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nr. 65 841 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 21 mei 2011 heeft

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

2 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 A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. PIROTTE 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 van Bakongo-origine te zijn afkomstig van Luanda. U verklaart

15 jaar oud te zijn. U beweert minderjarig te zijn. U groeide op bij uw ouders in de wijk Cazenga. Eind

2009 ging u alleen wonen in de wijk Cazenga. In de voormiddag ging u naar school en in de namiddag

ging u werken. U deed elektriciteitswerken voor uw meester M. G.(…). Op 7 mei 2010 werden twee

jongeren C.(…) en T.(…), vrienden van uw meester M. G.(…), bij u thuis opgepakt.

C.(…) en T.(…) verbleven sinds 4 mei 2010 bij u thuis; uw meester had u gevraagd of ze voor een

zestal dagen bij u konden logeren, omdat hij problemen had met zijn vrouw. Op 7 mei kwamen 8

politieagenten samen met uw huisbaas bij u langs. De agenten zeiden dat de twee jongeren uit de

gevangenis waren gevlucht. Ze hadden volgens de politie in april 2010 twee personen van het Angolese
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leger in Cabinda vermoord. Volgens de politie zijn de twee jongeren leden van de Cabindese

onafhankelijkheidsbeweging Flec (‘Fronto de Libertacao de Enclavo de Cabinda’ (sic)). U en de twee

jongeren werden meegenomen naar het politiekantoor. U werd de volgende dag ondervraagd. Ze

vroegen waar uw meester was en hoelang de twee jongeren bij u thuis waren. Ze vroegen u de namen

en adressen op te schrijven van degenen die de twee jongeren hadden geholpen bij hun vlucht uit de

gevangenis. U zei dat u verwonderd was dat ze waren gevlucht en dat u gezegd was dat het vrienden

waren van uw meester. U antwoordde dat u niet wist hoeveel er was betaald om de twee jongeren uit de

gevangenis te krijgen. De agenten meldden u dat uw meester op de vlucht was. Er werd u gezegd dat u

zou worden vrijgelaten als u zei waar hij was. U antwoordde dat u niet wist waar hij was. U zou

aangehouden blijven gedurende het onderzoek. Uw broer werd via een vriend en buurman Ch.(…) op

de hoogte gebracht van uw arrestatie. Uw broer contacteerde de politieagenten en regelde uw vertrek

uit het politiekantoor. Acht dagen na uw arrestatie werd u uit het politiekantoor gehaald en naar uw broer

gebracht. U bleef een maand bij uw broer in Sambizanga. U hebt Angola op 17 juni 2010 verlaten. U

reisde met de wagen naar DR Congo. Op 20 juni 2010 kwam u in Kinshasa, DR Congo aan. U hebt

Kinshasa diezelfde avond verlaten per vliegtuig. Op 22 juni 2010 hebt u in België asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten nadat u door de Angolese autoriteiten ervan

beschuldigd werd twee gevluchte jongeren onderdak te hebben gegeven, maar volgende bedenkingen

dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk maakt dat u nog verder geviseerd zal

worden door de Angolese autoriteiten met het oog op politieke vervolging. U verklaart te zijn

beschuldigd van misdaden tegen de veiligheid van de staat (zie gehoor CGVS, p.7). U voegt toe dat u te

maken had met de vlucht van de twee jongeren die volgens de politie bij het Flec zijn (zie gehoor CGVS,

p.7). U werd omwille van het onderzoek aangehouden. U slaagt er echter niet in aannemelijk te maken

dat u –na het onderzoek van de zaak niet zou worden vrijgelaten, te meer daar u zelf geboren en

opgegroeid bent in Luanda en u niet afkomstig bent van Cabinda (zie gehoor CGVS, p.2). Bovendien

blijkt uit uw verklaringen dat toen de politie uw huis doorzocht, naast de twee jongeren, niets anders dat

u kon incrimineren gevonden werd en dat u de politie vertelde dat u niets te maken had met de

ontsnapping van de twee jongeren (zie gehoor CGVS, p.6). U haalde verder geen enkele concrete

aanwijzing aan waaruit blijkt dat ze u niet geloofden. Het tegendeel kan zelfs worden afgeleid uit uw

verklaringen daar u verklaart dat de politie u enorm veel bijkomende informatie gaf over de twee

jongeren en uw baas, met name over wie die twee jongens waren, wat ze misdaan hadden, waarom ze

gezocht werden, waar ze vandaan kwamen, betreffende de beweging waar zij en uw baas lid van

