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nr. 274 578 van 23 juni 2022

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. MASSIN

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Angolese nationaliteit te zijn, op 29 maart 2022

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 2 maart 2022.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 mei 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

E. MASSIN en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die verklaren de Angolese nationaliteit te bezitten, dienen een verzoek om internationale

bescherming in op 10 mei 2019.

1.2. Op 10 augustus 2021 en op 17 november 2021 wordt verzoeker gehoord door het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), bijgestaan door een tolk die het

Portugees machtig is en in aanwezigheid van zijn advocaat. Verzoekster wordt op 10 augustus 2021

gehoord door het CGVS eveneens door een tolk die het Portugees machtig is en in aanwezigheid van

haar advocaat.
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1.3. Op 3 maart 2022 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘de

commissaris-generaal’) de bestreden beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de

subsidiaire beschermingsstatus.

De bestreden beslissing ten aanzien van S.K., verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Op 04 april 1968 te Maquela do Zombo, provincie Uige. U bent getrouwd met M. S. D. S. en hebt 7

kinderen. Uw dochter P. L. S. (O.V. X, CGVS X) verblijft momenteel bij u in België. Van 1985 tot 1997

deed u verplichte legerdienst. U zat eerst bij de infanterie en werkte daarna als verzorger op de medische

post omdat u een achtergrond had in verpleegkunde. U had de graad van eerste luitenant. In 1986 leerde

u J. ‘Zing Zong’ N. kennen, jullie werkten samen in het leger tot 1992. In 1997 werd u op non-actief gezet

bij het leger, omdat u gewond raakte aan uw onderbeen. Hierna werkte u een tijd als bewaker bij het

petroleumbedrijf SON Angola. Vanaf 2006 deed u verschillende zaken, zoals het verkopen van kledij,

tweedehands motoren, etc. In 2012, voor de verkiezingen, merkte u dat er veel vraag was naar folders en

flyers. Uw jeugdvriend S. A., die ook bij SON Angola had gewerkt, deed u een voorstel om een drukkerij

te beginnen. In 2013 reisde u naar China om materiaal aan te kopen voor uw beginnende drukkerij in

Luanda. In de transitzone op de luchthaven van Addis Abeba, kwam u per toeval uw oude legermakker J.

N. tegen, die op dat moment verantwoordelijk was voor de logistiek bij het FLEC (Frente para a Libertação

do Estado/Enclave de Cabinda), een onafhankelijkheidsbeweging in Cabinda. N. overtuigde u om lid te

worden van het FLEC en via uw bedrijf leveringen te doen aan het FLEC van materiaal zoals kledij,

drukwerk en gereedschap. U ging akkoord omdat u hierin enerzijds een commerciële opportuniteit zag en

anderzijds omdat u niet tevreden was met wat de regerende partij in Angola tot dan toe voor u had gedaan.

Sinds 2014 deed u regelmatig leveringen aan het FLEC, en had u af en toe vergaderingen met N. in

Congo Brazzaville. Vanaf 2015 werd uw drukwerk bedrijf ‘Soquitec Tecnologia’ officieel geregistreerd, en

in 2017 opende u een filiaal in Cabinda stad in Bairrio Gika, Rua Comandante Valaudia. Uw dochter P. L.

werkte van bij het begin in uw drukkerij in Luanda als receptioniste. In januari 2019 stelde N., die op dat

moment de generaal van het FLEC-FAC was, u een nieuwe opdracht voor om pamfletten te drukken voor

een manifestatie van het MIC, de Movimento Independista de Cabinda, die zou plaatsvinden op 1 februari

2019 in Cabinda stad. Hij vroeg u deze keer echter ook of u mee ter plaatse kon gaan op de manifestatie

om foto’s te nemen en te filmen. U ging akkoord en besprak de opdracht met de medewerkers in uw

bedrijf. Uw dochter P. vroeg om met u mee te gaan naar Cabinda. N. gaf uw contactgegevens door aan

C. V., de toenmalige secretaris-generaal van het MIC, zodat u met C. verder regelingen kon treffen. Op

31 januari reisde u met uw dochter van Luanda naar Cabinda waar jullie werden ontvangen door C. V..

De volgende dag verzamelde u met uw dochter, en twee medewerkers van het filiaal in Cabinda op het

Parada dos Fieis, waar de manifestatie zou starten. Nog voor de manifestatie kon aanvangen, ontstond

er plots oproer toen politie hardhandig manifestanten begon te arresteren. U en uw dochter werden elk

afzonderlijk hardhandig gearresteerd en naar het politiekantoor gebracht.

Doorheen de dag werd de cel in het politiekantoor steeds voller met gearresteerde manifestanten. Rond

17u werden verschillende mensen vrijgelaten maar u bleef zitten. Rond middernacht werd u naar een

andere cel gebracht van de SIC (Serviço de Investigação Criminal), waar u werd ondervraagd over uw

aanwezigheid op de manifestatie van MIC en waarom u in Cabinda was, terwijl u van Luanda afkomstig

bent. In uw telefoon vonden de onderzoekers verschillende foto’s van flyers voor MIC terug, alsook andere

flyerontwerpen voor verschillende oppositiepartijen. Ondertussen werden ook uw bedrijven en uw huis

doorzocht, waar allerlei flyers voor het FLEC en MIC werden teruggevonden, alsook een wapen dat diende

ter bewaking van uw bedrijf. U werd beschuldigd van rebellie en wapenbezit. Na drie dagen werd u naar

de gevangenis van Yabi gebracht, waar u geregeld ondervraagd en gemarteld werd. Na ongeveer twee

maanden kwam u op 6 april 2019 vrij uit de gevangenis dankzij de hulp van uw vriend N. en F. Z., een

vriend uit Luanda, die uw vrijheid onderhandelden met de politie commandant E. D. C. op voorwaarde dat

u enkele documenten ondertekende. U werd herenigd met uw dochter P., die tot dan toe ook in de

gevangenis had verbleven en jullie werden samen met een auto naar een ziekenhuis in Congo Brazzaville

gebracht. FLEC-medewerker O. D. F. was met jullie in de auto meegereisd naar Brazzaville en regelde

uw reisdocumenten terwijl u in het ziekenhuis verbleef. Toen u en uw dochter hersteld waren, reisden

jullie onder begeleiding van een zekere B. J. op 30 april 2019 per vliegtuig vanuit Brazzaville via Ponta

Negra en Addis Abeba naar België. U en uw dochter kwamen aan in België op 1 mei 2019, u diende een

verzoek om internationale bescherming in op 10 mei 2019. Ter staving van uw verzoek legt u volgende

documenten neer: de bedrijfsvergunning van Soquitec, uw militaire kaart van de Forças Armadas

Angolanas (FAA), uw lidkaart van het FLEC, een kopie van uw aanhoudingsbevel inclusief een vertaling

naar het Frans, een kopie van een artikel getiteld “Informação Adicional” inclusief een vertaling naar het



RvV X - Pagina 3

Frans, uw kieskaart, een vertaling naar het Frans van een nieuwsartikel getiteld “Action Urgente. Quarante

manifestations libérés, dix encores détenus”.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen

van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Dit werd u trouwens ook zo

aangegeven in het begin van uw gehoor voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 10/08/2021 (hierna NPO1) p.4). Uit de stukken in

het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt echter duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

medewerkingsplicht.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid ernstig wordt aangetast

door de wisselende verklaringen die u aflegt bij de verschillende asiel -en migratie instanties

omtrent elementaire persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, burgerlijke stand en

beroep. Zo blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratieve dossier, bekomen na het vergelijken

van uw vingerafdrukken, dat u een visum aanvroeg onder een andere identiteit. In 2017 deed u met

gebruik van een Angolees paspoort N1304421 (geldig van 08/01/2012 tot 08/10/2022) een

visumaanvraag voor Portugal onder de naam J. D. O. S., geboren op 12 januari 1966 te Maquela Do

Zombo, Uige, ongehuwd, met beroep Pastoor. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) en het

CGVS verklaarde u daarentegen dat uw naam K. S. is, geboren op 4 april 1968 te Maquela Do Zombo,

Uige.

En dat u zelfstandige bent van beroep en de eigenaar van een drukkerij genaamd Soquitec Tecnologia

(notities van het persoonlijk onderhoud dd. 10/08/2021 (hierna NPO1) p.9, 13; Verklaring DVZ dd.

12/09/2019 p. 5-6). Wanneer u op het CGVS uitdrukkelijk de vraag werd gesteld of u ooit een andere

naam hebt gebruikt, verklaarde u initieel “nee”. U vervolgens gevraagd of u ook geen bijnaam had

bijvoorbeeld, vroeg u om de vorige vraag nog eens te herhalen, waarop u uw vorige verklaring wijzigt en

verklaart dat u in uw eigen land nooit uw naam hebt veranderd, maar dat u bij aankomst in België wel

verschillende namen hebt gebruikt, maar dat u niet meer weet welke namen. U door de protection officer

gevraagd om welke reden u verschillende namen hebt gebruikt in België, past u opnieuw uw verklaringen

aan en zegt u dat u maar één andere naam hebt gebruikt maar dat u niet meer weet welke naam dit was

(NPO1 p.9). Vervolgens blijkt uit uw verdere verklaringen dat u ook voor uw reis naar België een paspoort

met een andere naam hebt gebruikt, maar die wel uw foto bevatte. Nog verder tijdens het persoonlijk

onderhoud blijkt dat u ook op sociale media een andere naam hanteert, zo verklaarde u een facebook

profiel te hebben onder de naam “N. K. J.” (NPO1 p.27).Het dient te worden vastgesteld dat uit uw

verklaringen allerminst blijkt dat u open kaart speelt over uw werkelijke identiteit en de

verschillende aliassen die u hebt gebruikt. Niet alleen is het opvallend dat u zich, afgezien van uw

facebooknaam, geen enkele van de door u gebruikte aliassen herinnert. Het feit dat u in 2017 een

visumaanvraag hebt gedaan onder een compleet andere identiteit en hierover niets vermeldt, zelfs niet

wanneer u door de protection officer expliciet wordt gevraagd of de naam J. O. S. u iets zegt (NPO1 p.9),

doet op fundamentele wijze afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid. Wanneer u tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud door de protection officer geconfronteerd wordt met het feit dat u in 2017 een

visumaanvraag hebt gedaan onder een andere naam, blijft u ontkennen. U verklaart dat het niet waar is,
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dat het in Angola niet mogelijk is om twee visumaanvragen te doen, en dat het sinds de jaren 2000 en de

invoering van elektronische documenten bijna onmogelijk is om documenten te vervalsen of een visum of

paspoort te krijgen. U gaat verder door te verklaren dat u nooit een paspoort of document hebt vervalst

met een andere naam (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna NPO2) dd. 17/11/2021 p. 20). Deze

verklaring gaat lijnrecht in tegen uw eerdere verklaringen dat u zelf naar België bent gereisd met een

vervalst paspoort. U verklaarde immers dat het paspoort niet onder uw eigen naam was, maar wel met

uw foto (NPO1 p.9, NPO2 p.21), bij deze toont u dus aan dat het wel degelijk mogelijk is om Angolese

paspoorten te vervalsen, u hebt er immers zelf gebruik van gemaakt. Bovendien blijkt ook uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier dat corruptie in Angola systemisch en alomtegenwoordig is.

Omkooppraktijken zijn nog steeds legio en allerlei documenten, zoals identiteitskaarten, paspoorten,

documenten van de burgerlijke stand, zoals geboorteaktes, etc worden frequent vervalst of op frauduleuze

wijze verkregen (zie COI Focus Angola. Authentification des documents officiels). Deze informatie

indachtig dient te worden opgemerkt dat de door u neergelegde kieskaart en militaire kaart van de FAA

slechts een beperkte bewijswaarde hebben om uw identiteit te staven. Overigens dient te worden

opgemerkt dat er vragen kunnen worden gesteld bij het feit dat u er enerzijds wel in slaagde om uw

militaire pas achteraf vanuit Angola naar België te laten opsturen (NPO1 p.7), terwijl u uw eigen paspoort

– waarover u verklaarde dat u het in Angola achterliet (Verklaring DVZ dd. 12/09/2019 p. 11) – niet

voorlegt.

Niet alleen doet het feit dat u niet oprecht bent over uw identiteit en het gebruik van verschillende

aliassen en het feit dat u informatie achterhoudt omtrent eerdere visumaanvragen fundamenteel

afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid, het ondergraaft ook de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas an sich.

Zo dient te worden opgemerkt dat u verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u als

eigenaar van een drukkerij samenwerkte met de Cabindese onafhankelijkheidsorganisaties FLEC en MIC.

In het kader van een publiciteitsopdracht op een manifestatie van MIC in Cabinda op 1 februari 2019 die

u met uw drukwerk bedrijf zou uitvoeren, zouden u en uw dochter P. gearresteerd geweest zijn, twee

maanden vastgehouden zijn en op een illegitieme manier vrijgekomen zijn.

Het dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt enige band te hebben met de

Cabindese onafhankelijkheidsorganisaties FLEC, FLEC-FAC of MIC, noch met de leiders van deze

organisaties, laat staan dat u drukwerk en andere materialen zou geleverd hebben aan het FLEC

en zou gearresteerd zijn geweest in het kader van een publiciteitsopdracht op een manifestatie

van MIC in Cabinda.

Ten eerste dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen omtrent uw beweerde professionele

activiteiten niet overeenkomen met de informatie uit uw visumdossiers (zie administratief dossier).

