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nr. 111 293 van 4 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 27 juni 2013 heeft

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

31 mei 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 9 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat L. LUYTENS en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Onitsha op 26 augustus 1988,

u bent christen en behorende tot de Igbo etnie.

In 1999 werd u lid van de organisatie “Movement for the Actualisation of the Sovereign of State of

Biafra” (hierna MASSOB). Op 10 december 2012 leidde u een demonstratie van MASSOB in

Eziagu (waarschijnlijk bedoelde u Ezeagu). De politie viel de demonstranten aan en schoot in de lucht

om jullie af te schikken. Via een luidspreker riep de politie dat MASSOB er was en dat een agent

werd neergeschoten. De politie arresteerde demonstranten en u liep weg. U vluchtte naar Port Harcourt
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waar u een man tegenkwam die u vroeg wat er aan de hand was. Hij nam u mee naar zijn huis en u

vertelde alles aan hem. U bleef enkele in zijn huis en op 29 december 2012 nam de man u naar een

plaats waar u kon instappen in een cargovliegtuig. Op 30 december 2012 kwam u aan in Oostende. Op

31 januari 2013 diende u bij de Dienst Vreemdelingenzaken een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel

risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of

dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar

uw land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten, omdat u vervolging vreest door

Nigeriaanse overheid omdat u op 10 december 2012 een demonstratie van MASSOB leidde, maar

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

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw kennis betreffende de organisatie MASSOB beperkt is.

U gaf aan dat u in 1999 werd u lid van de organisatie MASSOB. Toen u gevraagd werd waar u lid

werd van MASSOB, gaf u – na lang nadenken – ontwijkend aan dat je lid bent als je er geboren bent en

u van 1999 lid bent (gehoor CGVS, p.4-5). Toen u gevraagd werd wat het doel van MASSOB is, gaf u

vaag aan dat het ‘vrede en vrijheid’ is. Toen u daarop gevraagd werd hoe MASSOB dit wilde realiseren,

gaf u al even vaag aan dat ze dit willen doen door tegen de regering te zeggen dat ze onafhankelijk

willen zijn (gehoor CGVS, p.7-8). Toen u verder gevraagd werd wanneer MASSOB opgericht werd, gaf

u aan dat MASSOB bestaat van voor u geboren werd (gehoor CGVS, p.8). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt echter dat

MASSOB in 1999 werd opgericht. Toen u gevraagd werd waar de hoofdzetel van MASSOB gelegen is,

gaf u vaag aan dat deze in Imo State is in Okwe. Het adres kende u niet, omdat u er nooit was (gehoor

CGVS, p.7). Er dient te worden vastgesteld dat op de door u neergelegde lidkaart van MASSOB staat

dat het adres van de nationale hoofdzetel van MASSOB gelegen is in ‘No. 153 Owerri Road, Okigwe

Region, Biafra (zie administratief dossier). Toen u gevraagd werd waar het ‘office of administration’ van

MASSOB in de Onitsha regio juist gelegen is, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.8). Er dient

te worden vastgesteld dat op de door u neergelegde lidkaart van MASSOB het adres van het ‘office

of administration’ van MASSOB in de Onitsha regio – de regio waar u woonde – vermeld staat

(zie administratief dossier). Toen u gevraagd werd wie uw lidkaart ondertekende, gaf u aan dat het

de nationale leider Ralph was (gehoor CGVS, p.8-9). Er dient te worden vastgesteld dat op de door

u neergelegde lidkaart van MASSOB staat dat deze door de ‘zonal leader’ ondertekend werd

(zie administratief dossier). Toen u de naam Vincent Ilo opgeworpen werd en u gevraagd werd wie hij is,

gaf u – na eerst de vraag tweemaal te ontwijken – vaag aan dat hij een lid is van MASSOB is. U had

er verder geen idee van welke functie hij uitoefende (gehoor CGVS, p.13). Dit is opmerkelijk daar in

het krantenartikel dat u zelf neerlegde vermeld staat dat hij bij MASSOB de ‘regional administrator

for Onitsha North’ is, de regio waar u uw hele leven woonde (zie administratief dossier). Toen u

verder gevraagd werd om – buiten de chairman – namen van andere belangrijke MASSOB leden te

geven, gaf u zuchtend aan enkel de chairman te kennen (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd

naar de naam van de ‘director of information’ van MASSOB, gaf u aan de naam vergeten te zijn, maar

dat het Chimba Ok was of zo. Toen u gevraagd werd naar de naam van de ‘deputy director of

information’ van MASSOB, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.7). Toen u de naam Uchanna

Madu (de ‘director of information’ van MASSOB) gegeven werd, gaf u aanvankelijk aan nooit van hem

gehoord te hebben. Nadien gaf u vaag aan dat hij van MASSOB is en alle Igbo van MASSOB zijn. U

kon echter niet zeggen wat hij deed binnen MASSOB (gehoor CGVS, p.12). Toen u de naam David

MacDavid (voormalig ‘vice-director of information’ van MASSOB) gegeven werd, gaf u aan nooit van

hem gehoord te hebben (gehoor CGVS, p.13). Dit is opmerkelijk daar beide heren eerder in de media

verschenen (zie administratief dossier).

Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden betreffende MASSOB zijn frappant,

temeer daar u verklaarde dat u van 1999 tot op heden lid bent van MASSOB en aldus een betere

en concretere kennis betreffende deze organisatie verwacht kan worden. Gelet op

bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden betreffende MASSOB, maakte u niet

geloofwaardig lid te zijn geweest van deze organisatie en maakte u bijgevolg niet aannemelijk



RvV X - Pagina 3

vervolgd te zijn geweest wegens een deelname aan een demonstratie van MASSOB op 10

december 2012.

Verder dient te worden vastgesteld dat uw kennis betreffende de twee demonstraties van

MASSOB waaraan u – volgens uw verklaringen – deelnam erg beperkt zijn.

Toen u gevraagd werd of u activiteiten deed voor MASSOB, gaf u aan dat u enkel ging wanneer

er demonstraties waren en u naar alle demonstraties ging. Toen u daarop gevraagd werd hoe vaak u

naar demonstraties ging, gaf u – na zeer lang nadenken – aan dat u naar twee demonstraties ging en

u wegvluchtte omwille van de demonstratie die u leidde in Enugu State (gehoor CGVS, p.5). Het

is opmerkelijk dat iemand die slechts aan twee demonstraties van MASSOB deelnam, zolang

moet nadenken over het aantal demonstraties waaraan hij deelnam.

Toen de dossierbehandelaar u daarop vroeg wanneer u aan de andere demonstratie (de

eerste demonstratie van MASSOB waaraan u deelnam te Onitsha) deelnam, gaf u – opnieuw na

lang nadenken – vaag aan dat het vorig jaar was in een maand die op ‘-ember’ eindigde. Toen u

gevraagd werd of u niet meer wist in welke maand de demonstratie was, vroeg u of u documenten kon

tonen waarin het stond. Toen u erop gewezen werd dat u aangaf dat u aanwezig was op de

demonstratie en het niet moet aflezen, herhaalde u vaag dat het vorig jaar was in een maand die op ‘-

ember’ eindigde (gehoor CGVS, p.5-6). Van iemand die slechts aan twee demonstraties deelnam,

demonstraties die nog geen jaar geleden plaatsvonden, kan men verwachten dat deze zich minstens de

maand van de demonstratie kan herinneren. Het feit dat u daar niet toe in staat bent, roept ernstige

twijfels op bij uw deelname aan deze manifestatie. Toen u gevraagd werd hoeveel mensen aan deze

demonstratie deelnamen, gaf u vaag aan dat het er veel waren. Bij een herhaling van de vraag, gaf u

aan niet te weten hoeveel mensen er aan deelnamen. U gaf aan dat er mensen gearresteerd werden,

maar u had er geen idee van hoeveel mensen gearresteerd werden. Evenmin slaagde u erin om van

één van de arrestanten of van de gewonden die dag de naam te geven (gehoor CGVS, p.6).

Verder gaf u aan dat u de leider was van een demonstratie van MASSOB die op 10 december

2012 plaatsvond te Eziagu (gehoor CGVS, p.3). Toen u gevraagd werd wat ‘Eziagu’ juist is, een dorp,

een Local Government Area (hierna LGA) of een ‘State’, gaf u aan dat Eziagu een dorp is (gehoor

CGVS, p.10). Toen de dossierbehandelaar van het CGVS u erop wees dat uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Eziagu

geen dorp is, maar een LGA, gaf u aan dat u niet van daar bent (gehoor CGVS, p.11). Toen u daarop

gevraagd werd in welk dorp de demonstratie van MASSOB dd. 10 december 2012 dan wél plaatsvond,

gaf u aan enkel Eziagu te kennen en u herhaalde dat u niet van daar bent (gehoor CGVS, p.11). Toen u

de naam Ogwofia Owa gegeven werd, gaf u aan dat dit de naam van een vermiste persoon is (gehoor

CGVS, p.13). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt echter dat Ogwofia (Owa) het dorp is waar de demonstratie van MASSOB

dd. 10 december 2012 plaatsvond. Toen u verder gevraagd werd waar specifiek de demonstratie van

start ging, gaf u aan het niet te weten, omdat u niet van daar bent (gehoor CGVS, p.11). Toen u

gevraagd werd hoeveel deelnemers er waren op de demonstratie van MASSOB dd. 10 december 2012,

gaf u aan dat u hen niet kon tellen. Evenmin kende u van één van de mededemonstranten de naam

