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nr. 113 674 van 12 november 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 22 augustus 2013

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

staatlozen van 23 juli 2013.

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 30 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 oktober

2013.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat A. BOURGEOIS verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, etnisch Yoruba te zijn, en geboren te zijn te

Lagos op 28 november 1982. U behaalde uw ‘senior school certificate’ in juni 2002, en u studeerde in

het jaar 2006 af aan het college ‘Moshood Abiola Polytechnic’. Nadat u afstudeerde verkocht u

herlaadkaarten en accessoires voor mobiele telefoons, en baatte u later een ‘viewing center’ uit in uw

moeders huis. Te Lagos was u lid van een jeugdgemeenschap, een groep binnen dewelke ideeën

werden uitgewisseld, en onrechtvaardige zaken aangeklaagd werden. Op 12 april 2013 ging u met uw

jeugdgemeenschap naar de sloppenwijk Makoko te Lagos, om er te protesteren tegen de uitzettingen
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die de regionale overheid er plande. Bij dit protest werd er geschoten, en u werd, naast zes andere

personen opgepakt wanneer u poogde weg te rennen. Drie mensen werden opnieuw vrijgelaten, en u,

naast drie anderen, werd meegenomen naar een politiekantoor in Kurikuri te Lagos. U werd er in een cel

gestoken en de politieagenten zeiden aan uw medegevangenen dat ze u moesten slaan. Uw arrestatie

was illegaal, en er was geen arrestatiebevel. Ondertussen probeerde uw zus u te vinden, daar zij niet

wist waar u vastgehouden werd. Nadat zij in meerdere politiekantoren vruchteloos had gezocht, praatte

uw zus met een politieagent, om hem te overtuigen u te zoeken. Uw zus gaf deze politieagent geld, en

hij wist u te localiseren. Uw zus sprak daarop met de politieagent af dat ze de bewaker van dienst zou

omkopen opdat u vrijgelaten zou kunnen worden, en dat het erop zou moeten lijken dat u zelf was

ontsnapt. Nadat u een zestal dagen in de cel gezeten had, werd u op een nacht door de bewaker

vrijgelaten. U wist niet wat er gaande was, en u ging naar huis. U was van plan om naar de media te

stappen, om er de situatie in Makoko aan te kaarten, en de illegale arrestaties aan het licht te brengen,

daar de anderen die werden gearresteerd op 12 april 2013, nog steeds in de gevangenis zaten. U hield

een bijeenkomst met uw jeugdgemeenschap om dit alles te bespreken. Nadien werd u opgebeld door

uw vriend Tunde, die lid is van het geheime, occulte genootschap ‘Eiye Confraternity’. Deze deelde u

mee dat u door dit genootschap wordt gezocht, ze u willen doden, en ze uw foto verspreidden, omdat u

naar de media wilde stappen en u ervan verdacht werd in opdracht te handelen van politici. U dook

daarop onder in het huis van uw zus, daar u door de leden van het genootschap werd gezocht. Uw zus

vroeg voor u een visum aan om naar Frankrijk te gaan, en boekte voor u een vlucht. Op 9 mei 2013

verliet u legaal, met eigen paspoort en geldig visum, Nigeria, en u kwam de volgende dag, via een

tussenlanding te Amsterdam, aan in Parijs. U verbleef negen dagen te Parijs, en u nam daarna de trein

naar Brussel. Nadat uw rugzak met uw paspoort en laptop in, gestolen werd te Brussel, vroeg u op 21

mei 2013 asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

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. Immers, u heeft

het door u geopperde asielrelaas, allesbehalve aannemelijk kunnen maken, en het door u geopperde

asielrelaas wordt derhalve absoluut niet geloofwaardig bevonden.

Ten eerste dient opgemerkt dat uw complete onwetendheid betreffende voorgaande protestacties tegen

de ontruiming van de Makoko-wijk, en de gebeurtenissen die zich in het kader van deze voordeden,

ernstig afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas.