In de visumaanvraag die door u werd ingediend onder de naam J. D. O. S. staat dat u pastoor bent van

beroep.

Naast het visumdossier dat u in 2017 indiende onder een andere identiteit, diende u in 2017 ook een

visumaanvraag in voor Portugal onder de naam K. S., met een paspoort N1541838 (geldig van 26/12/2013

tot 26/12/2023). De persoonsgegevens van deze visumaanvraag komen voor het grootste deel overeen

met uw verklaringen op de DVZ en het CGVS, namelijk dat u bent geboren op 04 april 1968 te Maquela

do Zombo. Echter, bij beroep staat vermeld dat u accountant (‘contabilista’) bent. Verder blijkt uit de

informatie van dit visumdossier dat u werkzaam bent als accountant voor een bedrijf genaamd A

GUEMAM. Lda waar u werd aangeworven op 27/11/2014 (‘data admissao’). Aan het visumdossier

werden ook drie loonbrieven toegevoegd met data december 2016, januari 2017 en februari 2017.

Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhouden op het CGVS echter gevraagd werd naar uw

professionele activiteiten, vermeldde u echter nergens iets over uw werkzaamheden als

accountant, noch over het bedrijf waar u zoals blijkt uit het visumdossier werkzaam bent, Guemam

Lda. U verklaarde enkel dat u na uw legerdienst bent beginnen werken als bewakingsagent bij SON

Angola tot 2006, dat u daarna zaken bent beginnen doen, onder meer in tweedehandsmotoren en kledij,

en dat u in 2013 uw eigen drukkerij begon Soquitec Techonologia( NPO1 p.11). U gevraagd of u daarnaast

nog andere activiteiten of inkomensbronnen had, verklaarde u enkel dat u nog een winkel had genaamd

Darling Limitada waar u brommers verkocht met een andere vennoot genaamd G. (NPO1 p.16). Tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud verduidelijkte u dat u uw zaken bij Darling Limitada in

tweedehandsmotoren in 2014 moest stopzetten omdat het importeren van auto’s en de motoren verboden

werd (NPO2 p.6). U gevraagd of u naast uw activiteiten voor Darling Limitada en Soquitec nog andere

ondernemingen had, verklaarde u ”niet in die tijd, nee” (NPO2 p.9). Het is dan ook opmerkelijk dat u op

geen enkel moment iets vermeld over uw activiteiten en job als accountant bij Gueman Lda. Voor uw



RvV X - Pagina 5

zogenaamde eigen bedrijf Soquitec verklaart u zelfs dat u de boekhouding door een externe boekhouder

liet doen die freelance voor u werkte. U verklaart weliswaar dat u een beetje boekhouding begrijpt, maar

dit komt alleszins niet overeen met de informatie in het visumdossier waaruit blijkt dat u in de functie van

boekhouder werkzaam was voor Guemam Lda.

Verder dient te worden opgemerkt dat uit de door u neergelegde bedrijfsvergunning van Soquitec

Tecnologias op geen enkele wijze is op te maken wie het bedrijf bezit dan wel bestuurt, laat staan

dat uit het document is af te leiden dat u de eigenaar bent van dit bedrijf. Op het document staat

nergens uw naam vermeld, noch de naam van uw beweerde vennoot S. A. (NPO1 p.13). Ook de

specifieke activiteiten van het bedrijf zijn niet duidelijk op basis van het door u neergelegde document. Er

staat immers enkel vermeld dat de vergunning verleend werd voor “het verlenen van commerciële

diensten”, verder gespecifieerd als “overige dienstactiviteiten”. Overigens dient ook een kanttekening te

worden gemaakt bij de authenticiteit van het door u voorgelegde ‘originele’ document. Immers lijkt het

document eerder een kleurenkopie te zijn dan het werkelijke origineel. Het document bevat immers een

disclaimer dat het document beschermd is met een watermerk en met een fluorescerend hologram,

waarvan op het door u voorgelegde document geen sprake is. Wanneer de code van het document

(002214072015) wordt ingegeven in het Angolese handelsregister, blijkt inderdaad dat er een bedrijf

Soquitec Tecnologias bestaat. De vermelde activiteit in het handelsregister zegt enkel “commerciële

diensten verlenen”, een vage omschrijving waarmee uw verklaringen nog steeds niet kunnen worden

bevestigd. Bij ‘delegatie’ staat vermeld: CAEC GUE MARGINAL (zie info toegevoegd aan het

administratief dossier). Het door u voorgelegde document kan dus allerminst worden aanvaard als

een afdoende bewijs dat u de eigenaar bent van het bedrijf Soquitec Tecnologias. Uit een internet

opzoeking van het bedrijf Soquitec Tecnologias blijkt verder dat er een facebook pagina bestaat met de

naam “Soquitec Tecnologias” (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), waaruit kan

afgeleid worden dat het bedrijf elektronica materiaal verkoopt, hetgeen toch een belangrijk verschil is met

de door u beschreven verkoop verkoop van allerlei drukwerk en publiciteitsmaterialen zoals flyers, folders,

bedrukte T-shirts, etc.

Wat betreft uw beweerde samenwerking met het FLEC via uw oude legermakker J. N., dient te

worden opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw beweerde banden met de

generaal van het FLEC-FAC, de door u genoemde J. N., bijgenaamd “Zing Zong” (NPO1 p.7-8). Ten

eerste dient te worden opgemerkt dat de naam van de door u beweerde generaal van het FLEC-FAC “J.

N.”, bijgenaamd “Zing Zong” niet overeenkomt met de beschikbare informatie, hier toegevoegd aan het

administratief dossier. Uit deze informatie blijkt immers dat de generale staf van de strijdkrachten van

Cabinda (het FLEC-FAC) in 2018 in een verklaring aangekondigde dat ze een politiek-militaire delegatie

klaar hebben staan om “de eerste contacten te leggen met een delegatie die officieel is erkend door de

president van Angola”, om “een einde te maken aan de vijandelijkheden” in die enclave. De genoemde

luitenant-generaal van het FLEC-FAC en tevens directeur-generaal van de externe inlichtingendienst van

het FLEC-FAC die deze delegatie zou leiden, heette niet J. N. zoals u beweert maar wel A. N..

Verder dient te worden opgemerkt dat de door u vermelde bijnaam ‘Zing Zong’ niet slaat op deze persoon

N., maar wel – zoals blijkt uit de beschikbare landeninformatie – op de generaal J. J. S. “Zing Zong”, de

inspecteur-generaal voor Nationale Defensie van het FLECFAC. Wanneer u echter door de protection

officer wordt gevraagd of de naam J. S. u iets zegt, herkent u deze naam niet (NPO2 p.19). U verder

gevraagd wie aan het hoofd staat van FLEC – FAC, wie de leider van deze organisatie is, verklaarde u

enkel ”het is de president, het is E. N. J.” (NPO2 p.18-19) waarmee u eigenlijk doelt op de leider van het

FLEC en niet het FLEC-FAC. U vervolgens specifiek gevraagd wie de generaal van FLEC-FAC is,

verklaart u dat u niet heel erg op de hoogte bent van hun interne organisatie en dat u enkel de hoofdnamen

kent die regelmatig worden gepubliceerd. Verder verklaart u ”de enige generaal die ik ken is J. N.”(NPO2

p.19). Het dient echter te worden opgemerkt dat nergens in de beschikbare informatie wordt gesproken

over een generaal J. N., maar steevast over A. N.. Verder komt het weinig doorleefd over, indien u

werkelijk in rechtstreeks contact zou hebben gestaan met een generaal van het FLEC-FAC, dat u enkel

de hoofdnamen van de leiding zou kennen omdat deze “regelmatig worden gepubliceerd”. Wat betreft uw

opmerking bij de notities op 3 december 2021, dat J. S. de chef van FLEC is, is louter een post-factum

toevoeging die uw gebrekkige kennis tijdens het persoonlijk onderhoud zelf niet kan verschonen. Uit

bovenstaande dient te worden opgemaakt dat u allerminst op de hoogte blijkt van de werkelijke

leiding van het FLECFAC, hetgeen uw bewering dat u hoogstpersoonlijk in rechtstreeks contact

zou hebben gestaan met de generaal van het FLEC-FAC danig ondermijnt.

Verder dient te worden vastgesteld dat uit uw verklaringen en uw gedrag geen enkele

doorleefdheid blijkt, hetgeen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder op de helling zet. Het

kan immers niet worden ingezien om welke reden u zich zou inlaten met clandestiene activiteiten
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voor een organisatie zoals het FLEC en zijn gewapende tak, FLEC-FAC, die door de Angolese

overheid worden beschouwd als een terroristische organisatie. Dit is des te opmerkelijk temeer

uit uw verklaringen geen enkele politieke interesse blijkt in de Cabindese

onafhankelijkheidsorganisaties, noch een oprechte band met Cabinda.

U verklaart enkel dat uw vader geboren is in Buco Zau in Cabinda, maar dat hij reeds in zijn jeugd werd

uitgezonden naar Uige waar hij uw moeder leerde kennen en de rest van zijn leven bleef wonen. Enkel in

uw kindertijd vertelde uw vader soms over de stad Buco Zau en zijn familie, maar na uw 18 jaar werd er

niet meer over gesproken. U hebt ook geen enkele rechtstreekse familie meer wonen in Cabinda en zelf

bent u slechts één of twee keer op doorreis geweest in Buco Zau (NPO1 p.9,11,12). Verder blijkt uit uw

verklaringen nog dat u in Cabinda eerder als een outsider werd beschouwd. Zo verklaarde u dat u niet

aan andere mensen in het FLEC wou voorgesteld worden, (..) want ik moet uitleggen dat mensen in

Cabinda vrij racistisch zijn, bv. als je iemand voorstelt die niet van Cabinda zelf is dan vertrouwen ze

u niet. Ze hebben altijd een terughoudendheid. Dit is altijd een risico, je kan altijd gedood worden als er

geld in het spel is, er was altijd een risico om zaken te doen daar, ik wou niet nog een risico toevoegen

door mensen van FLEC te ontmoeten.”(NPO2 p.14-15).

U verklaarde dat u in 2013 uw ouder legermakker J. N. per toeval tegenkwam op de luchthaven in Addis

Abeba, toen u plande om een zakenreis naar China te maken om materiaal aan te kopen voor uw

beginnende drukkerij. In dat gesprek zou J. N. u toevertrouwd hebben dat hij actief was in het FLEC en

dat hij verantwoordelijk was voor de logistiek (NPO1 p.17). Vervolgens zou hij u – omdat u reeds in de

branche zat – voorgesteld hebben om met het FLEC samen te werken door voor hen aankopen en

leveringen te doen. Vervolgens bent u samen met hem naar China gereisd waar hij u het reilen en zeilen

heeft getoond van hoe de aankopen in zijn werk gingen. U verklaarde ”En na het onderhandelen, bleek

er voor mij geen risico in te zitten en spraken we af dat ik dat dus zou doen.” (NPO1 p.17).

U gevraagd hoe J. N. u overtuigde om samen te werken met het FLEC, verklaarde u dat de eerste reden

commercieel was, dat er zaken te doen waren en je als commerçant altijd op zoek bent naar interessante

zakelijke opportuniteiten. De tweede reden was het feit dat hij uw legermakker was en dat u een zekere

haat had tegenover het feit dat u nooit uw beloofde pensioen als oudgediende hebt gekregen (NPO1

p.22). U gevraagd wat u precies allemaal hebt afgesproken met J. N. op de luchthaven, verklaarde u

onder andere dat u hem vroeg ”Wat is mijn voordeel hierin? Wat kan ik ermee verdienen” omdat uw

interesse als zakenman uitging van hoe u geld kan verdienen (NPO2 p.13).

Uit uw verklaringen blijkt dat de samenwerking voor u met het FLEC bijna louter een zakelijke

overweging was.

Dit blijkt ook nog eens uit uw verklaringen over de opening van een filiaal in Cabinda. Daarover verklaarde

u ”Eerst en vooral in Luanda ging het vrij goed, ik had het idee, omdat ik dacht bij mezelf, misschien

mensen met verkiezingen, ze hebben altijd iets nodig dat moet geprint worden, een papier, een flyer of

iets. Dus ik dacht, waarom niet, ik kan er daar één openen en het bedrijf verder doen groeien. En parallel

daarmee, met mijn kledijzaken, soms moet ik door verschillende plaatsen passeren, en ik passeerde door

Cabinda, en als ik er passeerde kon ik kijken of het interessant was of niet. Dus ik zag dat er een potentieel

was, dus het was ook een idee.” (NPO2 p.9). U gevraagd waarom u in Cabinda potentieel zag voor het

groeien van uw bedrijf verklaarde u ”Het was een potentiële plaats, want het is niet zo goed ontwikkeld,

alles van IT en de ontwikkeling van systems en zo stond er nog niet ver, ik dacht bij mezelf, hier kan ik

mijn bedrijf verder uitbreiden.” U verder gevraagd of dit de enige reden was, verklaarde u ”Als een

zakenman mijn idee en het potentieel van al mijn wil is om geld te verdienen, als ik ergens potentieel zie,

als ik ergens geld ga verdienen, dan ga ik het daar doen” (NPO2 p.10).