waren, enz. (zie gehoor CGVS, p.5-6). Indien de politie dacht dat u erbij betrokken was en u dus van dit

alles op de hoogte was, waarom zouden ze u deze informatie dan nog geven? U beweert dat uw ouders

afkomstig zijn uit Uige, maar u altijd in Cazenga, Luanda hebt gewoond (zie gehoor CGVS, p.3). U

verklaart uitdrukkelijk zelf geen politieke activiteiten in Angola te hebben gehad, noch was een van uw

familieleden politiek actief (zie gehoor CGVS, p.3). Het is dan ook opmerkelijk en weinig waarschijnlijk

dat u omwille van uw toegeschreven politieke betrokkenheid bij de Cabindese onafhankelijkheidskwestie

verder zou worden vervolgd en veroordeeld door de Angolese autoriteiten. Daarbij blijkt uit uw

verklaringen dat u nooit eerder problemen kende met de Angolese autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.7)

en u uw medewerking verleende aan het onderzoek en u de naam van uw meester gaf aan de Angolese

politie (zie gehoor CGVS, p.6). U verklaart dat u vele jaren in de gevangenis zou zitten als het tot een

proces zou komen (zie gehoor CGVS, p.7), zonder dat uw verklaringen concrete aanwijzingen bevatten

die uw beweerde vrees hard kunnen maken.

Verder is het merkwaardig dat u geen contact meer zou hebben met uw broer. U verklaart dat uw broer

uw vlucht uit het politiekantoor en uw reis regelde (zie gehoor CGVS, p.4 en p.7). U stelt dat u geen

contact meer heeft met uw broer of iemand van uw familie (zie gehoor CGVS, p.4 en p.2). U verklaart

dat uw broer en Cha.(…), de dame die u tijdens uw reis begeleidde, wel nog contact hebben (zie gehoor

CGVS, p.4), zonder dat u aangeeft waarom u zelf geen contact meer heeft met Angola. Er mag van u

verwacht worden dat u, in uw vermeende situatie, op welke wijze dan ook, zou getracht hebben contact

op te nemen met uw thuisbasis om te vernemen hoe uw problemen geëvolueerd zijn.
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Bovendien dient te worden opgemerkt dat u getracht heeft de Belgische asielinstanties te misleiden door

te verklaren minderjarig te zijn. U verklaart geboren te zijn op 15 mei 1995 en 15 jaar oud te zijn. De

dienst Voogdij bepaalde bij beslissing op 27 augustus 2010 dat op basis van het medische onderzoek

kan worden besloten dat u op datum van 16 juli 2010 een leeftijd hebt van zeker ouder dan 18 jaar,

waarbij 20,2 jaar met een standaarddeviatie van een tweetal jaar een goede schatting is. Het door u

neerlegde document “Cedula Pessoal” (afgegeven te Luanda in 1998) welke vermeldt dat u geboren

bent op 15.5.1993 is niet van die aard om de resultaten van het medisch onderzoek tegen te spreken.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar

uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming zou lopen.

U bent verder niet in het bezit van enig document dat uw asielrelaas zou kunnen 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 artikel 1 van het Verdrag van Genève, van de artikelen 48/3,

48/4, 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

Verzoeker geeft een eigen samenvatting weer in zijn verzoekschrift van de motieven van de bestreden

beslissing en merkt vooreerst op dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: commissaris-generaal) volledig voorbij gaat aan de leeftijd van verzoeker, namelijk 18 jaar en hij

dus eigenlijk nog een kind is. Er wordt geargumenteerd dat deze gebeurtenis een grote indruk heeft

achtergelaten op verzoeker en wellicht meer dan op een volwassen persoon. Verzoeker licht toe dat hij

goedgelovig en naïef was en hij op verzoek van zijn baas twee jongeren bij zich liet logeren en hierover

weinig bijkomende vragen stelde. Hij stipt aan dat hij dit ook niet durfde te doen aangezien het vrienden

betroffen van zijn baas en hij ook geen enkele reden had om zijn baas te wantrouwen. Het zou gaan om

oude vrienden van zijn baas toen hij nog in Cabinda woonde. Ze zouden gepraat hebben over de dingen

des levens en één keer samen uit zijn geweest. Verzoeker herhaalt dat de politie hem verteld had dat

deze twee jongeren eigenlijk een aantal mensen van FAA (Angolese leger) hadden vermoord en dat zijn

baas samen met deze jongeren deel uitmaakte van een rebellenbeweging FLEC (‘Fronto de Libertacao

de Enclavo de Cabinda’) zodat deze hiervan wellicht op de hoogte was en deze jongeren moedwillig

verstopte bij verzoeker thuis. Verzoeker merkt dat er ook in de bestreden beslissing niet wordt getwijfeld

aan het feit dat hij een zeer compleet relaas weergeeft.