U verklaarde dat u met uw jeugdgemeenschap samenkwam om democratische rechten op te eisen

en de slechte zaken aan te kaarten, jullie een vreedzaam protest hielden te Makoko, en

voorzieningen eisten voor de mensen die er woonden (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 18). U

verklaarde voorts dat ze de mensen op straat wilden zetten, die mensen er al honderden jaren wonen,

het een schande is, jullie moesten protesteren tegen dit onrecht, en jullie eisten dat er voorzieningen

zouden worden gegeven aan deze mensen (zie gehoorverslag CGVS, p. 10 en 11). U verklaarde verder

dat niet verwacht kan worden dat mensen die er al honderden jaren wonen, zomaar moeten weggaan,

en dat u, nadat u ontsnapt was uit de gevangenis, zelfs van plan was om naar de media te stappen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd of er vroeger reeds protesten plaatsvonden tegen

uitzettingen uit Makoko, antwoordde u dat er een eerste keer protesten waren in 2012. U gevraagd

wanneer in 2012 deze protesten plaatsvonden, antwoordde u het evenwel niet te weten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15) – hetgeen uiterst opmerkelijk bevonden wordt, daar u zelf een

internetartikel neerlegde betreffende deze uitzettingen, in juli 2012. U voegde eraan toe dat u de eerste

keer niet betrokken was. Uit de beschikbare informatie blijkt evenwel dat er reeds in het jaar 2005

gedwongen uitzettingen uit Makoko plaatsvonden, en hierbij ongeveer een drieduizend mensen hun

huis werden uitgezet (zie beschikbare informatie in administratief dossier). Gevraagd of u weet wat

er gebeurde bij de protesten in het jaar 2012, antwoordde u vaagweg dat ze veel mensen arresteerden

en sloegen. Gevraagd waarom u toen niet deelnam aan de protesten, antwoordde u – weinig

overtuigend – dat het uw zaak dan nog niet was, en u er pas bij betrokken geraakte na de oprichting van

uw jeugdgemeenschap, waarvan enkele leden woonden te Makoko. Gevraagd wanneer de

betreffende jeugdgemeenschap opgericht werd, antwoordde u vaagweg dat zoiets niet op een bepaald

punt begint, dat jullie samenzaten en discussieerden over hoe de mensen lijden, en manieren

bedachten om de aandacht van de overheid te trekken (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). U voegde

eraan toe dat jullie verschillende ideeën hadden, het niet op één dag werd opgericht, en dat jullie
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afspraken met elkaar om samen te komen. Gevraagd wanneer jullie dan bijeenkomsten begonnen

houden, antwoordde u dat je zoiets niet kan zeggen, dat het niet die of die dag is, dat jullie ideeën

uitwisselden met elkaar en er geen exact punt was waarop jullie begonnen. Gevraagd of er ooit werd

geprotesteerd bij het ‘State Government House’, omwille van wat gebeurde in Makoko, antwoordde u

dat u het niet weet en voegde u eraan toe dat u uw leven zo goedkoop niet op het spel zou zetten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 16). Opnieuw gevraagd of er ooit protesten werden georganiseerd bij het ‘State

Government House’ omwille van de uitzettingen uit Makoko, antwoordde u ontkennend, en voegde u

eraan toe dat dat onmogelijk is in uw land, je in dat geval je leven verkoopt, en er enkel ter plekke werd

geprotesteerd. Gevraagd waarom het niet mogelijk zou zijn om te protesteren bij het ‘State Government

House’, antwoordde u dat ze je dan simpelweg doden. U geconfronteerd met de vaststelling dat uit de

beschikbare informatie blijkt dat er in juli 2012 wel degelijk geprotesteerd werd bij het ‘State Government

House’, antwoordde u, weinig overtuigend, dat u aan politiek protest deed, en enkel niet-politiek protest

mogelijk is daar, zoals bijvoorbeeld indien leraars niet betaald zouden worden. U opnieuw

geconfronteerd dat er in juli 2012 wel degelijk geprotesteerd werd aan het ‘State Government House’,

tegen de uitzettingen uit Makoko, antwoordde u – geenszins overtuigend – dat de mensen weenden en

daar gingen om te pleiten, dat dit niet hetzelfde is als protest, en protesteren niet hetzelfde is als

smeken (zie gehoorverslag CGVS, p. 16-17). Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het

administratieve dossier) blijkt evenwel dat op 23 juli 2012, honderden inwoners van Makoko het