Dat u geen interesse had in het FLEC als politieke organisatie, blijkt verder uit verklaringen als ”Ik ben

niet in de goede positie om te beschrijven hoe ze precies gestructureerd zijn, want ik behoor niet tot hen,

ik werk gewoon met hen samen vanuit een business point of view (..)”, ”ik had nooit de diepe interesse

om verder de namen of lijst van activiteiten, of verder details te krijgen over hun organisatie, ik was enkel

betrokken omwille van de business activiteiten” (NPO2 p.13). Ook in de activiteiten van MIC had u weinig

interesse, zo verklaarde u op een vraag over het Congresse Extraordinario (Buitengewoon Congres),

”Over de events, ik heb geen kennis hierover, zoals ik eerder zei, ik kwam nooit dicht bij de interne

activiteiten, ik had met MIC en FLEC te maken voor zaken en geld, maar ik was nooit betrokken of

geïnteresseerd in wat ze intern deden. Ik was enkel betrokken met MIC voor geld, anders zou ik er niet

mee te maken hebben” (NPO2 p.19).
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Anderzijds blijkt uit uw verklaringen dat u maar al te goed op de hoogte was van de positie van de

Angolese overheid ten aanzien van het FLEC. Zo verklaarde u dat de overheid nooit positief heeft

gestaan ten opzichte van het FLEC en dat ze een vijandige houding hebben zowel ten opzichte van het

FLEC “die gewapend in het woud zit”, als ten opzichte van het MIC “die eigenlijk een vreedzame beweging

is” maar toch ook als vijand wordt beschouwd. U verklaart zelfs dat het heel vaak voorkomt dat de

overheid, de MPLA, opdracht geeft om mensen van het FLEC die naar Congo of de Democratische

Republiek Congo gevlucht zijn, te vermoorden (NPO1 p.22-23).

Zoals hierboven reeds werd besproken, hebt u ten eerste niet aangetoond dat u werkelijk de

eigenaar bent van een drukkerij met de naam ‘Soquitec Technologia’, ten tweede hebt u ook niet

aangetoond dat uw ouder legermakker J. N. werkelijk een belangrijke functie bekleedde bij FLEC.

Ten derde, kan worden opgemerkt dat hoewel u uw samenwerking met het FLEC voorstelt als een

pure zakelijke relatie, het niet geloofwaardig is dat u zich vanuit zakelijk oogpunt zou inlaten met

een organisatie die door de overheid als vijand wordt bestempeld, en hiermee niet alleen uw eigen

bedrijf op het spel zet, maar ook nog eens de persoonlijke veiligheid van uzelf en uw werknemers,

niet in het minst uw dochter.

Uit uw verklaringen blijkt amper enige reflectie over de risico’s die een samenwerking met het

FLEC met zich zouden meebrengen. Zo was uw eerste verklaring over de onderhandelingen met J. N.

”na het onderhandelen, bleek er voor mij geen risico in te zitten en spraken we af dat ik dat dus zou doen”

(NPO1 p.17). U hebt ook op geen enkel moment uw plannen om met FLEC samen te werken besproken

met uw vennoot A. S., dit terwijl hij medeoprichter was en bovendien verantwoordelijk voor alle technische

aspecten in uw bedrijf, wat dus zou betekenen dat hij alle ontwerpen voor de opdrachten voor FLEC ook

onder ogen zou krijgen (NPO1 p.13,23). Uw verklaring over S. dat ”als hij een flyer moest maken, dan

maakte hij dat en hij stelde zich daar geen vragen bij” komt allerminst doorleefd over (NPO1 p.23).

Wanneer u door de protection officer wordt gevraagd of u zich bewust was van bepaalde risico’s om

opdrachten te doen voor het FLEC, verklaarde u ”ik wist wel dat er een beetje risico aanhing, maar ik deed

deze opdrachten ook heel discreet, dus A. maakte het digitaal ontwerp, en ik ging dan ’s nachts, als de

andere werknemers naar huis waren, deed ik de printing (…)” (NPO1 p.23). Het feit dat u verklaart dat u

wist dat er een beetje risico aanhing, komt allerminst geloofwaardig over en getuigt niet van een

doorleefde reflectie. U verklaarde immers dat de Angolese overheid zelfs FLEC aanhangers laat

vermoorden in andere landen. Dat u dan ook dacht dat er ‘een beetje’ risico aanhing, staat absoluut niet

in proportie. Uw verklaring dat u deze opdrachten “heel discreet” deed, moet bovendien genuanceerd

worden want ze is inconsistent met uw andere verklaringen namelijk dat S. A. ook al uw opdrachten kon

zien (NPO1 p.23), dat u de printopdrachten in allemaal in uw filiaal in Luanda deed (NPO2 p.16) en de

printmaterialen gewoon op dezelfde plaats in uw bedrijf bewaarde, waar iedereen toegang toe had (NPO2,

p.8-9), dat u de ontwerpen van flyers in uw gsm bewaarde om aan eventuele klanten te laten zien (NPO1

p.18), en dat het FLEC het geld voor de aankopen rechtstreeks op uw bankrekeningnummer stortte (NPO2

p.14).

Uit bovenstaande dient te worden besloten dat u niet aannemelijk heeft gemaakt werkelijk een

samenwerking aangegaan te zijn met een belangrijke leider van het FLEC, genaamd J. N.. Verder

heeft u onvoldoende aangetoond dat u werkelijk de eigenaar was van een drukkerij. Bijgevolg heeft

u ook niet aannemelijk gemaakt dat u via N. in contact werd gebracht met C. V. van het MIC voor

wie u een publiciteitsopdracht zou moeten doen tijdens een manifestatie in Cabinda op 1 februari

2019. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw samenwerking met het FLEC en uw

aanwezigheid op de manifestatie van het MIC, kan er ook geen geloof worden gehecht aan de

hieruit volgende problemen, met name uw arrestatie en opsluiting.

Hieruit volgt dat er evenmin geloof kan worden gehecht aan de problemen van uw dochter P. (die

eveneens een verzoek om internationale bescherming indiende - CGVS nr 19/16850) die zouden

zijn voortgevloeid uit uw beweerde publiciteitsopdracht tijdens de manifestatie van het MIC.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat het feit dat uw dochter geen weet had van uw

samenwerking met het FLEC, en ook niet op de hoogte was van uw zogenaamde filiaal in Cabinda,

verder de ongeloofwaardigheid van uw relaas onderlijnt. Immers, verklaarde u dat uw dochter van bij

den beginne werkzaam was als receptioniste bij de drukkerij waar ze de klanten ontving (NPO1 p.17).

Verder verklaarde u op de vraag waarom uw dochter wou meegaan voor de opdracht voor het MIC in

Cabinda: ”(…) mijn dochter is eigenlijk altijd bij mij, bij veel wat ik doe (…)” (NPO1 p.25). Uw dochter

verklaarde echter dat ze pas later zou te weten gekomen zijn dat u samenwerkte met het FLEC en een

drukkerij had in Cabinda, maar dat ze dit niet wist toen ze voor u werkte. Ook verder kon ze niets vertellen
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over uw zogenaamde filiaal in Cabinda, zoals waar het filiaal was gelegen, hoeveel mensen er werkten

en wie dat waren (notities van het persoonlijk onderhoud P dd. 10/0.8/2021, p. 10,15). Ook weet ze

opvallend weinig over uw ‘goede vriend’ N.. Ze kent niet eens zijn voornaam (NPO P. p. 7). Dat uw

dochter, die van bij het begin in uw drukkerij als receptioniste werkte, en die bijna altijd bij u is en

u vergezelt in veel van wat u doet, geen enkel idee had van uw samenwerking met het FLEC, terwijl

u deze printopdrachten nochtans in uw bedrijf in Luanda deed, is allerminst geloofwaardig.

Wat betreft de door u neergelegde lidkaart van het FLEC dient te worden opgemerkt dat dergelijke

documenten slechts een bewijswaarde hebben voor zover ze ondersteund worden door geloofwaardige

verklaringen, wat in casu niet het geval is. Bovendien zijn dergelijke documenten eenvoudig te fabriceren

en na te maken.

Wat betreft de kopie van een aanhoudingsbevel gedateerd 20 mei 2019, dient te worden gewezen op het

feit dat aan kopieën van documenten geen enkele bewijswaarde kan worden toekend, gelet op de

manipuleerbaarheid en het feit dat deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip-en plakwerk.

Om enige bewijskracht aan een document te ontlenen, dient het te worden ondersteund door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is.

Het door u neergelegde artikel “Informação Adicional” en de vertaling van een artikel naar het Frans

hebben betrekking op een artikel van Amnesty International, hier ook toegevoegd aan het administratief

dossier. Het artikel betreft de willekeurige arrestaties in aanloop van en tijdens een manifestatie van de

organisatie MIC in Cabinda in januari en februari 2019. Het artikel vermeldt de namen van verschillende

personen/manifestanten die werden opgepakt en die in arbitraire detentie verblijven. Het artikel heeft

echter geen betrekking op u persoonlijk, noch op uw dochter P. en toont uw persoonlijk problemen niet

aan. Aldus kan dit document bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Op basis van artikel 57/5 quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. U deelde via

uw advocaat schriftelijk uw opmerkingen mee in het Frans op 26 augustus 2021 en 3 december 2021.

Na lezing van de door u gepostuleerde opmerkingen dient moet opgemerkt worden dat deze louter

spellingsfouten corrigeren, verklaringen trachten te duiden of nuanceren, en extra (weinig relevante)

informatie toevoegen. Verder trachtte u bij enkele vragen de lacunes in uw verklaringen post-factum op

te vullen, zoals uw toevoeging van de Cabindese steden Belize en Kacongo, en uw verklaring dat J. S.

de chef is van FLEC. Geen van uw opmerkingen zijn echter van die aard dat ze iets kunnen veranderen

aan de essentie en de inhoud van de aangehaalde asielmotieven. Bijgevolg hebben ze geen invloed

hebben op bovenstaande argumenten die hebben geleid tot een weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van het subsidiair beschermingsstatuut.

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.”

De bestreden beslissing ten aanzien van S.P.L., verzoekster, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Angolese nationaliteit te bezitten en bent geboren op 16 december 1995 te Luanda en

woonde er tot uw vertrek. U bent niet gehuwd en hebt geen kinderen. Van 2016 tot 2017 studeerde u

rechten aan de Kalandula Universiteit. Omdat de opleiding ver van huis was en niet echt wat u wou,

veranderde u van school en studeerde u van 2018 tot 2019 bedrijfsmanagement aan de Utanga

universiteit te Luanda. Uw vader, K. S. (O.V. 8.702.080, CGVS 19/16851) had een bedrijf genaamd

Soquitec, dat grafische printing deed. De drukkerij van uw vader was gevestigd in Bakita Kos in Luanda.

Sinds ongeveer 2015 was u officieel werkzaam in zijn bedrijf als receptioniste. U ontving de klanten, en

als de vraag hoog was, maakte u ook kopieën en prints.

Op 31 januari 2019 reisde u met een binnenlandse vlucht samen met uw vader van Luanda naar Cabinda,

omdat uw vader er een opdracht had voor zijn werk. U vergezelde hem, omdat u nog nooit buiten Luanda

was geweest en u graag Cabinda wou leren kennen. Voor uw vader was dit geen probleem. U hebt een
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beetje geïnformeerd naar wat de opdracht was, en u wist dat de opdracht was om foto’s te nemen en te

filmen voor een vreedzame manifestatie. Bij aankomst ging u naar C. V., een persoon die uw vader kende

en tevens de vertegenwoordiger van het MIC, de beweging die de manifestatie organiseerde. C. bracht

jullie naar het Maiombe hotel. De volgende dag, op 1 februari gingen jullie naar de plaats van afspraak

waar de manifestatie zou plaatsvinden, op de Parada dos Fiéis. Terwijl de mensen zich verzamelden,

zette uw vader de camera en het materiaal klaar. U stond ondertussen te wachten tot de manifestatie zou

aanvangen. Op een bepaald ogenblik hoorde u lawaai. U dacht initieel dat er een opstootje was tussen

enkele mensen, maar dan realiseerde u zich dat het politie was die burgers aanvielen. Er kwamen meer

politiewagens toe met agenten in volledige gevechtstenue. Toen u in de menigte probeerde uw vader te

zoeken, kreeg u plots een knuppel in uw rechter zij en viel u op de grond. U werd geboeid en meegenomen

naar de patrouillewagen. In de verte zag u hoe uw vader ook in elkaar werd geslagen door politie en werd

opgepakt. Samen met andere mensen werd u afgevoerd naar het centraal politiekantoor van Cabinda en

in een cel gestopt. U werd 1 of 2 dagen opgesloten zonder enige informatie. Uiteindelijk kwam een

politieagente bij u en vroeg of u bewijzen had dat u omwille van werk op de manifestatie aanwezig was.

U overhandigde haar uw badge en uw identiteitskaart. U werd door de agente ondervraagd en u vertelde

de waarheid maar de agente leek uw uitleg niet te geloven. Ze werd heel agressief en zei dat als u niet

de waarheid zou vertellen u in de gevangenis zou blijven. Ze beschuldigde u dat de manifestanten deel

waren van een criminele beweging en gebruikte fysiek geweld tegen u. Daarna werd u overgebracht naar

de vrouwengevangenis van Yabi, waar u een cel moest delen met meer dan tien personen in heel

onhygiënische omstandigheden. U werd twee tot drie keer per week ondervraagd met steeds dezelfde

vragen en werd tot bloedens toe gefolterd. U was wanhopig. Dit ging zo verder gedurende twee maanden.