(gehoor CGVS, p.10-11). U gaf aan dat er mensen gearresteerd werden, maar u had er geen idee van

hoeveel mensen gearresteerd werden, noch wat de namen van de arrestanten waren (gehoor CGVS,

p.3 en p.11). Verder wist u niet waar de arrestanten opgesloten werden, of ze nog opgesloten zaten en

of er reeds een proces was tegen hen (gehoor CGVS, p.11). Toen u verder gevraagd werd wie u de

taak gaf om die dag leider te zijn, gaf u aan dat niemand dit deed, maar dat u zei dat u leider zou zijn en

iedereen akkoord ging (gehoor CGVS, p.6). Verder gaf u aan dat u geen functie had bij MASSOB en u

ook nooit deelnam aan meetings van MASSOB (gehoor CGVS, p.6). Het is opmerkelijk dat dat iedereen

akkoord was dat u de leider van de demonstratie was, aangezien u slechts aan één eerdere

demonstratie deelnam, dat u geen functie had bij MASSOB, u ook nooit deelnam aan meetings van

MASSOB en de demonstatie niet eens in uw eigen ‘State’ plaatsvond. Bovenstaande talrijke

vaagheden en onwetendheden betreffende de activiteiten die u volgens uw verklaringen deed

voor MASSOB – in het bijzonder de demonstratie van MASSOB die op 10 december 2012

plaatsvond, die u volgens uw verklaringen tot uw vervolging leidde en die de rechtstreekse

oorzaak was van de door u gevreesde vervolging – ondermijnen totaal de geloofwaardigheid van

uw betrokkenheid (en vervolging) bij deze manifestatie van MASSOB op 10 december 2012.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of
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een reëel risico op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u

geen ‘ reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval

van een eventuele terugkeer naar uw land.

U legde een lidkaart van MASSOB voor, welke hogerop reeds werd besproken. De door u

neergelegde lidkaart kan op zich de teloorgegane geloofwaardigheid van uw verklaringen geenszins

herstellen omdat zij niet opweegt tegen de hoger gedane, frappante vaststellingen omtrent uw

vermeend lidmaatschap en activiteiten voor MASSOB. Verder legde u een kaartje met daarop de foto’s

van de leiders van MASSOB neer. Het kaartje toont niet aan dat u lid was van – of actief was voor – de

organisatie MASSOB en is verder niet relevant voor uw asielrelaas. Verder legde u een internetartikel

(dd. 15/2/2013) over MASSOB neer en verder legde de krant ‘Nigeria Newspoint’ (dd. 22/23 april 2013)

neer met daarin een artikel over de leider van MASSOB en zes anderen die de doodstraf zouden

riskeren. Aangezien geen van de door u neergelegde artikelen over u persoonlijk handelen en ze

slechts een algemeen beeld schetsen over de organisatie MASSOB, zijn ze verder niet relevant voor uw

asielaanvraag. Verder legde u de krant ‘Trumpeta’ (dd. 30/4/2013), met daarin een krantenartikel met

als titel ‘Uwazuruike’s treason trial: FG has pushed us to the wall – MASSOB’ neer. In het artikel wordt

aangegeven dat enkele topgeneraals van MASSOB, waaronder u op de vlucht zijn. Toen de

dossierbehandelaar u confronteerde met het feit dat in het krantenartikel staat dat u een topgeneraal

bent, gaf u vaag aan dat iedereen generaal is en er geen onderscheid gemaakt wordt. U gaf verder aan

dat de leider jullie ‘helden’ en ‘generaals’ noemde (gehoor CGVS, p.8), wat bezwaarlijk als aannemelijke

verklaring beschouwd kan worden. Bovendien blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, blijkt dat de pers in Nigeria corrupt is en dat het dus mogelijk is om journalisten en uitgevers te

betalen om een artikel te publiceren in hun krant, waardoor we geen geloof aan de authenticiteit ervan

kunnen hechten (zie landeninfo). U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg,

hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker stelt dat hij antwoord heeft gegeven op de algemene vragen en dat hij inderdaad meer

moeite had met concrete en gedetailleerde vragen. Hij verwijst in deze naar zijn profiel en het feit dat hij

zich tijdens het gehoor slecht voelde en hij inderdaad traag antwoordde.

Inzake de demonstratie van 10 december 2012 klopt het dat hij weinig kon vertellen omdat die

demonstratie niet in zijn regio plaatsvond en hij “niet van daar was”.

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

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Verzoeker brengt geen concreet gegeven bij waaruit kan blijken dat hij niet in staat zou geweest

zijn om op het CGVS volwaardige verklaringen af te leggen. Verzoekers verweer dat “hij zich op het
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ogenblik van het gehoor slecht voelde en dat hij inderdaad traag antwoordde” kan derhalve, mede gelet

op zijn vermeend profiel van lid van MASSOB, niet aanvaard worden als verschoning voor de veelheid

aan vage en incorrecte antwoorden en vastgestelde onwetendheden.

Verzoeker brengt geen concreet verweer aan inzake (i) de vele vage en onjuiste antwoorden omtrent

zijn voorgehouden lidmaatschap van en activiteiten voor MASSOB (ii) de vaststellingen inzake zijn

voorgelegde documenten. De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en

pertinent en wordt derhalve, daar zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Omwille van voormelde motieven toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus.

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 vier oktober tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