‘Government State House’ te Lagos bestormden, uit protest tegen de uitzettingen in Makoko. Er wordt

voorts vermeld dat bij het protest anti-overheidsliederen werden gezongen. Dat u hierover niets weet en

meent dat dergelijk protest onmogelijk is in Nigeria, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van

het door u geopperde protest tegen uitzettingen te Makoko. Gevraagd of u weet wie de ‘State

Commissioner for Waterfront Infrastructure Development’ is, antwoordde u dat hij er niet was, u het niet

weet, en u dat ook niet moet weten gezien hij waarschijnlijk toch niets kent van waterkant-infrastructuur

(zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve

dossier) blijkt dat de ‘State Commissioner for Waterfront Infrastructure Development’ een zekere

Prince Adesegun Oniru is, dat deze persoon bevoegd is voor de uitvoering van de uitzettingen

te Makoko, en de waarschuwing die de bewoners van Makoko ontvingen in juli 2012, afkomstig was van

het ministerie ‘Waterfront, Infrastructure and Development. De naam van de ‘State Commissioner for

Waterfront Infrastructure Development’ wordt tevens ook genoemd in een van de internetartikels die u

zelf, ter ondersteuning van het door u geopperd asielrelaas, neerlegde. Gevraagd wat u eigenlijk weet

omtrent de uitzettingen te Makoko in juli 2012, gezien u uw leven op het spel zette bij het protest dat u

voerde, antwoordde u dat u het niet weet, u er geen familie heeft, en u pas in 2013 betrokken geraakte.

Gevraagd of er ooit iemand stierf bij protesten tegen de uitzettingen te Makoko, antwoordde u

ontkennend en voegde u eraan toe dat mensen gewond raakten. Ter verduidelijking gevraagd of er

iemand stierf bij de protesten in juli 2012, antwoordde u het niet te weten en voegde u er nogmaals –

helemaal niet overtuigend – aan toe dat dat geen protest was, maar een pleidooi, en ze toen smeekten.

Uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt evenwel dat er een

zekere Timothy Azinpopo neergeschoten werd op zaterdag 21 juli 2012, in het kader van de protesten

tegen de uitzettingen te Makoko die toen plaatsvonden. De politieagent die laatstgenoemde neerschoot

werd daarop gearresteerd. Voorts blijkt dat de uitzettingen te Makoko tijdelijk stilgelegd werden omwille

van dit sterfgeval. Gevraagd of u weet wie Timothy Azinpopo is, antwoordde u het niet te weten (zie

gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of er mensenrechtenorganisaties en NGO’s bestaan die

samenwerken met de inwoners van Makoko, antwoordde u dat NGO’s toch niets doen, en u, gezien ze

niet helpen, deze organisaties dan ook niet moet kennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Uit de

beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt evenwel dat er meerdere

NGO’s bestaan die zich actief inzetten voor de inwoners van Makoko. Gevraagd of u weet wie Raymond

Adekunle Akonsemoyin is, antwoordde u te denken dat u hem eens ontmoette, en dat deze persoon

wou vechten in plaats van het houden van een vredevol protest. Gevraagd naar de functie en persoon

van Raymond, bleef u steeds het antwoord schuldig. Gevraagd wie de gemeenschapsleider is van heel

Makoko, antwoordde u dat Raymond er een van is, er meerdere zijn. Uit de beschikbare informatie

(toegevoegd aan het administratieve dossier) blijkt evenwel dat Raymond Adekunle

Akonsemoyin gemeenschapsleider is van heel Makoko, en deze - in het kader van de uitzettingen te

Makoko in juli 2012 – verklaarde dat de bewoners meermaals werden gewaarschuwd de illegale

bouwsels te verlaten, maar de betrokkenen maar niet wilden luisteren. Gevraagd of u namen kent

van gemeenschapsleiders in Makoko, antwoordde u dat u enkel een zekere Deli ontmoette, een lid van

uw jeugdgemeenschap, die bij zijn nonkel te Makoko woonde (zie gehoorverslag CGVS, p. 18).