Op een nacht werd u door een agente uit uw cel gehaald en naar buiten gebracht op een buitenkoer. Ze

deden een donkere zak over uw hoofd en u dacht dat ze u gingen vermoorden. U werd in een auto gezet

en na een tijd werd u wakkergemaakt en een huis binnengebracht, waar u voor het eerst uw vader

terugzag, die in een verschrikkelijke toestand was. Er waren enkele politieagenten aanwezig, de

politiecommandant, een vriend van uw vader genaamd N., en een kennis van N. genaamd O.. Uw vader

moest enkele documenten ondertekenen en er werd afgesproken hoe jullie uit Angola zouden vluchten.

Onderweg naar Brazzaville legde O. jullie alles uit. Bij aankomst in Brazzaville werden jullie naar het

hospitaal gebracht. U bleef enkele dagen in het hospitaal en verbleef daarna in een huis bij O., terwijl uw

vader verder herstelde in het ziekenhuis. Jullie werden ingelicht dat de politie was binnengedrongen in de

bedrijven van uw vader en het bedrijf had gesloten. De politie viel ook binnen bij u thuis, maar uw moeder

en broers en zussen waren op tijd kunnen vluchten. Op 30 april vertrokken jullie met het vliegtuig vanuit

Brazzaville naar België. Jullie werden begeleid door een zekere M. die de paspoorten had. Later kwam u

te weten dat uw vader onrechtstreeks samenwerkte met het FLEC. U en uw vader kwamen aan in België

op 1 mei 2019, u diende een verzoek om internationale bescherming in op 10 mei 2019.

Ter staving van uw verzoek legde u uw Angolese identiteitskaart neer en een psychologisch rapport dd.

5 augustus 2021.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst worden

vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere procedurele noden

kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie 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 verklaarde niet naar uw herkomstland te kunnen terugkeren omdat u vreest gedood te worden door de

Angolese autoriteiten, omdat u wordt beschuldigd van rebellie en meegedaan te hebben met een criminele

organisatie omdat in het kader van een werkopdracht van uw vader K. S. aanwezig was op een

manifestatie in Cabinda georganiseerd door het MIC (Notities van het persoonlijk onderhoud P. dd.

10/08/2021 (hierna NPO P.) , p. 15, 12).
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Verder haalde u geen andere concrete persoonlijke problemen aan die u ertoe brachten uw land te

verlaten. U verklaarde enkel in zeer algemene bewoordingen dat u los van uw vrees ten aanzien van de

autoriteiten, een constante angst hebt en bang bent voor alles, en ook voor wat met uw familie kan

gebeuren. U bent bang dat als u in België op straat gaat, dat iemand uw foto zou nemen of uw naam zou

noteren en u hebt schrik dat iemand hier op zoek is naar u. U gevraagd wie op zoek is naar u, verklaarde

u opnieuw in zeer algemene bewoordingen “de Angolese staat, of gelijk wie”. Over de reden hiervoor,

verklaart u ”omdat de misdaad waarvan zij ons beschuldigen omdat we mee hebben gedaan met een

zogezegde criminele organisatie, omdat we rebelleerden, en omdat we verraad pleegden ten opzichte

van de staat en daarboven nog gevlucht zijn, gaan ze ons niet vergeven en vooral niet omdat we gevlucht

zijn met behulp van belangrijke mensen. En omdat Angola corrupt is, is er geen manier dat men onze kant

van het verhaal zal laten vertellen.” (NPO P. p. 15).

Vooreerst dient door het CGVS te worden vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig baseert op

problemen die zijn voortgevloeid uit de beweerde samenwerking van uw vader K. S. (O.V.

8.702.080, CGVS 19/16851) met het FLEC en het MIC. De asielaanvraag van deze laatste werd echter

door het CGVS niet geloofwaardig bevonden. Bijgevolg kan evenmin worden gesteld dat u een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève zou hebben of een reëel

risico op ernstige schade zou lopen volgens de definitie van subsidiaire bescherming.

De vaststellingen die tot de negatieve beslissing bij uw vader hebben geleid, werden uitgebreid en

gedetailleerd opgesomd in zijn beslissing. Die luidt als volgt:

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

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen

van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Dit werd u trouwens ook zo

aangegeven in het begin van uw gehoor voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 10/08/2021 (hierna NPO1) p.4). Uit de stukken in

het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt echter duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

medewerkingsplicht.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw algemene geloofwaardigheid ernstig wordt aangetast

door de wisselende verklaringen die u aflegt bij de verschillende asiel -en migratie instanties

omtrent elementaire persoonsgegevens zoals uw naam, geboortedatum, burgerlijke stand en

beroep. Zo blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratieve dossier, bekomen na het vergelijken

van uw vingerafdrukken, dat u een visum aanvroeg onder een andere identiteit. In 2017 deed u met

gebruik van een Angolees paspoort N1304421 (geldig van 08/01/2012 tot 08/10/2022) een

visumaanvraag voor Portugal onder de naam J. D. O. S., geboren op 12 januari 1966 te Maquela Do

Zombo, Uige, ongehuwd, met beroep Pastoor. Op de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) en het

CGVS verklaarde u daarentegen dat uw naam K. S. is, geboren op 4 april 1968 te Maquela Do Zombo,

Uige. En dat u zelfstandige bent van beroep en de eigenaar van een drukkerij genaamd Soquitec

Tecnologia (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 10/08/2021 (hierna NPO1) p.9, 13; Verklaring DVZ

dd. 12/09/2019 p. 5-6). Wanneer u op het CGVS uitdrukkelijk de vraag werd gesteld of u ooit een andere

naam hebt gebruikt, verklaarde u initieel “nee”. U vervolgens gevraagd of u ook geen bijnaam had

bijvoorbeeld, vroeg u om de vorige vraag nog eens te herhalen, waarop u uw vorige verklaring wijzigt en

verklaart dat u in uw eigen land nooit uw naam hebt veranderd, maar dat u bij aankomst in België wel

verschillende namen hebt gebruikt, maar dat u niet meer weet welke namen. U door de protection officer

gevraagd om welke reden u verschillende namen hebt gebruikt in België, past u opnieuw uw verklaringen

aan en zegt u dat u maar één andere naam hebt gebruikt maar dat u niet meer weet welke naam dit was

(NPO1 p.9). Vervolgens blijkt uit uw verdere verklaringen dat u ook voor uw reis naar België een paspoort

met een andere naam hebt gebruikt, maar die wel uw foto bevatte. Nog verder tijdens het persoonlijk

onderhoud blijkt dat u ook op sociale media een andere naam hanteert, zo verklaarde u een facebook

profiel te hebben onder de naam “N. K. J.” (NPO1 p.27).Het dient te worden vastgesteld dat uit uw

verklaringen allerminst blijkt dat u open kaart speelt over uw werkelijke identiteit en de

verschillende aliassen die u hebt gebruikt. Niet alleen is het opvallend dat u zich, afgezien van uw
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facebooknaam, geen enkele van de door u gebruikte aliassen herinnert. Het feit dat u in 2017 een

visumaanvraag hebt gedaan onder een compleet andere identiteit en hierover niets vermeldt, zelfs niet

wanneer u door de protection officer expliciet wordt gevraagd of de naam J. O. S. u iets zegt (NPO1 p.9),

doet op fundamentele wijze afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid. Wanneer u tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud door de protection officer geconfronteerd wordt met het feit dat u in 2017 een

visumaanvraag hebt gedaan onder een andere naam, blijft u ontkennen. U verklaart dat het niet waar is,

dat het in Angola niet mogelijk is om twee visumaanvragen te doen, en dat het sinds de jaren 2000 en de

invoering van elektronische documenten bijna onmogelijk is om documenten te vervalsen of een visum of

paspoort te krijgen. U gaat verder door te verklaren dat u nooit een paspoort of document hebt vervalst

met een andere naam (notities van het persoonlijk onderhoud (hierna NPO2) dd. 17/11/2021 p. 20). Deze

verklaring gaat lijnrecht in tegen uw eerdere verklaringen dat u zelf naar België bent gereisd met een

vervalst paspoort. U verklaarde immers dat het paspoort niet onder uw eigen naam was, maar wel met

uw foto (NPO1 p.9, NPO2 p.21), bij deze toont u dus aan dat het wel degelijk mogelijk is om Angolese

paspoorten te vervalsen, u hebt er immers zelf gebruik van gemaakt. Bovendien blijkt ook uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier dat corruptie in Angola systemisch en alomtegenwoordig is.

Omkooppraktijken zijn nog steeds legio en allerlei documenten, zoals identiteitskaarten, paspoorten,

documenten van de burgerlijke stand, zoals geboorteaktes, etc worden frequent vervalst of op frauduleuze

wijze verkregen (zie COI Focus Angola. Authentification des documents officiels). Deze informatie

indachtig dient te worden opgemerkt dat de door u neergelegde kieskaart en militaire kaart van de FAA

slechts een beperkte bewijswaarde hebben om uw identiteit te staven. Overigens dient te worden

opgemerkt dat er vragen kunnen worden gesteld bij het feit dat u er enerzijds wel in slaagde om uw

militaire pas achteraf vanuit Angola naar België te laten opsturen (NPO1 p.7), terwijl u uw eigen paspoort

– waarover u verklaarde dat u het in Angola achterliet (Verklaring DVZ dd. 12/09/2019 p. 11)– niet voorlegt.

Niet alleen doet het feit dat u niet oprecht bent over uw identiteit en het gebruik van verschillende

aliassen en het feit dat u informatie achterhoudt omtrent eerdere visumaanvragen fundamenteel

afbreuk aan uw algemene geloofwaardigheid, het ondergraaft ook de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas an sich.

Zo dient te worden opgemerkt dat u verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht omdat u als

eigenaar van een drukkerij samenwerkte met de Cabindese onafhankelijkheidsorganisaties FLEC en MIC.

In het kader van een publiciteitsopdracht op een manifestatie van MIC in Cabinda op 1 februari 2019 die

u met uw drukwerk bedrijf zou uitvoeren, zouden u en uw dochter P. gearresteerd geweest zijn, twee

maanden vastgehouden zijn en op een illegitieme manier vrijgekomen zijn.

Het dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt enige band te hebben met de

Cabindese onafhankelijkheidsorganisaties FLEC, FLEC-FAC of MIC, noch met de leiders van deze

organisaties, laat staan dat u drukwerk en andere materialen zou geleverd hebben aan het FLEC

en zou gearresteerd zijn geweest in het kader van een publiciteitsopdracht op een manifestatie

van MIC in Cabinda.

Ten eerste dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen omtrent uw beweerde professionele

activiteiten niet overeenkomen met de informatie uit uw visumdossiers (zie administratief dossier).

In de visumaanvraag die door u werd ingediend onder de naam J. D. O. S. staat dat u pastoor bent van

beroep. Naast het visumdossier dat u in 2017 indiende onder een andere identiteit, diende u in 2017 ook

een visumaanvraag in voor Portugal onder de naam K. S., met een paspoort N1541838 (geldig van

26/12/2013 tot 26/12/2023). De persoonsgegevens van deze visumaanvraag komen voor het grootste

deel overeen met uw verklaringen op de DVZ en het CGVS, namelijk dat u bent geboren op 04 april 1968

te Maquela do Zombo. Echter, bij beroep staat vermeld dat u accountant (‘contabilista’) bent. Verder blijkt

uit de informatie van dit visumdossier dat u werkzaam bent als accountant voor een bedrijf

genaamd A GUEMAM. Lda waar u werd aangeworven op 27/11/2014 (‘data admissao’). Aan het

visumdossier werden ook drie loonbrieven toegevoegd met data december 2016, januari 2017 en

februari 2017. Wanneer u tijdens uw persoonlijk onderhouden op het CGVS echter gevraagd werd

naar uw professionele activiteiten, vermeldde u echter nergens iets over uw werkzaamheden als

accountant, noch over het bedrijf waar u zoals blijkt uit het visumdossier werkzaam bent, Guemam

Lda. U verklaarde enkel dat u na uw legerdienst bent beginnen werken als bewakingsagent bij SON

Angola tot 2006, dat u daarna zaken bent beginnen doen, onder meer in tweedehandsmotoren en kledij,

en dat u in 2013 uw eigen drukkerij begon Soquitec Techonologia( NPO1 p.11). U gevraagd of u daarnaast

nog andere activiteiten of inkomensbronnen had, verklaarde u enkel dat u nog een winkel had genaamd

Darling Limitada waar u brommers verkocht met een andere vennoot genaamd G. (NPO1 p.16). Tijdens

het tweede persoonlijk onderhoud verduidelijkte u dat u uw zaken bij Darling Limitada in
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tweedehandsmotoren in 2014 moest stopzetten omdat het importeren van auto’s en de motoren verboden

werd (NPO2 p.6). U gevraagd of u naast uw activiteiten voor Darling Limitada en Soquitec nog andere

ondernemingen had, verklaarde u ”niet in die tijd, nee” (NPO2 p.9). Het is dan ook opmerkelijk dat u op

geen enkel moment iets vermeld over uw activiteiten en job als accountant bij Gueman Lda. Voor uw

zogenaamde eigen bedrijf Soquitec verklaart u zelfs dat u de boekhouding door een externe boekhouder

liet doen die freelance voor u werkte. U verklaart weliswaar dat u een beetje boekhouding begrijpt, maar

dit komt alleszins niet overeen met de informatie in het visumdossier waaruit blijkt dat u in de functie van

boekhouder werkzaam was voor Guemam Lda.