Verzoeker argumenteert dat men er niet van uit kan gaan dat verzoeker niet aangeeft dat hij vreest voor

de autoriteiten en dat hij geen verdachte zou zijn aangezien de politie hem informatie gaf. Hij wijst er op

dat hij immers acht dagen in de cel werd opgesloten en er hem werd verteld dat hij tot aan het proces

zou worden opgesloten en hij een keer per dag eten kreeg, vijf liter water en hij zijn behoefte moest

doen in een emmer gedurende deze dagen. Aangezien hij nog maar 18 jaar is, heeft dit op hem een

diepe indruk nagelaten. Verzoeker beklemtoont dat hij tijdens het gehoor bij de commissaris-generaal

wel heeft aangegeven dat hij vreesde voor de autoriteiten. Hij merkt op dat de commissaris-generaal er

van uit gaat dat de politie veel informatie vrij gaf aan verzoeker en dat dit niet zou gebeurd zijn indien hij

werkelijk verdacht zou zijn. Verzoeker benadrukt dienaangaande dat dit toch wel vreemd is aangezien

hij acht dagen werd opgesloten. Volgens verzoeker gaat de commissaris-generaal er aan voorbij dat hij

wel degelijk onderdak bood aan de jongens en hij dus medeplichtig was. Verzoeker voert aan dat hij wel

degelijk met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan stellen dat hij beschuldigd zal worden

van medeplichtigheid en hem dus ook een proces te wachten staat, ongeacht het feit dat hij onschuldig

is. Verzoeker stelt verder dat hij er dus van uit kon gaan dat hij nog lange tijd in de gevangenis zou

moeten blijven en hij uiteindelijk uit zijn cel vluchtte. Hij heeft dus nog meer vrees voor de autoriteiten

aangezien hij door deze daad een strafbaar feit heeft begaan en hij bovendien op deze wijze lijkt aan te

geven dat hij deze jongens moedwillig heeft verstopt.

Hij vreest ook voor represailles van de FLEC en/of zijn baas en de jongeren omdat zij er nu misschien

vanuit kunnen gaan dat hij hen verraden heeft.
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Verzoeker benadrukt dat er geen enkele tegenstrijdigheid terug te vinden is in de bestreden beslissing.

En hij is de mening toegedaan dat de verwerende partij niet louter kan besluiten dat hij zijn vrees niet

hard kan maken en dat dit dus een schending uitmaakt van de materiële motiveringsplicht.

Waar de commissaris-generaal stelt dat hij geen contact heeft met zijn broer en dat van een asielzoeker

kan verwacht worden dat hij tracht contact op te nemen met de thuisbasis om na te gaan hoe zijn

situatie evolueerde, merkt hij op dat hij geen contact heeft met zijn familie omdat hij hen niet meer kan

bereiken en dus niet omdat hij geen contact meer wil met hen.

Waar er wordt gesteld dat hij de Belgische asielinstanties heeft trachten te misleiden omdat hij

verklaarde minderjarig en 15 jaar te zijn terwijl medisch onderzoek uitwees dat zijn leeftijd geschat dient

te worden op 20,2 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar, argumenteert verzoeker dat er rekening

moet worden gehouden met het feit dat in Afrika de leeftijd een veel minder belangrijk gegeven is dan in

de Westerse wereld. Verzoeker voert aan dat vele Afrikaanse landen louter melding maken van een

geboortejaar en niet eerst de geboortedag of de geboortemaand. Het feit dat hij vermeldde dat hij

geboren is op 15 mei 1993 en niet 1995 is aldus een materiële vergissing en verzoeker meent dat de 3

en 5 wellicht onduidelijk moet zijn geweest wat vaker voorkomt in dit geschrift. Verzoeker concludeert

hieruit dat men hier geen conclusies uit kan trekken.

Tot slot wordt verwezen naar de nota van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de

Verenigde Naties over “Burden of proof in refugee claims” en hij stelt dienaangaande dat het in de

eerste plaats duidelijk mag zijn dat het algemeen principe wordt aangenomen dat “wie iets beweert dit

ook moet bewijzen.” De nota zou verder het volgende stellen: “Credibility is established where the

applicant has presented a claim which is coherent and plausible, not contracdicting generally known

facts, and therefore is, on balance, capable of being believed.” Dit betekent volgens verzoeker dat een

coherent asielrelaas op zich al voldoende is om de feiten geloofwaardig te achten als men

redelijkerwijze geen andere bewijzen kan voorleggen.

