
RvV X - Pagina 1

nr. 74 761 van 7 februari 2012

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Angolese nationaliteit te zijn, op 24 november 2011

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

staatlozen van 25 oktober 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 21 december 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

9 januari 2012.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat A.

HENDRICKX en van attaché H. JONCKHEERE, 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 Kinzau, Uige. U was

drie jaar toen u met uw ouders vluchtte naar DR Congo. Uw ouders kregen een vluchtelingendocument.

U studeerde en u trouwde in 1994 met A.(…) M.(…) A.(…), met wie u twee kinderen heeft. In 1998

besloot u om terug te keren naar Angola. U keerde samen met uw vrouw terug naar Luanda, Angola.

Uw kinderen bleven in DR Congo. U werkte als leraar en daarna begon u handel te drijven, samen met

uw vennoot A.(...) M.(...). A.(...) reisde naar het buitenland om goederen aan te kopen en u bleef in

Luanda voor de verkoop. U bent sinds 2005 sympathisant van de Cabindese

onafhankelijkheidsbeweging Flec-Fac; 'Frente de Libertacao do Enclave de Cabinda' en sinds 2006

sympathisant van de partij PDP-ANA; 'Partido Democratica Popular Angolana' (sic). Uw vennoot A.(...)
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M.(...) was lid en informant van Flec-Fac. Hij had geld ontvangen van de Flec-leider N.(…) T.(…). A.(...)

gaf dit geld in oktober 2010 aan commandant S.(…) van Flec. Het geld was bedoeld voor de Flec-

militairen om in hun onderhoud te voorzien. Hierdoor werd A.(...) zonder het te weten gezocht door de

staatsveiligheid. U had op 11 november 2010 afgesproken met uw vennoot om de boekhouding in orde

te brengen. U kwam rond 11 u ’s morgens bij hem aan en rond 14u werd er aangeklopt. A.(...) maakte

de deur open en er stond politie. Zijn hele huis werd doorzocht en op zijn kamer werden documenten

van Flec-Fac gevonden. A.(...) en u werden gearresteerd. U werd in een wagen gezet en naar het

politiekantoor in Ingombota gereden. Jullie werden gescheiden en elk in een aparte cel gezet. U werd

beschuldigd deel uit te maken van Flec-Fac. Uw vrouw wist niet waar u was en na 6 dagen ging ze bij

uw oudste broer op zoek naar u. Ze gingen samen langs ziekenhuizen en politiekantoren, waarna u

werd gevonden in het politiekantoor van Ingombota. Uw vrouw werd bij haar terugkeer naar huis

gevolgd door de politie. Uw huis werd doorzocht en er werden documenten gevonden over de oprichting

en geschiedenis van Flec. Op 15 november 2010 werd u ondervraagd. U ontkende deel uit te maken

van Flec. U antwoordde dat u een Angolees was en u er geen behoefte aan had. U werd beschuldigd

van een misdaad tegen de veiligheid van de staat. Uw broer heeft een commandant, A.(…), omgekocht

en u werd op 22 november 2010 vrijgelaten. Twee agenten haalden u uit uw cel en u werd naar uw

broer in de wijk Mabor gebracht. U ging hierna direct naar het huis van uw neef. Op 15 december 2010

stuurde commandant A.(…) twee agenten naar het huis van uw broer. Hij meldde dat de politie op zoek

was naar u en dat het best was om het land te verlaten. U hebt Angola verlaten op 16 december 2010.

U reisde via Kinshasa, DR Congo naar België en op 22 december 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 problemen kende met de Angolese

autoriteiten nadat documenten van de Cabindese onafhankelijkheidsbeweging Flec waren gevonden,

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Vooreerst dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij uw verklaringen over uw politieke

sympathie. U stelt dat u sympathisant bent van de partij PDP-ANA en van de Cabindese beweging Flec

(zie gehoor CGVS, p.4). U stelt niet actief te zijn geweest voor PDP-ANA noch voor Flec, maar tegen de

discriminatie te zijn van de mensen van Uige en van Cabinda (zie gehoor CGVS, p.4). U stelt dat het

volk van Uige, waartoe de meerderheid van PDP-ANA behoort, en het volk van Cabinda, waarvoor Flec

opkomt, gediscrimineerd worden door de regeringspartij MPLA (zie gehoor CGVS, p.4). Het is dan ook

merkwaardig dat u bij de verkiezingen van 2002 stemt voor PDP-ANA, maar u bij de verkiezingen van

2009-2010 (sic) stemt voor de regeringspartij MPLA (zie gehoor CGVS, p.6). Hierbij dient te worden

opgemerkt dat u zich de periode van de verkiezingen in Angola niet meer kan herinneren. U verklaart

dat u op MPLA stemde, omdat vele mensen uit Uige in 2002 waren gedood en dat jullie bang waren en

onder druk stonden (zie gehoor CGVS, p.6). Deze verklaring overtuigt niet gezien PDP-ANA, de partij

waarvan u volgens uw verklaringen sympathisant van bent, wel degelijk deelnam aan de parlementaire

verkiezingen in 2008 (zie informatie administratieve dossier). Overigens blijkt u de volledige correcte

naam van PDP-ANA niet te kennen en geeft u ook aan het niet precies te weten (zie gehoor CGVS, p.