Verder dient te worden opgemerkt dat uit de door u neergelegde bedrijfsvergunning van Soquitec

Tecnologias op geen enkele wijze is op te maken wie het bedrijf bezit dan wel bestuurt, laat staan

dat uit het document is af te leiden dat u de eigenaar bent van dit bedrijf. Op het document staat

nergens uw naam vermeld, noch de naam van uw beweerde vennoot S. A. (NPO1 p.13). Ook de

specifieke activiteiten van het bedrijf zijn niet duidelijk op basis van het door u neergelegde document. Er

staat immers enkel vermeld dat de vergunning verleend werd voor “het verlenen van commerciële

diensten”, verder gespecifieerd als “overige dienstactiviteiten”. Overigens dient ook een kanttekening te

worden gemaakt bij de authenticiteit van het door u voorgelegde ‘originele’ document. Immers lijkt het

document eerder een kleurenkopie te zijn dan het werkelijke origineel. Het document bevat immers een

disclaimer dat het document beschermd is met een watermerk en met een fluorescerend hologram,

waarvan op het door u voorgelegde document geen sprake is. Wanneer de code van het document

(002214072015) wordt ingegeven in het Angolese handelsregister, blijkt inderdaad dat er een bedrijf

Soquitec Tecnologias bestaat. De vermelde activiteit in het handelsregister zegt enkel “commerciële

diensten verlenen”, een vage omschrijving waarmee uw verklaringen nog steeds niet kunnen worden

bevestigd. Bij ‘delegatie’ staat vermeld: CAEC GUE MARGINAL (zie info toegevoegd aan het

administratief dossier). Het door u voorgelegde document kan dus allerminst worden aanvaard als

een afdoende bewijs dat u de eigenaar bent van het bedrijf Soquitec Tecnologia. Uit een internet

opzoeking van het bedrijf Soquitec Tecnologias blijkt verder dat er een facebook pagina bestaat met de

naam “Soquitec Tecnologias” (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier), waaruit kan

afgeleid worden dat het bedrijf elektronica materiaal verkoopt, hetgeen toch een belangrijk verschil is met

de door u beschreven verkoop verkoop van allerlei drukwerk en publiciteitsmaterialen zoals flyers, folders,

bedrukte T-shirts, etc.

Wat betreft uw beweerde samenwerking met het FLEC via uw oude legermakker J. N., dient te

worden opgemerkt dat er geen enkel geloof kan worden gehecht aan uw beweerde banden met de

generaal van het FLEC-FAC, de door u genoemde J. N. bijgenaamd “Zing Zong” (NPO1 p.7-8). Ten

eerste dient te worden opgemerkt dat de naam van de door u beweerde generaal van het FLEC-FAC “J.

N.”, bijgenaamd “Zing Zong” niet overeenkomt met de beschikbare informatie, hier toegevoegd aan het

administratief dossier. Uit deze informatie blijkt immers dat de generale staf van de strijdkrachten van

Cabinda (het FLEC-FAC) in 2018 in een verklaring aangekondigde dat ze een politiek-militaire delegatie

klaar hebben staan om “de eerste contacten te leggen met een delegatie die officieel is erkend door de

president van Angola”, om “een einde te maken aan de vijandelijkheden” in die enclave. De genoemde

luitenant-generaal van het FLEC-FAC en tevens directeur-generaal van de externe inlichtingendienst van

het FLEC-FAC die deze delegatie zou leiden, heette niet J. N. zoals u beweert maar wel A. N.. Verder

dient te worden opgemerkt dat de door u vermelde bijnaam ‘Zing Zong’ niet slaat op deze persoon N.,

maar wel – zoals blijkt uit de beschikbare landeninformatie – op de generaal J. J. S. “Zing Zong”, de

inspecteur-generaal voor Nationale Defensie van het FLECFAC. Wanneer u echter door de protection

officer wordt gevraagd of de naam Júnior Sousa u iets zegt, herkent u deze naam niet (NPO2 p.19). U

verder gevraagd wie aan het hoofd staat van FLEC – FAC, wie de leider van deze organisatie is,

verklaarde u enkel ”het is de president, het is E. N. J.”(NPO2 p.18-19) waarmee u eigenlijk doelt op de

leider van het FLEC en niet het FLEC-FAC. U vervolgens specifiek gevraagd wie de generaal van FLEC-

FAC is, verklaart u dat u niet heel erg op de hoogte bent van hun interne organisatie en dat u enkel de

hoofdnamen kent die regelmatig worden gepubliceerd. Verder verklaart u ”de enige generaal die ik ken is

J. N.”(NPO2 p.19). Het dient echter te worden opgemerkt dat nergens in de beschikbare informatie wordt

gesproken over een generaal J. N., maar steevast over A. N.. Verder komt het weinig doorleefd over,

indien u werkelijk in rechtstreeks contact zou hebben gestaan met een generaal van het FLEC-FAC, dat

u enkel de hoofdnamen van de leiding zou kennen omdat deze “regelmatig worden gepubliceerd”. Wat

betreft uw opmerking bij de notities op 3 december 2021, dat J. S. de chef van FLEC is, is louter een post-

factum toevoeging die uw gebrekkige kennis tijdens het persoonlijk onderhoud zelf niet kan verschonen.

Uit bovenstaande dient te worden opgemaakt dat u allerminst op de hoogte blijkt van de werkelijke

leiding van het FLECFAC, hetgeen uw bewering dat u hoogstpersoonlijk in rechtstreeks contact

zou hebben gestaan met de generaal van het FLEC-FAC danig ondermijnt.
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Verder dient te worden vastgesteld dat uit uw verklaringen en uw gedrag geen enkele

doorleefdheid blijkt, hetgeen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder op de helling zet. Het

kan immers niet worden ingezien om welke reden u zich zou inlaten met clandestiene activiteiten

voor een organisatie zoals het FLEC en zijn gewapende tak, FLEC-FAC, die door de Angolese

overheid worden beschouwd als een terroristische organisatie. Dit is des te opmerkelijk temeer

uit uw verklaringen geen enkele politieke interesse blijkt in de Cabindese

onafhankelijkheidsorganisaties, noch een oprechte band met Cabinda.

U verklaart enkel dat uw vader geboren is in Buco Zau in Cabinda, maar dat hij reeds in zijn jeugd werd

uitgezonden naar Uige waar hij uw moeder leerde kennen en de rest van zijn leven bleef wonen. Enkel in

uw kindertijd vertelde uw vader soms over de stad Buco Zau en zijn familie, maar na uw 18 jaar werd er

niet meer over gesproken. U hebt ook geen enkele rechtstreekse familie meer wonen in Cabinda en zelf

bent u slechts één of twee keer op doorreis geweest in Buco Zau (NPO1 p.9,11,12). Verder blijkt uit uw

verklaringen nog dat u in Cabinda eerder als een outsider werd beschouwd. Zo verklaarde u dat u niet

aan andere mensen in het FLEC wou voorgesteld worden,” (..) want ik moet uitleggen dat mensen in

Cabinda vrij racistisch zijn, bv. als je iemand voorstelt die niet van Cabinda zelf is dan vertrouwen ze

u niet. Ze hebben altijd een terughoudendheid. Dit is altijd een risico, je kan altijd gedood worden als er

geld in het spel is, er was altijd een risico om zaken te doen daar, ik wou niet nog een risico toevoegen

door mensen van FLEC te ontmoeten.”(NPO2 p.14-15).

U verklaarde dat u in 2013 uw ouder legermakker J. N. per toeval tegenkwam op de luchthaven in Addis

Abeba, toen u plande om een zakenreis naar China te maken om materiaal aan te kopen voor uw

beginnende drukkerij. In dat gesprek zou J. N. u toevertrouwd hebben dat hij actief was in het FLEC en

dat hij verantwoordelijk was voor de logistiek (NPO1 p.17). Vervolgens zou hij u – omdat u reeds in de

branche zat – voorgesteld hebben om met het FLEC samen te werken door voor hen aankopen en

leveringen te doen. Vervolgens bent u samen met hem naar China gereisd waar hij u het reilen en zeilen

heeft getoond van hoe de aankopen in zijn werk gingen. U verklaarde ”En na het onderhandelen, bleek

er voor mij geen risico in te zitten en spraken we af dat ik dat dus zou doen.” (NPO1 p.17).

U gevraagd hoe J. N. u overtuigde om samen te werken met het FLEC, verklaarde u dat de eerste reden

commercieel was, dat er zaken te doen waren en je als commerçant altijd op zoek bent naar interessante

zakelijke opportuniteiten. De tweede reden was het feit dat hij uw legermakker was en dat u een zekere

haat had tegenover het feit dat u nooit uw beloofde pensioen als oudgediende hebt gekregen (NPO1

p.22). U gevraagd wat u precies allemaal hebt afgesproken met J. N. op de luchthaven, verklaarde u

onder andere dat u hem vroeg ”Wat is mijn voordeel hierin? Wat kan ik ermee verdienen” omdat uw

interesse als zakenman uitging van hoe u geld kan verdienen (NPO2 p.13).

Uit uw verklaringen blijkt dat de samenwerking voor u met het FLEC bijna louter een zakelijke

overweging was.

Dit blijkt ook nog eens uit uw verklaringen over de opening van een filiaal in Cabinda. Daarover verklaarde

u ” Eerst en vooral in Luanda ging het vrij goed, ik had het idee, omdat ik dacht bij mezelf, misschien

mensen met verkiezingen, ze hebben altijd iets nodig dat moet geprint worden, een papier, een flyer of

iets. Dus ik dacht, waarom niet, ik kan er daar één openen en het bedrijf verder doen groeien. En parallel

daarmee, met mijn kledijzaken, soms moet ik door verschillende plaatsen passeren, en ik passeerde door

Cabinda, en als ik er passeerde kon ik kijken of het interessant was of niet. Dus ik zag dat er een potentieel

was, dus het was ook een idee.” (NPO2 p.9). U gevraagd waarom u in Cabinda potentieel zag voor het

groeien van uw bedrijf verklaarde u ”het was een potentiële plaats, want het is niet zo goed ontwikkeld,

alles van IT en de ontwikkeling van systems en zo stond er nog niet ver, ik dacht bij mezelf, hier kan ik

mijn bedrijf verder uitbreiden” U verder gevraagd of dit de enige reden was, verklaarde u ”Als een

zakenman mijn idee en het potentieel van al mijn wil is om geld te verdienen, als ik ergens potentieel zie,

als ik ergens geld ga verdienen, dan ga ik het daar doen” (NPO2 p.10).

Dat u geen interesse had in het FLEC als politieke organisatie, blijkt verder uit verklaringen als ”ik ben niet

in de goede positie om te beschrijven hoe ze precies gestructureerd zijn, want ik behoor niet tot hen, ik

werk gewoon met hen samen vanuit een business point of view (..)”, ”ik had nooit de diepe interesse om

verder de namen of lijst van activiteiten, of verder details te krijgen over hun organisatie, ik was enkel

betrokken omwille van de business activiteiten” (NPO2 p.13). Ook in de activiteiten van MIC had u weinig

interesse, zo verklaarde u op een vraag over het Congresse Extraordinario (Buitengewoon Congres),

”Over de events, ik heb geen kennis hierover, zoals ik eerder zei, ik kwam nooit dicht bij de interne

activiteiten, ik had met MIC en FLEC te maken voor zaken en geld, maar ik was nooit betrokken of
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geïnteresseerd in wat ze intern deden. Ik was enkel betrokken met MIC voor geld, anders zou ik er niet

mee te maken hebben” (NPO2 p.19).

Anderzijds blijkt uit uw verklaringen dat u maar al te goed op de hoogte was van de positie van de

Angolese overheid ten aanzien van het FLEC. Zo verklaarde u dat de overheid nooit positief heeft

gestaan ten opzichte van het FLEC en dat ze een vijandige houding hebben zowel ten opzichte van het

FLEC “die gewapend in het woud zit”, als ten opzichte van het MIC “die eigenlijk een vreedzame beweging

is” maar toch ook als vijand wordt beschouwd. U verklaart zelfs dat het heel vaak voorkomt dat de

overheid, de MPLA, opdracht geeft om mensen van het FLEC die naar Congo of de Democratische

Republiek Congo gevlucht zijn, te vermoorden (NPO1 p.22-23).

Zoals hierboven reeds werd besproken, hebt u ten eerste niet aangetoond dat u werkelijk de

eigenaar bent van een drukkerij met de naam ‘Soquitec Technologia’, ten tweede hebt u ook niet

aangetoond dat uw ouder legermakker J. N. werkelijk een belangrijke functie bekleedde bij FLEC.

Ten derde, kan worden opgemerkt dat hoewel u uw samenwerking met het FLEC voorstelt als een

pure zakelijke relatie, het niet geloofwaardig is dat u zich vanuit zakelijk oogpunt zou inlaten met

een organisatie die door de overheid als vijand wordt bestempeld, en hiermee niet alleen uw eigen

bedrijf op het spel zet, maar ook nog eens de persoonlijke veiligheid van uzelf en uw werknemers,

niet in het minst uw dochter.

Uit uw verklaringen blijkt amper enige reflectie over de risico’s die een samenwerking met het

FLEC met zich zouden meebrengen. Zo was uw eerste verklaring over de onderhandelingen met J. N.