U geconfronteerd met de vaststelling dat er in de media helemaal niets terug te vinden valt omtrent

het protest in april 2013, noch wat betreft de uitzettingen die zouden plaats gevonden hebben te Makoko

in april 2013, dergelijke zaken voorheen steeds uitgebreid in de media kwamen, en gevraagd waarom
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dit dan nu het geval niet is, antwoordde u vaagweg dat de Nigeriaanse media niet vrij is, en CNN er

toen misschien over berichtte (zie gehoorverslag CGVS, p. 19) – een verklaring die uiterst

opmerkelijk bevonden wordt, gezien uw verklaringen dat u, nadat u wist te ontkomen uit de gevangenis,

van plan was naar de media te stappen om de wereld te tonen wat gebeurde, en dit de reden vormde

waarom leden van de Eiyi Confraternity u zouden willen doden (zie gehoorverslag CGVS, p. 11 en 22).

Gevraagd waarom de internationale pers dan niet over de gebeurtenissen in Makoko in april 2013

berichtte, net zoals ze deden in juli 2012, antwoordde u vaagweg en weinig verhelderend dat er reeds

zaken gevandaliseerd werden.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient vastgesteld dat het door u geopperde

politiek activisme tegen de uitzettingen in de Makoko-wijk te Lagos, allesbehalve geloofwaardig

bevonden wordt. Uw verklaringen, namelijk dat jullie wilden opkomen tegen dit onrecht en daarom

vreedzaam gingen manifesteren te Makoko, dat wat de regering doet schandalig is, dat jullie van de

regering eisten dat er alternatieven voorzien zouden worden voor de inwoners van Makoko en jullie jullie

democratische rechten wilden opeisen, rijmen geenszins met de complete en frappante onwetendheid

uwentwege wat betreft alle eerdere protesten in het kader van de uitzettingen te Makoko, en de

gebeurtenissen die zich in dit kader voordeden. Dat u het onmogelijk noemt dat er geprotesteerd zou

kunnen worden aan het ‘Government State House’ en u dan, geconfronteerd met de vaststellingen dat

daar in juli 2012 wel degelijk werd geprotesteerd tegen de uitzettingen te Makoko, zonder meer stelt dat

dat geen protest was, maar dat er enkel ‘gepleit’ en ‘gesmeekt’ werd, weet helemaal niet te overtuigen

en getuigt er enkel van dat u uw antwoorden aanpast naargelang de vragen die u werden gesteld, en de

objectieve informatie waarmee u werd geconfronteerd. Dat u verder niet blijkt te weten dat er tijdens

de protesten in juli 2012 een dode viel, en u zelfs de naam van deze persoon niet herkent wanneer deze

u letterlijk gezegd werd, draagt enkel bij tot de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw verklaringen

op te hebben gekomen voor de inwoners van Makoko, en deelgenomen te hebben aan een protest

tegen de uitzettingen aldaar. Dat u voorts de naam niet kent van de ‘State Commissioner for Waterfront

Infrastructure Development’, terwijl deze een belangrijke rol speelt in het kader van de uitzettingen te

Makoko, en zijn naam eveneens vernoemd wordt in het artikel dat u zelf, ter staving van uw asielrelaas,

neerlegde, draagt enkel bij tot deze vastgestelde ongeloofwaardigheid. Dat u voorts evenmin wist dat de

protesten van 2012 in de maand juli plaatsvonden, terwijl u zelf een artikel, ter ondersteuning van uw

asielrelaas, betreffende de uitzettingen te Makoko in juli 2012, neerlegde, wijst er enkel op dat u

klaarblijkelijk niet eens op de hoogte blijkt te zijn van de inhoud van de artikels omtrent de Makoko-

uitzettingen die u zelf neerlegde. Dat u evenmin blijkt te beseffen dat de Nigeriaanse overheid reeds in

het jaar 2005 een 3000-tal mensen uit Makoko uit hun huizen zette, draagt enkel bij tot het

ongeloofwaardige karakter van het door u geopperde asielrelaas. Uw onwetendheid

betreffende gemeenschapsleiders te Makoko, en betreffende NGO’s die zich inzetten voor de rechten