4). Toen u gevraagd wordt wie momenteel voorzitter van de PDP-ANA is, geeft u opnieuw aan het niet

te weten (zie gehoor CGVS, p.4). Wanneer u later tijdens hetzelfde gehoor wordt gevraagd waarom u

documenten van Flec aan A.(...) had gevraagd, antwoordt u medelijden te hebben met het volk van

Cabinda, de Bakongo, die het meest worden gediscrimineerd door de regeringspartij MPLA (zie gehoor

CGVS, p.12). Uw verklaring dat u de geschiedenis van Flec wilde kennen omdat het ook over de

Bakongo gaat, is eerder beperkt als uitleg voor uw sympathie voor Flec en de Cabindese kwestie. Toen

u verder gevraagd wordt om voorbeelden te geven van acties die Flec deed, komt u niet verder dan

twee aanslagen (tegen het Togolese voetbalelftal en moord op 12 militairen en 1 burger op 8 november)

die veel media aandacht kregen (zie gehoor CGVS, p.9). Bovenstaande vage verklaringen en

onwetendheden ondermijnen de geloofwaardigheid van uw beweerde politieke sympathie.

Verder dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat uw relatie met A.(...) zich enkel tot de handel

beperkte en u niet op de hoogte was van zijn activiteiten binnen het Flec (zie gehoor CGVS, p.7). U

geeft vaag aan dat A.(...) informant was en geeft als voorbeeld dat u vernam van A.(...) dat hij geld had

gekregen van N.(…) T.(…) om te overhandigen aan de commandant S.(…), maar verder kan u geen

voorbeelden geven van zijn activiteiten als informant. Toen u verder gevraagd wordt of A.(...) nog

andere activiteiten had binnen het Flec, geeft u aan het niet te weten (zie gehoor CGVS, p.7). Daarbij

verklaart u dat u sinds uw ontmoeting met A.(...) M.(...) in 2005 sympathie heeft voor Flec (zie gehoor

CGVS, p.4) en u van A.(...) documenten ontving over de oprichting en geschiedenis van Flec (zie



RvV X - Pagina 3

gehoor CGVS, p.8, p.9). Het is dan ook weinig aannemelijk dat u niet meer zou afweten van de

activiteiten van uw vennoot met wie u ruim vijf jaar samenwerkte en dat u enkel vaag kan stellen dat hij

een informant is (zie gehoor CGVS, p.7). Bovendien is het merkwaardig dat u dit pas zou zijn te weten

gekomen op de dag van jullie arrestatie (zie gehoor CGVS, p.7), temeer daar u eerder aangaf dat u door

uw ontmoeting met A.(...) M.(...), die lid van Flec is, in 2005 sympathie kreeg voor Flec (zie gehoor

CGVS, p.4). U geeft verder aan dat u – buiten A.(...) – niemand kent die lid is van Flec, maar dat A.(...)

wel andere leden kent. Toen u daarop wordt gevraagd met wie A.(...) contact had binnen Flec, geeft u

aan het niet te weten (zie gehoor CGVS, p.8).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u weinig blijkt te weten over Cabinda en de Cabindese kwestie.

Zo verklaart u slechts twee plaatsen in Cabinda bij naam te kennen, namelijk Buco Zau en Landana (zie

gehoor CGVS, p.8). U vernoemde eerder een dorp Mboma Lubinda in Cabinda, maar u blijkt geen

andere plaats in Cabinda te kunnen noemen. U stelt dat Flec is ontstaan uit drie partijen, maar wanneer

u wordt gevraagd wat A.(...) u nog meer over de beweging had verteld, antwoordt u negatief. U voegt

toe dat u dit enkel te weten kwam door het document over de oprichting te lezen (zie gehoor CGVS,

p.8). Het is weinig aannemelijk dat A.(...) u niet meer zou hebben verteld over Flec, nadat u klaarblijkelijk

uw interesse in de Cabindese kwestie had getoond. Bovendien is het merkwaardig dat u niet meer weet

te vertellen over de inhoud van de documenten die A.(...) u had gegeven. U verklaart dat het

documenten waren over de geschiedenis van Flec (zie gehoor CGVS, p.9). Wanneer u wordt gevraagd

naar de inhoud van deze documenten antwoordt u kortweg dat er werd gesproken over de oprichting

van Flec en de evolutie tot op vandaag (zie gehoor CGVS, p.9). Het is ongeloofwaardig dat u zich niet

meer zou herinneren over de inhoud van deze documenten.