”na het onderhandelen, bleek er voor mij geen risico in te zitten en spraken we af dat ik dat dus zou doen”

(NPO1 p.17). U hebt ook op geen enkel moment uw plannen om met FLEC samen te werken besproken

met uw vennoot A. S., dit terwijl hij medeoprichter was en bovendien verantwoordelijk voor alle technische

aspecten in uw bedrijf, wat dus zou betekenen dat hij alle ontwerpen voor de opdrachten voor FLEC ook

onder ogen zou krijgen (NPO1 p.13,23). Uw verklaring over S. dat ”als hij een flyer moest maken, dan

maakte hij dat en hij stelde zich daar geen vragen bij” komt allerminst doorleefd over (NPO1 p.23).

Wanneer u door de protection officer wordt gevraagd of u zich bewust was van bepaalde risico’s om

opdrachten te doen voor het FLEC, verklaarde u ”ik wist wel dat er een beetje risico aanhing, maar ik deed

deze opdrachten ook heel discreet, dus A. maakte het digitaal ontwerp, en ik ging dan ’s nachts, als de

andere werknemers naar huis waren, deed ik de printing (…)” (NPO1 p.23). Het feit dat u verklaart dat u

wist dat er een beetje risico aanhing, komt allerminst geloofwaardig over en getuigt niet van een

doorleefde reflectie. U verklaarde immers dat de Angolese overheid zelfs FLEC aanhangers laat

vermoorden in andere landen. Dat u dan ook dacht dat er ‘een beetje’ risico aanhing, staat absoluut niet

in proportie. Uw verklaring dat u deze opdrachten “heel discreet” deed, moet bovendien genuanceerd

worden want ze is inconsistent met uw andere verklaringen namelijk dat S. A. ook al uw opdrachten kon

zien (NPO1 p.23), dat u de printopdrachten in allemaal in uw filiaal in Luanda deed (NPO2 p.16) en de

printmaterialen gewoon op dezelfde plaats in uw bedrijf bewaarde, waar iedereen toegang toe had (NPO2,

p.8-9), dat u de ontwerpen van flyers in uw gsm bewaarde om aan eventuele klanten te laten zien (NPO1

p.18), en dat het FLEC het geld voor de aankopen rechtstreeks op uw bankrekeningnummer stortte (NPO2

p.14).

Uit bovenstaande dient te worden besloten dat u niet aannemelijk heeft gemaakt werkelijk een

samenwerking aangegaan te zijn met een belangrijke leider van het FLEC, genaamd J. N.. Verder

heeft u onvoldoende aangetoond dat u werkelijk de eigenaar was van een drukkerij. Bijgevolg heeft

u ook niet aannemelijk gemaakt dat u via N. in contact werd gebracht met C. V. van het MIC voor

wie u een publiciteitsopdracht zou moeten doen tijdens een manifestatie in Cabinda op 1 februari

2019. Aangezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw samenwerking met het FLEC en uw

aanwezigheid op de manifestatie van het MIC, kan er ook geen geloof worden gehecht aan de

hieruit volgende problemen, met name uw arrestatie en opsluiting.

Hieruit volgt dat er evenmin geloof kan worden gehecht aan de problemen van uw dochter P. - die

eveneens een eigen verzoek om internationale bescherming indiende (CGVS nummer 19/16850) -

die zouden zijn voortgevloeid uit uw beweerde publiciteitsopdracht tijdens de manifestatie van het

MIC.

Volledigheidshalve kan nog worden opgemerkt dat het feit dat uw dochter geen weet had van uw

samenwerking met het FLEC, en ook niet op de hoogte was van uw zogenaamde filiaal in Cabinda,

verder de ongeloofwaardigheid van uw relaas onderlijnt. Immers, verklaarde u dat uw dochter van bij

den beginne werkzaam was als receptioniste bij de drukkerij waar ze de klanten ontving (NPO1 p.17).



RvV X - Pagina 15

Verder verklaarde u op de vraag waarom uw dochter wou meegaan voor de opdracht voor het MIC in

Cabinda: ”(…) mijn dochter is eigenlijk altijd bij mij, bij veel wat ik doe (…)” (NPO1 p.25). Uw dochter

verklaarde echter dat ze pas later zou te weten gekomen zijn dat u samenwerkte met het FLEC en een

drukkerij had in Cabinda, maar dat ze dit niet wist toen ze voor u werkte. Ook verder kon ze niets vertellen

over uw zogenaamde filiaal in Cabinda, zoals waar het filiaal was gelegen, hoeveel mensen er werkten

en wie dat waren (notities van het persoonlijk onderhoud P. dd. 10/08/2021, p. 10,15). Ook weet ze

opvallend weinig over uw ‘goede vriend’ N.. Ze kent niet eens zijn voornaam (NPO P. p. 7). Dat uw

dochter, die van bij het begin in uw drukkerij als receptioniste werkte, en die bijna altijd bij u is en

u vergezelt in veel van wat u doet, geen enkel idee had van uw samenwerking met het FLEC, terwijl

u deze printopdrachten nochtans in uw bedrijf in Luanda deed, is allerminst geloofwaardig.

Wat betreft de door u neergelegde lidkaart van het FLEC dient te worden opgemerkt dat dergelijke

documenten slechts een bewijswaarde hebben voor zover ze ondersteund worden door geloofwaardige

verklaringen, wat in casu niet het geval is. Bovendien zijn dergelijke documenten eenvoudig te fabriceren

en na te maken.

Wat betreft de kopie van een aanhoudingsbevel gedateerd 20 mei 2019, dient te worden gewezen op het

feit dat aan kopieën van documenten geen enkele bewijswaarde kan worden toekend, gelet op de

manipuleerbaarheid en het feit dat deze gemakkelijk te vervalsen zijn met allerhande knip-en plakwerk.

Om enige bewijskracht aan een document te ontlenen, dient het te worden ondersteund door

geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is.

Het door u neergelegde artikel “Informação Adicional” en de vertaling van een artikel naar het Frans

hebben betrekking op een artikel van Amnesty International, hier ook toegevoegd aan het administratief

dossier. Het artikel betreft de willekeurige arrestaties in aanloop van en tijdens een manifestatie van de

organisatie MIC in Cabinda in januari en februari 2019. Het artikel vermeldt de namen van verschillende

personen/manifestanten die werden opgepakt en die in arbitraire detentie verblijven. Het artikel heeft

echter geen betrekking op u persoonlijk, noch op uw dochter P. en toont uw persoonlijk problemen niet

aan. Aldus kan dit document bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Op basis van artikel 57/5 quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. U deelde via

uw advocaat schriftelijk uw opmerkingen mee in het Frans op 26 augustus 2021 en 3 december 2021.

Na lezing van de door u gepostuleerde opmerkingen dient moet opgemerkt worden dat deze louter

spellingsfouten corrigeren, verklaringen trachten te duiden of nuanceren, en extra (weinig relevante)

informatie toevoegen. Verder trachtte u bij enkele vragen de lacunes in uw verklaringen post-factum op

te vullen, zoals uw toevoeging van de Cabindese steden Belize en Kacongo, en uw verklaring dat J. S.

de chef is van FLEC. Geen van uw opmerkingen zijn echter van die aard dat ze iets kunnen veranderen

aan de essentie en de inhoud van de aangehaalde asielmotieven. Bijgevolg hebben ze geen invloed

hebben op bovenstaande argumenten die hebben geleid tot een weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van het subsidiair beschermingsstatuut.

Gezien in het kader van het verzoek tot internationale bescherming van uw vader een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

werd genomen, dient ook voor u een dergelijke beslissing te worden genomen.

Wat betreft de door u neergelegde Angolese identiteitskaart dient te worden opgemerkt dat uw

identiteitsgegevens op zich niet ter discussie staan. Het kan echter bovenstaande vaststellingen niet

wijzigen. Het feit dat u enerzijds wel uw identiteitskaart kan voorleggen, terwijl u anderzijds verklaarde dat

uw identiteitskaart werd ingehouden door de politie op het moment van uw beweerde arrestatie in Cabinda

(NPO P. p. 12), is bovendien een bijkomend element dat de waarachtigheid van uw verklaringen op de

helling zet.

Wat betreft het door u neergelegde psychologisch attest dd. 5 augustus 2021 dient te worden opgemerkt

dat een dergelijk psychologisch attest geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin u uw

psychische problemen opliep. Een psycholoog doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze

feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale gesteldheid is ontstaan. Dit

geldt des te meer in het geval van een psycholoog, die nog meer afhankelijk is van hetgeen hem door de

patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van fysieke vaststellingen, los van

hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan constateren.
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Op basis van artikel 57/5 quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. U deelde via

uw advocaat schriftelijk uw opmerkingen mee in het Frans op 17 augustus 2021.

Na lezing van de door u gepostuleerde opmerkingen moet opgemerkt worden dat deze louter

spellingsfouten corrigeren, verklaringen trachten te duiden/nuanceren en extra (weinig relevante)

informatie toevoegen, maar niets veranderen aan de essentie en de inhoud van de aangehaalde

asielmotieven en bijgevolg geen invloed hebben op bovenstaande argumenten die hebben geleid tot een

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van het subsidiair beschermingsstatuut.

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. Het verzoekschrift

2.1. In een eerste en enig middel voeren verzoekers een manifeste appreciatiefout aan en de schending

aan van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève betreffende het statuut van de vluchtelingen, de

artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,48/7 en 62 van de Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen

van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel;

de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna ‘‘EVRM'’) en

miskenning van het proportionaliteitsbeginsel.

Zij vragen vooreerst het geheel van verzoekers’ verklaringen te willen herlezen en deze op een objectieve

manier nagaan, rekening houdend met de algemene beschikbare informatie over het land van herkomst

van verzoekers en menen dat er genoeg elementen zijn om hun vrees voor vervolging in geval van

terugkeer als aannemelijk te beschouwen, indien nodig op basis van het voordeel van de twijfel. Zij stellen

dat, indien de Raad hen daarin zou volgen, rekening moet worden gehouden met artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet en dat dient te worden vastgesteld dat het CGVS het daarin vervatte vermoeden niet

op een draagkrachtige wijze tegenspreekt.

Met betrekking tot de beoordeling van verzoekers’ bijzondere procedurele noden in de bestreden

beslissingen stippen verzoekers aan dat zij beide zeer geleden hebben onder de gebeurtenissen wat een

effect heeft gehad op hun psychisch welzijn en dat zij mishandeld werden, zodanig dat ook hun fysieke

integriteit in het gedrang kwam. Zij menen dat het CGVS ten onrechte meende dat er geen aanleiding

was om bijzondere steunmaatregelen te voorzien, te meer nu tweede verzoekster een psychologisch

attest neerlegde, dat haar toestand bevestigde. Zij argumenteren dat de beoordeling door het CGVS van

dit attest “gesteund lijkt op een 19de eeuwse visie op de psychologie en psychiatrie. Dat het inderdaad

niet is omdat een letsel niet fysisch vastgesteld zou kunnen worden, dat het niet zou bestaan! Dat

bovendien los van het bewijs van de omstandigheden waarin het psychisch letsel opgelopen werd, er

vastgesteld moet worden, dat indien psychisch letsel aangetoond wordt, de CGVS er rekening mee dient

te houden nu dit zowel de perceptie van de gebeurtenissen als de weergave ervan riskeert te beïnvloeden.

Vaststaat dat in casu de CGVS gemeend heeft geen rekening te moeten houden met het psychologisch

attest en derhalve de psychologische toestand van tweede verzoekster. Dat deze vaststelling volstaat om

de bestreden beslissingen te annuleren en de zaak terug te sturen naar de CGVS voor analyse door een

gespecialiseerde PO terzake, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijke gevolgen op de

verklaringen van tweede verzoekende partij.”

Vervolgens betogen zijn dat eerste verzoeker ten stelligste betwist dat hij niet voldaan zou hebben aan

de medewerkingsplicht en dat hij erbij blijft dat hij met een vals Frans paspoort heeft gereisd, maar niet

vanuit Angola maar vanuit Congo Brazzaville en het CGVS bijgevolg onterecht stelt dat verzoeker zich

tegenspreekt stellende dat het in Angola onmogelijk is een visumaanvraag te doen met een vals paspoort.

Zij betogen in dit verband verder als volgt: “Dat verzoeker betreffende het visum waarop vermeld werd dat

hij boekhouder is, een visum is dat gemaakt werd op basis van zijn paspoort dat in 2013 afgeleverd werd,

toen hij wel degelijk boekhouder was, en dat hij gelet op de geldigheidsduur ervan is blijven gebruiken,

ook toen hij in 2017 een visum aanvroeg. Dat het paspoort met visumaanvraag dat vermeldt dat hij

“pastoor” is, niet het zijne is. Verzoeker meent tenslotte dat het feit dat hij een andere naam gebruikte op

Facebook onterecht aangegrepen wordt als zou hij de Belgische autoriteiten willen misleiden. Deze

account werd bovendien slechts in België geopend, zodanig dat de vraag rijst naar de pertinentie van

deze beoordeling in het licht van de realiteit van de feiten in Angola en de daaruit voortvloeiende vrees.

Dat verzoeker anderzijds wel degelijk documenten bijbracht die zijn identiteit aantonen. Dat verzoeker

meent dat het dan ook onterecht is dat de verwerende partij meent te moeten stellen dat : Niet alleen doet
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het feit dat u niet oprecht bent over uw identiteit en het gebruik van verschillende aliassen en het feit dat

u informatie achterhoudt omtrent eerdere visumaanvragen fundamenteel afbreuk aan uw algemene

geloofwaardigheid, het ondergraaft ook de geloofwaardigheid van uw asielrelaas an sich. Verzoeker

meent dat het absoluut niet aangetoond is dat hij informatie zou achterhouden.”

