door had dat er iets aan de

hand was omdat toen ook Leitão verdwenen was (CGVS p. 9). Nochtans verklaarde u eerder dat de

problemen al begonnen i februari 2009, nadat Leitão in januari 2009 een nieuwe groep had opgericht

(CGVS, p. 4). U stelde dat ondermeer uw vrienden al sinds februari verdwenen waren (CGVS, p. 4). Het

komt derhalve niet doorleefd over dat u op het moment van het eerste politiebezoek of in de

daaropvolgende weken niet de link heeft gelegd met uw eigen vervolging en u bij een tweede

politiebezoek wel plots tot het besef kwam dat de politie ook achter u aan zat.

Bovendien beschikt het Commissariaat-generaal over informatie dat Carlos Leitão op 16 december

2008 werd gearresteerd en op 8 januari 2009 weer werd vrijgelaten in afwachting van zijn proces (zie

landeninformatie). Ook toen zou het bijgevolg reeds duidelijk moeten zijn dat de autoriteiten het gemunt

hadden op Leitão en dus mogelijk ook op zijn volgelingen. Dat doet verdere vraagtekens rijzen bij de

wijze waarop u pas in maart 2009 een plotse beslissing nam om uw huis in Luanda te verlaten en bij

meneer Manuel te gaan schuilen (CGVS, p. 10). Er kan nog worden opgemerkt dat het ook verbazing

wekt dat u zich uitgerekend ging verbergen bij iemand als Manuel, die volgens u banden had met de

partij (CGVS, p. 10). U voegde er zelfs aan toe dat u beroep op hem deed juist omdat hij de partij

steunde (CGVS, p. 10). U stelde wel dat Manuel op anonieme wijze de partij steunde – dat niemand dit

wist (CGVS, p. 10) – maar men zou van iemand die door de autoriteiten wordt gezocht omwille van

oppositie toch eerder verwachten dat hij zich zou verbergen bij iemand die volstrekt geen uitstaans heeft
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met politiek.

Verder is het merkwaardig dat er geen enkel persbericht werd teruggevonden dat uw verklaringen over

de beweerde aanslagen op tot Carlos Leitão in januari en februari [2009] (CGVS, p. 8) of over zijn

verdwijning die daarna zou hebben plaatsgevonden (CGVS, p. 9) bevestigt, aangezien er over zijn

gevangenschap in december/januari 2008/2009 wél uitgebreid bericht werd (zie landeninformatie).

Evenmin werden er berichtgeving gevonden inzake incidenten met Leitão of met aanhangers van Leitão

daterend van na januari 2009.

Uit al het voorgaande blijkt dat uw verklaring dat u in 2009 gezocht werd door de politie in het kader van

de poging van Leitão om een nieuwe partij op te richten, weinig overtuigend zijn. Tenslotte kunnen nog

volgende opmerkingen worden gemaakt betreffende de periode voorafgaand aan uw vertrek uit Angola.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u na het laatste politiebezoek en uw daaropvolgende vertrek

uit Luanda gedurende meer dan een jaar in een dorp genaamd Kingela heeft verbleven alvorens Angola

te verlaten (CGVS, p. 10). De vaststelling dat u niet meteen het land verliet is eveneens een belangrijke

aanwijzing voor het feit dat de ernst van de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ in twijfel kan

worden getrokken. Bovendien haalt u onvoldoende elementen aan die aantonen dat de autoriteiten nog

naar u op zoek zijn. Immers, u verklaarde dat u gedurende uw verblijf in Kingela geen problemen kende

(CGVS, p. 10). U verklaarde dit door te stellen dat de politie niet komt in Kingala en er u onderdoken

leefde (CGVS, p. 10). Dit dient echter te worden gerelativeerd. Kingala kan immers niet erg ver buiten

Luanda gelegen zijn aangezien het meneer Manuel zelf was die jullie vanuit Cazenga (Luanda) van

voedsel voorzag (CGVS, p. 10) en u verder zei dat het via Benfica, ten zuiden van Luanda (zie

landennformatie), bereikbaar was (CGVS, p. 10). Bovendien kwam u in Kingela buiten het huis om het

land te bewerken (CGVS, p. 10) wat u toch een zekere publiekelijke zichtbaarheid gaf naar de

autoriteiten toe.