van de inwoners van Makoko, bevestigt verder enkel uw onwetendheid betreffende de situatie

te Makoko. Uw verklaring, namelijk ‘dat u pas in 2013 betrokken geraakte’ is hierbij geenszins

een afdoende verklaring, daar het allerminst onredelijk is te verwachten – van iemand die zich opwerpt

als een politiek bewust persoon, die in 2013 mede-organisator was van een protest tegen de Makoko-

uitzettingen, en die de houding van de Nigeriaanse overheid in deze ‘schandalig’ vindt, en compensaties

eist voor de inwoners van Makoko, en uiteindelijk gearresteerd werd omwille van dat protest – op zijn

minst iets zou weten betreffende de protesten die een klein jaar eerder plaatsvonden te Makoko, zeker

wanneer deze protesten uitgebreid aan bod kwamen in de Nigeriaanse en internationale media (en

waarover u zelf een artikel neerlegde). Voorts wist u evenmin een redelijke verklaring te geven voor de

vaststelling waarom er niets in de (Nigeriaanse, dan wel internationale) media verscheen, betreffende

het protest dat u gehouden zou hebben te Makoko in april 2013. Gegeven het geheel aan bovenstaande

vaststellingen, dient dan ook geconcludeerd dat uw verklaringen betreffende uw activisme en het protest

te Makoko waaraan u zou hebben deelgenomen, allerminst geloofwaardig bevonden worden.

Voorts kunnen nog enkele van uw verklaringen worden opgemerkt, die de hierboven vastgestelde

ongeloofwaardigheid van het door u geopperde asielrelaas, verder bevestigen.

U verklaarde dat u, nadat u aan uw detentie wist te ontsnappen, bedreigd werd door cultisten van

de ‘Eiye Confraternity’, omdat u van plan was naar de media te stappen om er te vertellen over al

hetgeen gebeurde, waardoor de kwestie van Makoko weer zou oplaaien, en er aan het licht zou komen

dat er mensen gearresteerd werden zonder arrestatiebevel (zie gehoorverslag CGVS, p. 14 en 15).

Gevraagd waarom ze u per se zouden willen verhinderen naar de media te stappen, gezien deze reeds

uitgebreid over de uitzettingen te Makoko berichtten, en uit de beschikbare informatie (toegevoegd aan

het administratief dossier) blijkt dat er in juli 2012 in de media reeds melding werd gemaakt van
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illegale arrestaties, antwoordde u al roepend dat de arrestaties illegaal waren, de anderen nog in de

gevangenis zaten zonder arrestatiebevel, ze er doen wat ze willen, er geen democratie bestaat, ze niet

luisteren naar de mensen, en ze u wilden tegenhouden naar de media te stappen. Het dient opgemerkt

dat – afgezien van de vaststelling dat het feit dat u zelf niets weet te vertellen over wat

reeds verschenen was in de media omtrent de uitzettingen te Makoko, de geloofwaardigheid van

uw verklaringen dat u zelf naar de media wou stappen om er het protest in Makoko, en de

illegale arrestaties aan het licht te brengen, reeds fundamentele schade toebrengt – u geenszins

redelijk weet te verklaren waarom een geheim genootschap u zou willen doden omdat u naar de

media wou stappen, gezien de feiten die u er aan het licht wou brengen, minder dan een jaar

eerder reeds uitgebreid, in zowel Nigeriaanse als internationale media, aan bod kwamen.

U verklaarde dat u op legale wijze Nigeria verliet, met uw eigen paspoort, met een geldig visum

voor Frankrijk (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U verklaarde eveneens dat de ‘Eiye Confraternity’ uw

foto overal verspreid had, en dat, indien u vermoord zou worden, ze zouden zeggen dat u een

crimineel was en u werd neergeschoten door een politieagent (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). U

voegde eraan toe dat de instituten overal zijn in Nigeria, in elke staat, en dat de cultisten toppolitici

achter zich hebben staan (zie gehoorverslag CGVS, p. 13-14). U verklaarde voorts dat er een prijs op

uw hoofd staat, en uw foto over heel Nigeria en zelfs over heel West-Afrika verspreid werd

(zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u dan zowel door de cultisten als door de politie

werd gezocht, antwoordde u bevestigend. Gevraagd waarom u Nigeria dan verliet met uw eigen

paspoort, gezien u werd gezocht door de politie en de cultisten van de ‘Eiye Confraternity’, antwoordde

u dat uw zaak zich enkel voordeed in Lagos-staat en ze ook niet wisten dat u het land wou

verlaten. Gevraagd of dat dan geen enorm risico was, antwoordde u bevestigend, en voegde u er

weinig overtuigend aan toe dat u daarom een nachtvlucht nam. Gevraagd waarom u dan uw eigen

paspoort, met uw eigen naam en foto, gebruikte om te reizen, antwoordde u, weinig overtuigend en

uw eerdere verklaringen – namelijk dat u zowel door de politie als de cultisten werd gezocht, er een

prijs op uw hoofd staat, en uw foto verspreid werd over heel West-Afrika – plots sterk relativerend, dat

u geen probleem had met de migratiediensten (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U geconfronteerd

met de bevreemdende vaststelling dat uit uw verklaringen af te leiden valt dat u de hele tijd binnen

moest blijven gezien u door niemand mocht gezien worden, en dan reist met uw eigen paspoort,

antwoordde u dat u uw paspoort al lang had, de immigratiediensten u niet tegenhielden gezien het geen

legale arrestatie was. U gevraagd of u dan geen schrik had om opnieuw te worden gearresteerd,

wanneer u met uw eigen paspoort reisde, antwoordde u – tegenstrijdig aan uw eerdere bevestiging dat

het een groot risico was en u net daarom een nachtvlucht nam – dat u niet bang was, daar het

de migratiediensten betrof en niet de staatspolitie, en dat de politie u zelfs zou hebben neergeschoten in

plaats van u te arresteren (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Opnieuw gevraagd waarom u reisde met uw

eigen paspoort, indien u vreesde dat u zou worden neergeschoten door de politie, antwoordde u weinig

overtuigend, dat het de migratiediensten waren, en uw naam niet geseind was. U voegde eraan toe dat,

zelfs al was uw naam geseind, u ze nog steeds had kunnen omkopen – hetgeen niet rijmt met uw forse

verklaringen dat, indien u door de politie zou worden tegengehouden, ze u zelfs niet zouden arresteren

maar meteen doodschieten. U ermee geconfronteerd dat u toch niet kon weten of uw naam al dan niet

geseind stond, antwoordde u dan weer dat u geen enkel probleem had met de federale overheid, ze

wilden dat u uw mond hield, er geen enkel document was waarin uw arrestatie werd bevestigd, en er

dus geen bewijs was.

Het dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen geenszins weten te overtuigen, en er opnieuw uit

blijkt dat u uw verklaringen aanpast naargelang de vragen die u werden gesteld. Dat u ‘geen problemen

had met de migratiediensten omdat u illegaal werd gearresteerd en deze arrestatie niet

gedocumenteerd was’, is een verklaring wars van enige doorleefde ervaring. Immers, van iemand die

werkelijk illegaal werd gearresteerd, door middel van omkoping uit de gevangenis wist te ontkomen, en

diende onder te duiken, is het allerminst onredelijk te verwachten dat deze persoon ietwat meer

voorzichtigheid aan de dag zou leggen wanneer deze zich dient aan te bieden bij vertegenwoordigers

van de Nigeriaanse autoriteiten, en er niet zorgeloos zou van uitgaan dat hij toch geen problemen heeft

met de migratiediensten. Dat u niet bang was om gearresteerd te worden in de luchthaven, omdat uw

eerdere arrestatie toch niet gedocumenteerd was en er geen enkel bewijs van bestond, is des te

frappanter, gezien uw verklaringen dat het geheime genootschap uw foto over heel West-Afrika

verspreidde, en mensen in Nigeria zomaar gearresteerd kunnen worden zonder arrestatiebevel. Dat u,

dit gegeven zijnde, geen vrees zou hebben gehad om zich aan te bieden bij de

Nigeriaanse migratiediensten – vertegenwoordigers van de Nigeriaanse autoriteiten – omdat er toch

geen bewijs van uw eerdere arrestatie bestond, weet geenszins te overtuigen.
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Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geenszins geloof gehecht worden aan het

door u geopperde asielrelaas, en de ermee verbonden vrees voor vervolging. U heeft dan ook niet

aannemelijk kunnen maken dat er in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’ zoals bepaald