Met betrekking tot de motieven in de bestreden beslissingen inzake zijn beweerde professionele

activiteiten die niet overeenstemmen met de gegevens in zijn visumdossier en het feit dat uit de door hem

voorgelegde bedrijfsvergunning van Soquitec niet kan opgemaakt worden dat hij de eigenaar is van het

bedrijf argumenteren verzoekers: “Verzoeker wil preciseren dat hij een document neerlegde waaruit blijkt

dat hij wel degelijk eigenaar is van een drukkerij in Cabinda. Dit betreft geenszins een vals document,

doch een copie. Het feit dat zij naam niet op het document vermeld staat, belet niet dat met de QR-code

die op het document vermeld staat opzoekingen kunnen gebeuren, die de link met verzoeker aantonen.

Verzoeker zal pogen deze link af te printen.”

Voorts merken verzoekers op, wat betreft de motieven in de bestreden beslissingen waarin geen geloof

wordt gehecht aan de beweerde banden van eerste verzoeker met de generaal van het FLEC-FAC, de

door verzoeker genoemde J.N., bijgenaamd Zing Zong, dat verzoekers weliswaar lid werd van het FLEC-

FAC, maar dat zijn band hiermee loopt via generaal N., die hij heeft leren kennen tijdens zijn legerdienst

en dat zijn betrokkenheid zuiver zakelijk was en voor verzoeker een manier om geld te verdienen. Zij

stellen verder in dit verband: “Dat hij geen problemen wenst te krijgen omwille van zijn lidmaatschap en

daar dan ook niet mee te koop liep, dat hij niet deelnam aan de activiteiten van de organisatie, doch steun

verleende achter de schermen. Dat het dan ook logisch is dat verzoekers kennis over de organisatie zeer

beperkt is. N. J. is dan ook werkelijk een vriend van verzoeker van de periode dat zij legerdienst deden.

Dat verzoeker weet dat de voornaam van de vader van J. A. is, mogelijks is dat een tweede naam van J.,

of wordt deze naam door hem gebruikt in de media. Verzoeker wil bevestigen dat de werkelijke roepnaam

van generaal N. dan ook wel degelijk J. is. Dat verzoeker verder aantoont dat hij wel degelijk banden heeft

met Cabinda” waarna zij de motieven in de bestreden beslissingen citeren: “U verklaart enkel dat uw vader

geboren is in Buco Zau in Cabinda …bijna louter een zakelijke overweging was”. Hieromtrent betogen

verzoekers als volgt: “Overwegende dat verzoeker wel degelijk acceptabel was voor het FLEC-FAC om

aangesproken te worden, immers enerzijds was de vader van verzoeker afkomstig uit Darfour, anderzijds,

was hij sedert zijn legerdienst bevriend met de intussen generaal geworden J. N.. Dat echter, in de mate

dat de vader van verzoeker reeds lang vertrokken was, zijn band met Cabinda niet duidelijk meer was,

wat hem ook precies geschikt maakte voor het FLEC-FAC. Het risico op verdenking van samenwerking

was immers laag, zo ook in hoofde van verzoeker. Dat verzoeker van zijn kant de situatie zo zakelijk

mogelijk wenste te houden. Dat hij immers wel wist dat het gevaarlijk was te sympathiseren met het FLEC-

FAC, doch hij wil het puur “business” houden. Dat het echter niet opgaat omwille van het feit dat verzoeker

zijn samenwerking met het FLEC-FAC puur zakelijk beschouwde dat hij daarom geen problemen zou

riskeren. Immers de autoriteiten waren duidelijk een andere mening toegedaan, nu verzoeker en zelfs zijn

dochter in de problemen kwamen ingevolge de samenwerking met de rebellen. Dat ook de rebellen

aanvaardden dat de problemen veroorzaakt werden door de samenwerking. Dat om die reden generaal

NZAU verzoeker ook hielp om uit de gevangenis te geraken. Dat het dan ook niet is omdat voor verzoeker

de samenwerking eerder puur zakelijk was, dat hij geen problemen zou riskeren. Dat verzoeker dit ook zo

uitlegde.”

Verzoekers stippen verder aan dat de firma waarmee hij drukte of printte zich effectief ook bezig hield met

electronica, wat bevestigd wordt door het FB-profiel van de firma en argumenteren verder dat het CGVS

uit het oog verliest dat verzoeker als zakenman zakelijke opportuniteiten zocht en deze ook vond in

Cabinda, zeker als hij er door de samenwerking met J.N. er zeker van kon zijn dat een groot deel van zijn

kosten gedekt zou zijn en het dus voor verzoeker een win-win situatie was en niet gedacht heeft dat hij

daardoor geviseerd zou kunnen worden door de overheid, mits hij voorzichtig bleef, precies omwille van

zijn specifiek profiel. Zij stellen dat het CGVS de uitleg van verzoeker verdraait en dat buiten het winstbejag

van verzoeker wordt gerekend en dat het anderzijds voor de overheid duidelijk wel met de rebellen van

FLEC-FAC wordt geassocieerd en dat de overheid zich niets aantrekt van het feit dat verzoekers

samenwerking met FLEC-FAC zuiver business was voor verzoeker. De objectieve steun is voor de

overheid voldoende om er een overtuiging in het voordeel van de rebellen uit af te leiden en het feit dat

verzoekers vader afkomstig is uit Darfoer, verstrekt enkel die overtuiging, zo menen verzoekers. Waar

verzoeker een tekort aan “reflectie” wordt verweten, stellen verzoekers dat verzoeker enkel kan herhalen

dat hij niet openlijk voor het FLEC-FAC optrad, dat hij zijn partner, die eveneens voornamelijk de zakelijke

belangen voor ogen had, kon vertrouwen en dat hij zijn medewerkers niet in gevaar bracht, aangezien hij

het printwerk zelf na hun uren deed. Zij argumenteren dat hij wist dat er risico’s waren maar dat hij die

afgewogen heeft tegenover de winsten die hij kon maken en dat hij dacht dat de risico’s klein waren,

precies omdat er voor de overheid geen reden was om hem te verdenken en hij zich politiek verre van het

FLEC-FAC hield.
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Met betrekking tot de motivering in de bestreden beslissing dat vermits hij zijn samenwerking met een

belangrijke leider van het FLEC aannemelijk heeft gemaakt, onvoldoende aangetoond heeft dat hij

werkelijk de eigenaar was van een drukkerij en niet aannemelijk maakt dat hij een publiciteitsopdracht

moest doen tijdens een manifestatie in Cabinda, geen geloof kan worden gehecht aan de eruit volgende

problemen, met name zijn arrestatie en opsluiting, argumenteren verzoekers dat de werkelijke problemen

van verzoeker niet onderzocht worden, dat het relaas van verzoeker zeer doorleefd en coherent is en dat

de analyse van het CGVS niet beantwoordt aan een zorgvuldige feitenvinding en er sprake is van een

cascaderedenering.

Inzake de motieven van de bestreden beslissingen waarin volledigheidshalve wordt gewezen op het feit

dat het gegeven dat verzoekers’ dochter geen weet had van zijn samenwerking met het FLEC en evenmin

op de hoogte was van zijn filiaal in Cabinda de geloofwaardigheid verder ondermijnt, argumenteren

verzoekers als volgt: “Overwegende dat de rol van de dochter inderdaad zeer beperkt was. Dat zij werkte

in de zaak van verzoeker doch als receptioniste in LUANDA. Dat zij als dusdanig geen contacten had met

het FLEC, die tussen verzoeker en generaal N. liepen, dat verzoeker haar inderdaad niet op de hoogte

gebracht had. Dat verzoeker ook de risico’s wilde beperken. Dat zijn dochter aanwezig was op het

ogenblik van de arrestatie, zodanig dat zij op dat ogenblik vernam dat haar vader beschuldigd werd van

samenwerking met de rebellen. Dat verzoeker voor zoveel als nodig herhaalt dat hij dit niet eerder aan

zijn dochter, en ten andere evenmin aan zijn echtgenote vertelde. Dat verzoeker herhaalt dat hij de

printopdrachten in Luanda deed, na de sluiting van de kantoren, en dus ook nadat zijn dochter vertrokken

was.”

Voorts bekritiseren verzoekers de motivering met betrekking tot de bewijswaarde van de kopie van het

aanhoudingsbevel en wijzen er op dat de verklaringen van verzoeker omtrent zijn arrestatie niet eens

onderzocht worden door het CGVS en dat de documenten die zijn arrestatie bevestigen geconfronteerd

moeten worden met de verklaringen van verzoeker, wat het CGVS nalaat. Met betrekking tot de artikels

over Cabinda die door verzoekers werden voorgelegd, stellen verzoekers dat het CGVS niet betwist dat

op het ogenblik dat verzoeker en zijn dochter gearresteerd werden, effectief arrestaties verricht werden in

Cabinda naar aanleiding van de manifestatie van het MIC en dat het feit dat verzoekers niet ad nominatim

aangeduid worden niet volstaat om te stellen dat dit document geen ondersteuning kan zijn van hun

relaas.

Inzake de motivering van de beslissing genomen ten aanzien van verzoekster betogen verzoekers als

volgt: “Overwegende dat vastgesteld dient te worden dat de verklaringen van verzoeker en zijn dochter

met betrekking tot de feiten die een directe aanleiding gaven tot hun vlucht, met name hun aanwezigheid

op de manifestatie en alles wat vervolgens gebeurde, wel degelijk eensluidend en doorleefd zijn. Dat de

CGVS niet eens de moeite doet deze te analyseren, doch op grond van een cascaderedenering en een

subjectieve beoordeling van de handelswijze van eerste verzoeker, meent dat zijn implicatie in FLEC-FAC

niet bewezen is, vandaar evenmin zijn aanwezigheid op de manifestatie en vandaar evenmin de arrestatie

enz... Dat er aanleiding is de bestreden beslissing te verbreken en de zaak terug te zenden naar de CGVS

voor grondig onderzoek. Dat verzoeker en zijn dochter integendeel menen dat zij wel degelijk een

coherent relaas vertellen, ondersteund waar mogelijk door documenten. Dat hun relaas dan ook

geloofwaardig is. Dat er aanleiding is hen internationale bescherming te verlenen.”

Tenslotte menen verzoekers dat er geen onderzoek gebeurt naar de situatie in Angola, noch naar de strijd

die door de rebellen gevoerd wordt tegen de autoriteiten, noch de repressie van de autoriteiten. Zij menen

dat zij omwille van hun afkomst geassimileerd worden met tegenstanders van het regime en zij in geval

van terugkeer geen faire behandeling zullen krijgen en dat ook het risico naar aanleiding van een verblijf

in het buitenland niet onderzocht wordt, terwijl verzoeker lid is van een rebellenbeweging.

Verzoekers vragen in hoofdorde de vluchtelingenstatus aan verzoeker toe te kennen, in ondergeschikte

orde de subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekers toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde

de bestreden beslissingen te vernietigen en het dossier terug te sturen naar het CGVS met bevel

bijkomende onderzoeksmaatregelen uit te voeren.

2.2. Verzoekers voegen de bestreden beslissingen en de aanstellingen pro deo voor beide verzoekers

toe aan het verzoekschrift.

3. Aanvullende nota

Verzoekers leggen ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota, in toepassing van artikel 39/76

van de Vreemdelingenwet volgende documenten voor:

1) kopieën van de eerste en laatste bladzijde en pagina’s 2 en 3 van een paspoort op naam van verzoeker,

uitgegeven op 26 december 2013 en geldig tot 26 december 2023. Het origineel werd ter zitting door

verzoeker getoond;
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2) kopieën van de eerste en laatste bladzijde en pagina’s 2 en 3 van een paspoort op naam van

verzoekster, uitgegeven op 6 juni 2018 en geldig tot 6 juni 2021;

3) documenten met betrekking tot Soquitec en de QR Code;

4) oprichtingsdocument met de naam van verzoeker die voortvloeit uit de QR Code;

5) Documenten uit Luanda m.b.t. de vennootschap;

6) Kopie origineel getoond paspoort.

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoekers om internationale bescherming

de verplichting om alle nodige elementen ter staving van hun verzoek zo spoedig mogelijk aan te brengen.

De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak om de relevante

elementen van het verzoek in samenwerking met verzoekers te beoordelen. Deze bepaling is de

omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om internationale

bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en

de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor

vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud

van de verleende bescherming (herschikking) (hierna “Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van Richtlijn

2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke

procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (herschikking) (hierna

Asielprocedurerichtlijn).

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4, lid

1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van de

feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste fase

betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het verzoek

kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, waarbij wordt

beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële voorwaarden van

de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens artikel 4, lid 1, van die

richtlijn dienen normalerwijs de verzoekers alle elementen tot staving van hun verzoek in te dienen, wat

volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van de relevante elementen

van dat verzoek met de verzoekers dient samen te werken. Daaruit volgt dat deze op de lidstaat rustende

samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om internationale bescherming

aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat

in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te

verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker

toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker” (HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for

Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, arrest van 22 november 2012, punt 66).