Verzoeker argumenteert verder dat de commissaris-generaal nergens in de bestreden beslissing stelt

dat hij zichzelf heeft tegengesproken, aangezien nergens in de bestreden beslissing hieromtrent iets

wordt weergegeven. Vervolgens wijst hij er op dat ook niet wordt vastgesteld dat hij geen verklaringen

heeft afgelegd. Ten derde wijst verzoeker er op dat er eveneens geen feiten worden aangehaald die

manifest tegenstrijdig zijn met het asielrelaas van verzoeker. En als vierde punt merkt verzoeker op dat

de commissaris-generaal de feiten op zulke manier interpreteert zodat de mening van de commissaris-

generaal word bevestigd en als vijfde punt benadrukt verzoeker dat de verklaringen van verzoeker

coherent en plausibel zijn en het mag duidelijk zijn dat deze verklaringen niet haaks staan op enig

algemeen geweten informatie.

Verzoeker concludeert dat hij wel degelijk een correct en geloofwaardig verhaal heeft. Hij stelt verder

dat de commissaris-generaal zijn beslissing duidelijk eenzijdig motiveert en geenszins rekening houdt

met de concrete situatie van verzoeker en zijn specifieke leeftijd en vrees ten aanzien van de

autoriteiten omwille van het feit dat de jongeren wel degelijk bij hem logeerden en dat hij bovendien uit

de gevangenis ontsnapte en nu vreest hij represailles door de FLEC.

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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.



RvV X - Pagina 5

2.3. 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.

Verzoeker voert in de aanhef van zijn middel de schending aan van artikel 48/5 van de

vreemdelingenwet, doch zet hij nergens uiteen op welke wijze de bestreden beslissing het voormelde

artikel schendt. 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 rechtsregel geschonden is. Verzoeker bepaalt niet nader hoe deze bepaling

geschonden werd. Dit onderdeel van het middel is onontvankelijk.

2.4. 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.

Wat betreft de argumentatie van verzoeker dat hij 18 jaar is en eigenlijk zo goed als een kind is, stelt de

Raad vast dat verzoeker volgens zijn verklaringen niet meer studeerde, maar reeds tewerkgesteld was

meer bepaald als elektricien. Verzoeker was reeds professioneel was en kan bezwaarlijk als een kind

beschouwd worden.

De Raad meent dat het motief betreffende de aangehaalde misleidende verklaringen van verzoeker met

betrekking tot zijn leeftijd een overtollig motief is. Verzoeker heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken zijn

identiteitskaart neergelegd (Cedula Pessoal), afgegeven te Luanda in 1998, welke vermeldt dat hij

geboren is op 15 mei 1993.

In zoverre verzoeker met zijn argumentatie poogt hard te maken dat de commissaris-generaal geen

rekening heeft gehouden met de leeftijd van verzoeker kan hij niet worden gevolgd. Uit het administratief

dossier blijkt geenszins dat verzoeker niet op zijn persoonlijke merites werd beoordeeld, integendeel.

Bovendien brengt verzoeker geen enkel concreet element naar voor dat aantoont dat de verwerende

partij geen rekening heeft gehouden met de jonge leeftijd of het specifieke profiel van verzoeker.

Het loutere feit dat verzoeker niet akkoord gaat met het oordeel van de commissaris-generaal is

uiteraard niet afdoende om de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. De Raad stelt vast

dat verzoeker zich voornamelijk beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal gegeven verklaringen. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet

van die aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt derhalve aan

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

daglicht te stellen.
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Ook het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat

op zich niet 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 Raad verwijst dan ook dienstig naar de volgende motivering van de bestreden beslissing:

“(…)Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk maakt dat u nog verder geviseerd zal

worden door de Angolese autoriteiten met het oog op politieke vervolging. U verklaart te zijn

beschuldigd van misdaden tegen de veiligheid van de staat (zie gehoor CGVS, p.7). U voegt toe dat u te

maken had met de vlucht van de twee jongeren die volgens de politie bij het Flec zijn (zie gehoor CGVS,

p.7). U werd omwille van het onderzoek aangehouden. U slaagt er echter niet in aannemelijk te maken

dat u –na het onderzoek van de zaak niet zou worden vrijgelaten, te meer daar u zelf geboren en

opgegroeid bent in Luanda en u niet afkomstig bent van Cabinda (zie gehoor CGVS, p.2). Bovendien