Verder beschikt u enkel over algemene informatie van meneer Manuel dat men nog steeds op zoek was

naar ex-militanten. U heeft geen enkele informatie over uw eigen situatie en het feit of de autoriteiten al

dan niet actief naar u op zoek waren (CGVS, p. 11). Het is in dit verband overigens zeer bevreemdend

dat u naar u familie belde om hen gerust te stellen dat u voorlopig veilig was, maar u zelf geen nieuws

kreeg van hen (CGVS, p. 11). U zei ook u dat u niet trachtte informatie te krijgen over uw situatie uit

vrees anderen in de problemen te brengen (CGVS, p. 11). Er kan evenwel van u verwacht worden dat u

zou proberen zich eerst te informeren over de verdere evolutie van uw situatie, alvorens de ingrijpende

beslissing te nemen om het land te verlaten.

Uit het geheel van voorgaande vaststellingen blijkt dat u niet aannemelijk heeft recent te worden

vervolgd in Angola door de Angolese autoriteiten omwille van uw steun aan Carlos Leitão. Er kan uit

hetgeen voorafgaat niet worden besloten dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging heeft verlaten 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. De door u voorgelegde

kopie van uw paspoort (uitgegeven te Luanda, dd. 8 september 2001) en identiteitskaart (uitgegeven op

31 januari 2001) wijzigen bovenstaande argumentatie niet. Deze documenten bevatten

identiteitsgegevens die in casu niet meteen in twijfel worden getrokken. Verder legde u geen enkel

document neer om uw reisweg of uw asielrelaas te staven.

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 de schending aan 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 artikel 1

A, van de Conventie van Genève, van artikel 62 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), van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name de materiële

motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel. Tot slot voert verzoeker aan

dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout.
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Verzoeker voert aan dat zijn vrees wel degelijk gegrond is en wijst er op dat zijn asielaanvraag

gebaseerd is op het feit dat hij, in het geval van een terugkeer naar Angola vreest opnieuw te zullen

worden vervolgd door de Angolese autoriteiten wegens zijn lidmaatschap van de oppositiepartij Padepa

en nadien omwille van zijn steun aan Carlos Alberto Leitao. Verzoeker voert aan dat er wel degelijk

voldoende en ernstige aanwijzingen zijn van een reëel risico op het lijden van ernstige schade.

Verzoeker verwijst naar de motivering van de commissaris-generaal aangaande zijn lidmaatschap van

de oppositiepartij Padepa en aangaande zijn problemen die hij beweert te hebben gehad met de

Angolese autoriteiten in 2009 wegens zijn steun in 2009 aan Leitao na de verkiezingen van 2008.

Verzoeker somt de verschillende motieven van de bestreden beslissing op en concludeert dan dat de

bestreden beslissing niet voldoet aan de motiveringsvereiste zoals omschreven in de formele

motiveringswet. Hij licht toe dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste is en

objectief dient te zijn en niet louter mag steunen op vermoedens. Verzoeker stelt verder dat de formele

motiveringsplicht de burger een waarborg poogt te bieden tegen willekeurig overheidsgedrag en licht toe

dat deze waarborg aan de burger wordt geboden door hem kennis te laten nemen van de elementen die

aan de basis liggen van de beslissing en van de draagwijdte ervan.

Verzoeker argumenteert dat de argumenten van de commissaris-generaal steunen op een subjectieve

interpretatie van relaas van verzoeker en voert aan dat het niet is omdat een bepaald gegeven voor een

bepaald persoon “vreemd”, “opmerkelijk” of “verbazingwekkend” is dat dit gegeven ook niet werkelijk

mogelijk is. Verzoeker benadrukt dat er in het gehele relaas van verzoeker geen enkele tegenstrijdigheid

is terug te vinden en concludeert dat een motivering die bestaat uit subjectieve gegevens strikt

onvoldoende is om de bestreden beslissing te dragen. Hij stelt tot slot dat hij om evidente reden niet

terug kan naar Angola en voert aan dat er geen ernstige reden is om de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen in twijfel te trekken. Hij stipt aan dat de commissaris-generaal zijn problemen tracht te

minimaliseren, terwijl zijn problemen als gevolg van het behoren tot de oppositiepartij Padepa en nadien

als gevolg van zijn steun aan Carlos Alberto Leitao wel degelijk ernstig is. De door de commissaris-

generaal aangehaalde weigeringsmotieven zijn volgens verzoeker dan ook niet fundamenteel of

voldoende om op basis hiervan de hoedanigheid van vluchteling te weigeren aan verzoeker. Verzoeker

stelt dat de door hem verstrekte gegevens wel degelijk voldoende zijn en voldoende concreet om gewag

te kunnen maken van moeilijkheden in de zin van de vluchtelingenconventie of in de zin van de definitie

van de subsidiaire bescherming.