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als bewijselementen

tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling van de feiten en

omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om internationale

bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en bewijselementen

in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, behoort tot

de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties. De samenwerkingsplicht heeft

dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten en omstandigheden (HvJ, MM,

punten 63-65, 67-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van

herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze

worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid

vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld,

rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoekers. Twijfels over bepaalde
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aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over die elementen die de nood aan

internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoekers bepaalde

aspecten van hun verklaringen niet staven met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Beoordeling

5.1. De verzoeken om internationale bescherming zijn gebaseerd op verzoekers’ vrees voor vervolging

door de Angolese autoriteiten omwille van hun samenwerking met de FLEC-FAC en de MIC via het bedrijf

Soquitec, waarvan verzoeker verklaart dat hij er de mede-eigenaar van is en dat verzoekster, zijn dochter

er werkte. Volgens hun verklaringen kwam verzoeker in contact met de FLEC-FAC via J.N. die hij had

leren kennen tijdens zijn legerdienst. Verzoeker verklaart dat hij sinds 2014 regelmatig leveringen deed

aan het FLEC en vergaderingen had met J.N. in Congo Brazzaville. Volgens zijn verklaringen opende hij

een filiaal van het bedrijf Soquitec in Cabinda stad in 2017 en werd hij in januari 2019 gevraagd om

pamfletten te drukken voor een manifestatie van het MIC op 1 februari 2019 in Cabinda stad en om te

manifestatie te filmen en foto’s te maken. Verzoeker reisde volgens zijn verklaringen met verzoekster op

31 januari 2019 naar Cabinda en werd er ontvangen door C.V., de toenmalige secretaris-generaal van

het MIC, om verdere regelingen te treffen. Op 1 februari 2019 werden verzoekers elk afzonderlijk

hardhandig gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor. Volgens verzoekers verklaringen werd

hij ondervraagd over zijn aanwezigheid op de manifestatie van MIC en de reden van zijn aanwezigheid in

Cabinda en werd hij beschuldigd van rebellie en wapenbezit. Na drie dagen werd hij naar de gevangenis

van Yabi gebracht waar hij volgens zijn verklaringen regelmatig ondervraagd en gemarteld werd en kwam

hij na twee maanden vrij dankzij de tussenkomst van J.N. en F.Z., een vriend uit Luanda en mits het

ondertekenen van documenten waarbij hij een stuk grond overdroeg aan de politiecommandant (notities

PO I verzoeker, p. 20). Volgens haar verklaringen werd verzoekster na haar arrestatie naar het centraal

politiekantoor van Cabinda gebracht en 1 of 2 dagen opgesloten zonder informatie. Daarna werd zij naar

bewijzen gevraagd dat zij op het protest aanwezig was omwille van haar werk, legde haar identiteitskaart

en badge voor en vertelde haar de waarheid maar werd niet geloofd en agressief behandeld door de

politieagente. Daarna werd zij volgens haar verklaringen overgebracht naar de vrouwengevangenis van

Yabi en werd er twee tot drie keer per week ondervraagd en gefolterd. Na ongeveer twee maanden werd

zij uit haar cel gehaald en naar een huis gebracht waar zij werd herenigd met haar vader. Verzoekers

verklaren dat zij daarop naar Congo Brazzaville werden gebracht door O., dat verzoekster eerst enkele

dagen in het ziekenhuis verbleef en daarna in een huis bij O. en dat verzoeker langere tijd in het ziekenhuis

verbleef. Verzoekers vertrokken vervolgens met documenten die geregeld werden door O. vanuit Congo

Brazzaville naar België op 30 april 2019 en deden hun verzoek om internationale bescherming op 10 mei

2019.

5.2. Verzoekers leggen een aantal documenten neer ter staving van hun verzoek om internationale

bescherming, waaronder de bedrijfsvergunning van Soquitec, waarvan in het administratief dossier is

aangeduid dat het origineel werd gezien door verwerende partij alsook zijn militaire kaart en lidkaart van

FLEC, waarvan het administratief dossier eveneens vermeldt dat de originelen werden gezien door

verwerende partij(zie administratief dossier, documenten voorgelegd door de asielzoeker, stukken 1, 2 en

3). In de bestreden beslissingen wordt gemotiveerd dat het door verzoeker voorgelegde document niet

kan worden aanvaard als afdoende bewijs dat verzoeker de eigenaar is van het bedrijf Soquitec

Tecnologias omdat het document noch de naam van verzoeker, noch de naam van zijn beweerde vennoot

bevat en ook de specifieke activiteiten van het bedrijf niet duidelijk zijn en er kanttekeningen worden

gemaakt bij de authenticiteit van het voorgelegde originele document. In het verzoekschrift wordt

aangevoerd dat het geen vals document betreft en dat met de QR-Code op het document opzoekingen

kunnen gebeuren die de link met verzoeker aantonen en dat verzoeker zal pogen deze link af te drukken.
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Ter terechtzitting legt verzoeker dit document neer vergezeld van een bijlage waarvan verzoeker verklaart

dat het een print is van de informatie in de QR-code. Op deze bijlage wordt inderdaad verzoekers naam

vermeld en Soquitec – Tecnologias (SU), LD, het bedrijf waarvan verzoeker verklaart de eigenaar te zijn

en dat diensten leverde aan de FLEC en MIC, die uiteindelijk tot zijn arrestatie en deze van zijn dochter

hebben geleid.

Daarnaast toont verzoeker ter terechtzitting eveneens een paspoort op zijn naam, uitgegeven op 26

december 2013 en geldig tot 26 december 2023. Dit document werd niet neergelegd bij de indiening van

het verzoek om internationale bescherming. Uit de kopieën van het document, neergelegd ter

terechtzitting blijkt dat dit paspoort eveneens een Schengen visum bevat voor België, geldig van 22

oktober 2018 tot 20 november 2018, uitgereikt te Luanda op 17 oktober 2018. Dit lijkt verzoekers

verklaringen tijdens het tweede persoonlijk onderhoud dat hij in 2018 reeds drie dagen in België was, te

ondersteunen (notities PO II verzoeker, p. 20).

Verwerende partij werpt op dat de authenticiteit van beide documenten niet ter terechtzitting kan worden

nagegaan en dat ook niet kan worden vastgesteld of de bijlage bij het document van Soquitec

daadwerkelijk de weergave is van de informatie in de QR-code dat op het document wordt vermeld.

Gelet op het feit dat verzoeker een gebrek aan medewerkingsplicht wordt verweten met betrekking tot zijn

identiteit en de motivering in de bestreden beslissingen mede gebaseerd is op het gebrek aan bewijs dat

verzoeker de eigenaar is van Soquitec, en deze documenten mogelijk een ander licht kunnen werpen op

kern elementen van de verzoeken om internationale bescherming van verzoekers, wordt door de Raad

ter terechtzitting aan verwerende partij een schriftelijk verslag gevraagd binnen de door de wet voorziene

termijn van acht dagen.

Verwerende partij acht een onderzoek naar de authenticiteit van het paspoort en de beweerde informatie

op de QR-code niet mogelijk binnen de in de Vreemdelingenwet voorziene termijn van acht dagen en

verzoekt om de bestreden beslissingen te vernietigen voor verder onderzoek.

De Raad ontbreekt de nodige onderzoeksbevoegdheid om de door verzoekers bijgebrachte nieuwe

elementen verder te onderzoeken en stelt vast dat de verwerende partij zelf ter terechtzitting aangeeft

verder onderzoek van deze documenten noodzakelijk te achten.

De Raad wijst er bijkomend op dat, zoals terecht opgemerkt in het verzoekschrift en ter terechtzitting,

verzoeker herhaaldelijk zelf heeft aangegeven dat zijn samenwerking met FLEC en MIC enkel was

ingegeven door zakelijke motieven en dat hij wist dat er risico’s verbonden waren aan de samenwerking

met FLEC, zodat in de huidige stand van zaken uit zijn gebrek aan interesse in de Cabindese

onafhankelijkheidsstrijd als dusdanig geen sluitende conclusies kunnen getrokken worden met betrekking

tot de geloofwaardigheid van zijn samenwerking met FLEC en MIC, ook al blijven vraagtekens bestaan

met betrekking tot zijn relatie met J.N.. Verder stelt de Raad ook vast dat hij zowel tijdens het persoonlijk

onderhoud (notities PO I verzoeker, p. 23) als ter terechtzitting verklaarde dat zijn lidkaart van het FLEC,

waarvan hij, zoals reeds aangehaald, het origineel voorlegt bij de indiening van zijn verzoek noodzakelijk

was om op een veilige manier te reizen in gebieden die door het FLEC gecontroleerd werden, zodat hij

hiermee een aannemelijke verklaring lijkt te bieden voor zijn lidmaatschap.

Voorts stelt de Raad vast dat uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat tussen 28 januari 2018 en 1

februari 2019 de Angolese politie 63 activisten voor de onafhankelijkheid van Cabinda hebben opgepakt

naar aanleiding van een aangekondigd protest ter gelegenheid van de verjaardag van het Verdrag van

1885 waarbij Cabinda het statuut van protectoraat van de voormalige kolonie werd verleend (map

landeninformatie, Cabinda separatism, Update April 2021). Volgens de informatie van Amnesty

International, opgenomen in het administratief dossier, werden in op 28 en 29 februari 2019 activisten van

MIC en hun familieleden opgepakt en werden op 1 februari 2019 34 betogers opgepakt tijdens het protest.

Verzoekers verklaringen met betrekking tot de aanleiding van de betoging en de arrestatie van betogers

zowel voor als op 1 februari 2019 stroken met de beschikbare landeninformatie alsook het feit dat de

manifestatie op 1 februari 2019 vooraf werd aangekondigd door de MIC. Verzoeker legt verder ook een

kopie van een Angolees aanhoudingsmandaat voor met betrekking tot verzoeker van 20 mei 2019. Zo de

bewijswaarde van kopieën van documenten beperkt is, aangezien de authenticiteit ervan niet kan worden

nagegaan, kan hieraan niet zonder meer elke bewijswaarde worden ontzegd en moeten deze samen met

verzoekers verklaringen en in het licht van de beschikbare landeninformatie worden beoordeeld (artikel

48/6 § 5 van de Vreemdelingenwet). Verzoeker heeft uitvoerige verklaringen afgelegd met betrekking tot

zijn aanhouding, verblijf in de gevangenis en de manier waarop hij uit de gevangenis is geraakt (notities

PO verzoeker I 18-19). Ook verzoekster heeft zeer uitvoerige verklaringen afgelegd met betrekking tot

haar verblijf in de gevangenis en de wijze waarop zij is vrijgekomen en herenigd met haar vader nadien

(notities PO verzoekster, p. 11-14). De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissingen geen geloof wordt

gehecht aan de beweerde arrestatie en detentie van verzoekers omwille van het feit dat geen geloof wordt

gehecht aan de samenwerking met het FLEC en verzoekers’ aanwezigheid op de manifestatie van het

MIC. Hierboven werd reeds vastgesteld dat verder onderzoek noodzakelijk wordt geacht van het nieuwe

document dat betrekking heeft op verzoekers bedrijf en het door hem ter terechtzitting voorgelegde
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paspoort en dat de nieuwe elementen mogelijk een ander licht werpen op verzoekers verklaringen en de

Raad is in de huidige stand van de procedure bijgevolg niet overtuigd van de voormelde motieven, nu uit

de notities van het persoonlijk onderhoud met verzoekster blijkt dat haar na haar uitvoerig en gedetailleerd

relaas, nauwelijks vragen zijn gesteld over haar verblijf in de gevangenis; dat het persoonlijk onderhoud

kort hierna werd beëindigd nadat verzoekster erop attent werd gemaakt dat men overtijd aan het gaan

was (notities PO verzoekster, p. 14) en dat haar verklaringen over de gebeurtenissen op 1 februari 2019

lijken overeen te stemmen met de verklaringen van verzoeker hierover en met de beschikbare

landeninformatie. Verzoekster legt ook een psychologisch attest neer waarin wordt gesteld dat zij lijdt aan

posttraumatische stress (administratief dossier verzoekster, documenten voorgelegd door de asielzoeker,

stuk 1). Hoewel, zoals gesteld in de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster, een attest van een

psycholoog geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin zij deze psychologische

problemen opliep, blijkt in casu wel uit het door haar voorgelegde attest dat zij met ernstige psychologische

problemen kampt, dewelke als dusdanig niet worden betwist door verwerende partij, en kan in de huidige

stand van de procedure, gelet op het voorgaande, een verband tussen haar psychologische problemen

en de door haar beweerde vervolgings feiten evenmin worden uitgesloten. De Raad stelt vast dat

verzoekster verklaarde dat zij haar identiteitskaart overhandigde aan de persoon die haar ondervroeg in

de gevangenis en dat deze persoon haar persoonlijke gegevens overliep (notities PO verzoekster, p. 12).

Daargelaten dat hieruit niet onverkort kan blijken dat haar identiteitskaart ook daadwerkelijk werd

ingehouden, zoals wordt gesteld in de bestreden beslissing, stelt de Raad vast dat uit de notities van het

persoonlijk onderhoud evenmin kan blijken dat hier verder werd op ingegaan en dat zoals reeds

aangehaald, het persoonlijk onderhoud kort na haar vrij relaas werd stopgezet, zodat het gegeven dat zij

haar identiteitskaart heeft voorgelegd, in de huidige stand van de procedure niet als een doorslaggevend

element kan worden beschouwd wat verzoeksters geloofwaardigheid betreft.

Gelet op het voorgaande en de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting en gelet op het gebrek aan

onderzoeksbevoegdheid, ontbreekt het de Raad in deze stand van zaken aan essentiële elementen om

te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of

hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg dienen de

bestreden beslissingen overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet te

worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissingen genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

2 maart 2022 worden vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig juni tweeduizend tweeëntwintig

door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.
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De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. POLLET