Bovenstaande vaststellingen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen reeds grondig aan.

Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten. Zo verklaart u dat u samen met A.(...) werd gearresteerd toen in zijn huis documenten

van Flec werden gevonden (zie gehoor CGVS, p.8). Het is opmerkelijk dat u eveneens werd

gearresteerd, hoewel u enkel bij uw vennoot voor de boekhouding aanwezig was en er geen enkel

bewijs tegen u was. Bovendien geeft u aan dat de politie zélf tegen u zei dat A.(...) verdacht was (zie

gehoor CGVS, p.8 en 10). U voegt toe dat op de zesde dag van uw arrestatie uw huis werd doorzocht

en er bij de huiszoeking documenten van Flec gevonden waren, die als bewijs tegen u werden gebruikt

(zie gehoor CGVS, p.10). Het is opmerkelijk dat de politie pas zes dagen na uw arrestatie een

huiszoeking bij u zou verrichten en dat ze daarbij blijkbaar nog uw vrouw moest volgen om uw huis te

vinden (zie gehoor CGVS, p.7 en p.9). Uit uw verklaringen blijkt verder dat deze documenten algemene

informatie over Flec betreffen, namelijk de oprichting en geschiedenis van de beweging, en er verder

geen bewijzen waren tegen u (zie gehoor CGVS, p.10). Toen u wordt gevraagd waarom u opgepakt

werd, geeft u ontwijkend aan dat jullie de boekhouding van jullie zaak regelden. Toen de vraag herhaald

wordt, geeft u aan dat ze u oppakten omdat ze wilden weten wie u was (zie gehoor CGVS, p.9). Het is

dan ook weinig aannemelijk dat u (blijvend) geviseerd zou worden door de Angolese autoriteiten met het

oog op politieke vervolging. Daarbij blijkt uit uw verklaringen dat u nooit eerder problemen kende met de

Angolese autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.11).

Bovendien kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij uw ‘vrees voor vervolging’. Ten

slotte is het merkwaardig dat u geen nieuws heeft over uw vennoot A.(...) M.(...). U stelt dat u niet weet

wat er met hem is gebeurd (zie gehoor CGVS, p.9). Wanneer u wordt gevraagd of u getracht heeft te

weten te komen wat er met hem is gebeurd, antwoordt u negatief en stelt u dat er niemand is die u over

hem kon vertellen (zie gehoor CGVS, p.10). Nochtans verklaart u dat de oom van A.(...) in uw wijk

woont en hij uw vrouw op de hoogte bracht van uw arrestatie (zie gehoor CGVS, p.11). U stelt niet te

weten of de oom nog nieuws had over A.(...), noch weet u niet of uw broer deze oom van A.(...) had

kunnen contacteren (zie gehoor CGVS, p.11). Er mag immers 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 de situatie geëvolueerd is en meer nieuws te krijgen over uw vennoot.

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.

De door u neergelegde Cedula Pessoal (afgegeven op 16.5.2009 te Luanda) bevat identiteitsgegevens

waaraan hier niet wordt getwijfeld. U brengt geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg, hetgeen een

negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie
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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. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 1, A, 2 van het

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

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Vluchtelingenverdrag), 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: vreemdelingenwet) en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

o.a. het materiële motiverings-, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel. Hij voert tevens aan

dat er sprake is van een manifeste appreciatiefout.

Verzoeker bevestigt dat hij sympathisant is van de partij PDP-ANA en van de Cabindese beweging Flec.

Hij kent inderdaad niet veel details van beide partijen, maar het was hem dan ook vooral te doen om

hun ideeëngoed. Hij kan geen details geven over de exacte activiteiten van zijn vennoot A.M. aangezien

hij pas te weten kwam dat A. informant was op de dag van hun arrestatie. Verder voert verzoeker aan

dat het in Angola niet nodig is om bewijs te hebben voordat de politie iemand kan arresteren. Bij zijn

huiszoeking werden er overigens documenten gevonden die daarna als bewijs tegen hem werden

gebruikt.

Verzoekers asielrelaas beantwoordt aan artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet aangezien hij bij

terugkeer naar zijn land vreest slachtoffer te worden van foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing. Het redelijkheidsbeginsel is geschonden aangezien de in het dossier

voorhanden zijnde feitelijke gegevens onverenigbaar zijn met het door het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS) genomen besluit.