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

definitie van subsidiaire bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, weten

bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. Wat betreft de door u neergelegde internetartikels ‘Lagos

to demolish Makoko floating school’ en ‘’Nigeria: fury as Lagos State Government demolishes Makoko

slum’, dient opgemerkt dat dit louter algemene informatie betreft, en niet als een bewijs van het door u

geopperde asielrelaas kan worden beschouwd. Daarenboven blijkt u zelf, zoals hierboven reeds

aangehaald, niet eens volledig op de hoogte te zijn van wat in deze artikelen werd geschreven, hetgeen

het uiterst vreemd maakt dat u deze artikel neerlegde ter ondersteuning van het door u geopperde

asielrelaas. Wat betreft de door u neergelegde foto’s van de Makoko-wijk te Lagos, en het huis van uw

zus dat afgebrand zou zijn, dient vastgesteld dat dit louter foto’s zijn – van de Makoko-wijk en van een

leegstaand huis – die verder geen enkele bewijswaarde bezitten voor wat betreft het door u geopperde

asielrelaas. Wat betreft de kopie van de eerste pagina van uw internationaal paspoort, het document

vanwege ‘Moshood Abiola Polytechnic’ en vanwege ‘The West African Examinations Council’, dient

opgemerkt dat deze louter kopieën betreffen en als dusdanig geen bewijswaarde bezitten, en verder

geen relevantie bezitten in het kader van het door u geopperd asielrelaas en de ermee verbonden vrees

voor vervolging. Wat betreft de door u neergelegde geboorteakte, dient vastgesteld dat deze evenmin

relevantie bezit in het kader van het door u geopperd asielrelaas en de ermee verbonden vrees voor

vervolging. Wat betreft de door u neergelegde kopieën van lidkaarten van het ‘Bishop Kodji Revolutional

Forum’, dient vastgesteld dat dit lidkaarten van derden betreffen, die verder geen enkele bewijskracht

bezitten ten aanzien van het door u geopperd asielrelaas en de ermee verbonden vrees voor

vervolging.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1 tot 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (hierna: de wet

van 29 juli 1991), van artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

vreemdelingenwet) en van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchteling.

De verzoekende partij vangt haar middel aan met een theoretische bespreking van de motiveringsplicht

en van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchteling. De Raad wijst erop dat een louter theoretische omschrijving van een juridisch begrip, zoals

de motiveringsplicht, niet volstaat om te kunnen besluiten dat dit beginsel zou zijn geschonden. De

verzoekende partij dient de verschillende motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten te weerleggen.

De verzoekende partij stelt: “Dat als verzoeker kent niet de feiten van 2005, het is omdat hij niet leven in

Lagos in die tijd; Dat we merkten dat Makoko is een grote plaats en daarom is het onmogelijk voor de

verzoeker op de hoogte van alle gebeurtenissen die er gebeuren.”

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de motieven van de

bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om de motieven

van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar waar de

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad afleiden
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dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze motieven en

ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de bestreden beslissing.

Daar waar de verzoekende partij stelt “Dat mijn verzoeker ontwikkelt zijn andere argumenten in stuk 2 in

bijlage” stelt de Raad vast dat deze bijlage in het Engels is opgesteld en derhalve onontvankelijk is,

wegens in strijd met artikel 39/69, 6° van de vreemdelingenwet dat stelt dat het verzoekschrift in het

Nederlands moet opgesteld zijn, de taal van behandeling zoals bepaald met toepassing van artikel 51/1

van de vreemdelingenwet. Daarenboven stelt deze tekst dat het enkele notities betreft die verzoeker en

een niet nader bepaalde persoon besproken hebben met betrekking tot de bestreden beslissing en blijkt

niet wie dit stuk heeft opgesteld en ondertekend. Ook om die reden is de bijlage onontvankelijk als deel

van het verzoekschrift.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

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

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

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf november tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