In een laatste onderdeel voert verzoeker de schending aan van het redelijkheidsbeginsel. Verzoeker

stelt dat hij van oordeel is dat de commissaris-generaal het redelijkheidsbeginsel miskend heeft.

Verzoeker is de mening toegedaan dat de in het dossier voorhanden feitelijke gegevens onverenigbaar

zijn met het door de commissaris-generaal genomen besluit.

2.2. Verzoeker klaagt 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.
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Verder wijst de Raad er op dat artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende

de status van vluchteling geen directe werking heeft. 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.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

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 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.

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 22 maart 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 Portugees 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.

2.3. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal oordeelde dat verzoeker niet

aannemelijk heeft gemaakt dat hij zijn land uit vrees voor vervolging heeft verlaten of hij bij een

eventuele terugkeer naar zijn land van terugkeer een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou

lopen, zoals bepaald in de subsidiaire bescherming. In de bestreden beslissing wordt weergegeven

waarom zijn verklaringen aangaande zijn beweerde problemen omtrent zijn lidmaatschap van de

oppositiepartij Padepa en zijn problemen met de autoriteiten in 2009 wegens steun aan Leitao na de

verkiezingen van 2008. Ook de verklaringen van verzoeker aangaande de periode voorafgaand aan zijn

vertrek uit Angola werden niet geloofwaardig geacht. De Raad benadrukt dat deze motieven

gezamenlijk dienen gelezen te worden.

De motivering moet als geheel 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).

Uit de uiteenzetting van verzoeker blijkt dat hij enerzijds verwijst naar de motieven van de bestreden

beslissing en anderzijds aanvoert hier niet mee akkoord te zijn.
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De Raad dient vooreerst te benadrukken dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor

het lijden van ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De

vrees van de verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij

haar aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr.

118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000,

354). Er is slechts sprake van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de

basis liggen van de vrees bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de

feiten en de vrees voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is

(S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De argumentatie van verzoeker zoals weergegeven in zijn verzoekschrift overtuigt de Raad niet.

Verzoeker voert in essentie geen enkel concreet element aan en beperkt zich tot louter te stellen dat er

geen ernstige reden is om de geloofwaardigheid van verzoeker zijn verklaringen in twijfel te trekken.

Uit de bestreden beslissing kan geenszins worden afgeleid dat er sprake zou zijn van een subjectieve

interpretatie van het relaas, noch toont verzoeker dit aan. De Raad benadrukt wederom dat de

bewijslast thans rust op de asielzoeker. De Raad merkt bovendien op dat de motivering van de

bestreden beslissing veel concreter en objectiever is dan de loutere stelling dat bepaalde feiten vreemd,

opmerkelijk of verbazingwekkend zijn.

Gelet op het feit dat verzoekers argumentatie geen enkele concrete repliek bevat met betrekking tot de

diverse vaststellingen verwoord in de bestreden beslissing, blijven deze onverkort gehandhaafd. Het

komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar verzoeker in gebreke blijft.

Verzoeker legt ter zitting twee stukken neer. De Raad stelt vast dat deze stukken in een andere taal dan

deze van de rechtspleging is opgesteld en niet vergezeld zijn van een voor eensluidende verklaarde

vertaling. In toepassing van artikel 8 van het PR RvV beslist de Raad deze documenten niet in

overweging te nemen.

Verzoeker stelt ter zitting dat hij sinds mei 2011 lid is van een politieke partij in België. De Raad stelt

vast dat verzoeker hiervan geen bewijs voorlegt zodat het een loutere bewering betreft die geen

bewijswaarde heeft.

De Raad schaart zich dan ook achter de motieven van de bestreden beslissing.

Verzoeker klaagt eveneens 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 het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

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.

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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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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