2.2.1. De Raad stelt vast dat verzoeker tegelijk de schending aanvoert van zowel de formele

motiveringsplicht, zoals vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 en in artikel 62 van de

vreemdelingenwet, als van de materiële motiveringsplicht, hetgeen echter niet mogelijk is vermits een

gebrek aan deugdelijke formele motivering het de betrokkene onmogelijk maakt uit te maken of de

materiële motivering al dan niet afdoende is. Nu uit de uiteenzetting van het middel blijkt dat verzoeker

de motieven van de beslissing kent, is het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu bereikt en

wordt het middel verder vanuit het oogpunt van de schending van de materiële motiveringsplicht

onderzocht.

2.2.2.1. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft verzoekers

asielaanvraag op individuele wijze onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven uiteengezet

waarop hij zijn beslissing baseert. De geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt vooreerst

ondermijnd omdat hij zijn politieke sympathie niet aannemelijk weet te maken aangezien (i) hij bij de

verkiezingen van 2008 op de regeringspartij MPLA stemde, hoewel de PDP-ANA, de partij waarvan hij

sympathisant was, ook opkwam tijdens die verkiezingen; (ii) hij niet volledig weet waar PDP-ANA voor

staat; (iii) hij niet weet wie momenteel de voorzitter van de PDP-ANA is; (iv) hij slechts een beperkte

uitleg heeft voor zijn sympathie voor Flec en de Cabindese kwestie; (v) hij slechts twee acties kan

opsommen die Flec ondernam.

Verder werd in de bestreden beslissing vastgesteld dat het onaannemelijk is dat (i) verzoeker verklaart

sympathie te hebben voor Flec sinds zijn ontmoeting met A.M. in 2005 terwijl hij later stelt dat hij pas te

weten is gekomen dat A.M. een informant is op de dag van hun arrestatie in november 2010; (ii) hij

nauwelijks iets weet over de activiteiten van A.M., de vennoot met wie hij ruim 5 jaar samenwerkte,

behalve dat hij een informant zou zijn; (iii) hij niet weet met welke personen A.M. contact had binnen

Flec; (iv) hij slechts drie plaatsen in Cabinda bij naam kan noemen; (v) hij over Flec enkel weet dat het

ontstaan is uit drie partijen; (vi) A.M. verzoeker niet méér heeft ingelicht over Flec, hoewel hij wist dat

verzoeker sympathie had voor de partij; (vii) verzoeker zich haast niets herinnert van de inhoud van de

documenten die A.M. hem gaf en die werden teruggevonden bij zijn huiszoeking en die er aldus mee

voor zorgden dat hij beschuldigd werd van een misdaad tegen de veiligheid van de staat; (viii) verzoeker

samen met A.M. gearresteerd werd toen er in diens huis documenten van Flec waren gevonden, hoewel

er tegen verzoeker geen enkel bewijs was; (ix) de politie pas op de zesde dag van verzoekers arrestatie

zijn huis doorzocht nadat zij klaarblijkelijk zijn vrouw hadden moeten volgen om zijn huis te vinden; (x)

de politie hem zou oppakken om te weten wie hij was, zoals verzoeker verklaarde; (xi) verzoeker heeft

nagelaten zich te informeren over zijn vennoot A.M. en over de evolutie van zijn persoonlijke problemen

in Angola.
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Verzoeker slaagt er niet in de argumentatie van de bestreden beslissing te weerleggen. Hij beperkt zich

immers tot het herhalen en bevestigen van eerder tijdens het gehoor voor het CGVS afgelegde

verklaringen en tot het uiten van blote beweringen. Hij laat echter na concrete elementen aan te halen

die de gedane vaststellingen, die allen steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige

wijze werden uitgewerkt in de bestreden beslissing, kunnen weerleggen. Deze vaststellingen zijn

pertinent en worden door de Raad overgenomen.

2.2.2.2. Verzoeker steunt zijn vraag tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus volledig op

zijn asielrelaas en brengt geen concrete elementen aan ter staving. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de overige elementen in het dossier, toont hij niet aan dat er in

zijnen hoofde zwaarwegende gronden voorhanden zouden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2

van de vreemdelingenwet.

2.2.3. De beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen die de Raad beaamt en

overneemt. De beslissing staat geenszins in wanverhouding tot de motieven waarop ze is gebaseerd.

Verzoeker toont niet aan dat er onzorgvuldig werd tewerk gegaan of dat met bepaalde elementen geen

rekening zou zijn gehouden. Er werd geen schending van de materiële motiveringsplicht, het

zorgvuldigheidsbeginsel of het redelijkheidsbeginsel aangetoond.

Het enig middel is ongegrond.

2.3. Verzoeker kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

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 zeven februari tweeduizend en twaalf door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY F. HOFFER