blijkt uit uw verklaringen dat toen de politie uw huis doorzocht, naast de twee jongeren, niets anders dat

u kon incrimineren gevonden werd en dat u de politie vertelde dat u niets te maken had met de

ontsnapping van de twee jongeren (zie gehoor CGVS, p.6). U haalde verder geen enkele concrete

aanwijzing aan waaruit blijkt dat ze u niet geloofden. Het tegendeel kan zelfs worden afgeleid uit uw

verklaringen daar u verklaart dat de politie u enorm veel bijkomende informatie gaf over de twee

jongeren en uw baas, met name over wie die twee jongens waren, wat ze misdaan hadden, waarom ze

gezocht werden, waar ze vandaan kwamen, betreffende de beweging waar zij en uw baas lid van

waren, enz. (zie gehoor CGVS, p.5-6). Indien de politie dacht dat u erbij betrokken was en u dus van dit

alles op de hoogte was, waarom zouden ze u deze informatie dan nog geven? U beweert dat uw ouders

afkomstig zijn uit Uige, maar u altijd in Cazenga, Luanda hebt gewoond (zie gehoor CGVS, p.3). U

verklaart uitdrukkelijk zelf geen politieke activiteiten in Angola te hebben gehad, noch was een van uw

familieleden politiek actief (zie gehoor CGVS, p.3). Het is dan ook opmerkelijk en weinig waarschijnlijk

dat u omwille van uw toegeschreven politieke betrokkenheid bij de Cabindese onafhankelijkheidskwestie

verder zou worden vervolgd en veroordeeld door de Angolese autoriteiten. Daarbij blijkt uit uw

verklaringen dat u nooit eerder problemen kende met de Angolese autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.7)

en u uw medewerking verleende aan het onderzoek en u de naam van uw meester gaf aan de Angolese

politie (zie gehoor CGVS, p.6). U verklaart dat u vele jaren in de gevangenis zou zitten als het tot een

proces zou komen (zie gehoor CGVS, p.7), zonder dat uw verklaringen concrete aanwijzingen bevatten

die uw beweerde vrees hard kunnen maken.(…)”

Gelet op het verhoorverslag dient de Raad toch vast te stellen dat verzoeker zijn aanhoudende

bewering dat hij uit zijn cel is gevlucht en hij vrees heeft voor de autoriteiten en dat hij met een aan

zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beschuldigd zal worden van medeplichtigheid en hem een

proces te wachten staat, niet geloofwaardig is. Verzoeker volhardt louter in zijn beweringen zoals

weergegeven in het kader van zijn asielaanvraag en blijft in gebreke om concrete elementen naar voor

te brengen die de motieven op basis waarvan de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

genomen om te keren.

Daar waar verzoeker stelt dat hij nu ook de FLEC vreest omwille van represailles meent de Raad dat dit

louter speculaties zijn.

Wat betreft het motief van de commissaris-generaal dat het merkwaardig is dat verzoeker geen contact

meer heeft met zijn broer, terwijl hij zijn vlucht uit het politiekantoor heeft geregeld en zijn reis meent de

Raad dat de mening van de commissaris-generaal kan gevolgd worden, dat van een asielzoeker

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij geregeld pogingen onderneemt om zich te informeren over

de evolutie van zijn persoonlijke problemen. In casu kan men dus redelijkerwijze verwachten van

verzoeker dat hij contact opneemt met zijn broer, kennissen of andere familieleden om te informeren

omtrent de evolutie van zijn problemen. De stelling van verzoeker dat hij hen niet meer kan bereiken,

overtuigt niet en kan dan ook niet als rechtvaardigingsgrond worden aangenomen.

Gelet op de bovenstaande analyse schaart de Raad zich dan ook achter het oordeel van de

commissaris-generaal en kan er worden opgemerkt dat verzoeker zijn theorie aangaande de bewijslast
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van vluchtelingen en zijn verwijzing naar een nota van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van

de Verenigde Naties, niet dienstig kan aanvoeren. Deze nota bevat geen afdwingbare rechtsregels.

Het feit dat verzoeker op zich geen tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd, doet geen afbreuk aan

het gegeven dat de bestreden beslissing genomen werd op basis van gegevens en verklaringen van

verzoeker, die steun vinden in het administratief dossier. Gelet op de bovenstaande analyse

concludeert de Raad dat gelet op het geheel van deze motieven de verwerende partij kan gevolgd

worden in haar oordeel dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij zijn land heeft verlaten

omwille van een vrees voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie.

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.

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


