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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 1654 van 11 september 2007
in de zaak X/ IVde kamer

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, van Nigeriaanse nationaliteit, op 22 juni 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 5 juni 2007.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 27 juli 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
september 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VAN
EETVELDT, die verschijnt loco advocaat B. CUYVERS en van attaché J. VERSTRAETEN,
die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1  Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:
“U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn van Benin City
(Edo State). Uw vader was beroepshalve soldaat en op driejarige leeftijd verhuisden jullie
omdat hij aan de slag moest op een basis in Kano State. Jullie woonden er in Tudun
Wada, nabij de stad Kano. Na uw studies werkte u als mecanicien. In 2000 veranderde u
van religie. U sloot zich aan bij de Redeem Christian Church. In Tudun Wada raakte het
bekend dat u zich bekeerd had tot het christendom en niet langer naar de moskee ging.
Uw familie werd hierom geviseerd. Uw vader werd bij de imam geroepen en kreeg de
schuld van uw bekering in zijn schoenen geschoven. Drie dagen later vielen moslims
christenen aan: woningen werden in de as gelegd, wagens vernield en mensen gedood.
Uw woning werd ook geviseerd. Ze waren op zoek naar u maar u was niet thuis. Uw
ouders werden om het leven gebracht en sinds de aanval hebt u uw broer en zus niet
meer gezien. Dit alles vond plaats op 25 september 2000. U zocht uw toevlucht tot het
politiekantoor maar kreeg er geen hulp waarop u naar de kerk ging. De rellen sleepten
uiteindelijk meer dan een maand aan. Toen de situatie enigzins gekalmeerd was, ging u in
een ander appartement wonen, nog steeds in Tudun Wada. In de periode eind 2000 -
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april 2001 werd er op de plaats waar u vroeger werkte navraag gedaan naar u. Ze
werden bedreigd en een van uw vrienden werd zelfs verwond om te weten te komen
waar u verbleef. U vond begin 2003 een andere job langs de weg naar Katsina state,
eveneens als mecanicien. Omstreeks februari 2005 kwamen ‘rebellen van de sharia-wet’,
zoals u ze noemt. Ze stelden enkele vragen aan de eigenaar van uw werkplaats waarop u
besliste om er niet langer te werken. Eind juni - begin juli 2006 brak er opnieuw een crisis
los. Op een avond in november 2006 was u thuis aan het luisteren naar gospel-muziek op
de radio. Plotseling hoorde u mensen roepen, u hoorde mensen vragen waar u woonde,
anderen hoorde u antwoorden dat u er niet was. Nog vóór ze binnen kwamen kon u
ontkomen. U rende weg, wist niet waarheen tot u zich plots bleek te bevinden aan de
snelweg die de stad uit gaat. Een chauffeur nam u meer naar 'Maraba Jos' (Katsina
State). U nam er contact op met pastoor (P.), die afwist van uw eerdere problemen. Hij
liet u oppikken door zijn chauffeur en trof de nodige regelingen zodat u het land uit kon.
U reisde per vliegtuig naar België. Op 6 december 2006 wendde u zich tot de gebouwen
van de Belgische asielinstanties en startte er uw asielprocedure.”

1 De motivering van de bestreden beslissing stelt:
“(…) Met name dient te worden gewezen op enkele ernstige tegenstrijdigheden tussen
uw verklaringen voor het Commissariaat-generaal (verder Cg) en de Dienst
Vreemdelingenzaken (verder DVZ).
Zo blijkt uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ, p.13) dat uw
woning op 25 september 2004 in brand werd gestoken. Zelf maakte u hier voor het
Commissariaat-generaal spontaan geen melding van. Toen u geconfronteerd werd met
uw eerdere verklaringen, beweerde dat het niet uw huis was, dat werd in de as gelegd in
2004 maar de kerk. Zelf herinnerde u zich weliswaar niet de exacte datum. Toen u de
exacte datum werd voorgelegd, 25 september, verklaarde u dat dit de dag was in 2000
dat uw ouders stierven. U voegde er aan toe niet te weten wat de oorzaak was van het
feit dat dit verkeerd werd weergegeven. Toen u werd gewezen op de motivering van uw
dringend beroep (dd. 4 januari 2007) waarin eveneens stond dat er op 25 september
2004 een conflict was dat resulteerde in het platbranden van uw woning, bleef u bij uw
verklaringen zoals u ze hebt afgelegd voor het Commissariaat-generaal (Cg, pp.16-17). De
tegenstrijdigheid is niet zonder belang. U verklaarde immers voor het
Commissariaat-generaal niet te weten of de woning van uw ouders in de as is gelegd
aangezien u er nooit bent teruggekeerd na hun dood (Cg, p.16). Ook een verwarring met
het laatste incident in 2006 is niet mogelijk aangezien u hierna Kano verliet. Voor de
Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde u dat u op zoek ging naar een andere woonplaats
nadat uw woning op 25 september 2004 in brand was gestoken door moslims (DVZ,
p.13). Voor het Commissariaat-generaal stelde u dan weer na het dood van uw ouders in
2000 te zijn verhuisd naar ‘Kwanar Tuden Wada’ en daar te hebben gewoond tot 2005
(Cg, p.12). Ook wat betreft het laatste incident, dat voor u de directe aanleiding vormde
om Nigeria te ontvluchten, legde u geen eenduidige verklaringen af. Aanvankelijk
situeerde u dit incident in juni-juli 2006 (Cg, p.15). Toen u gevraagd werd of u zich de
exacte datum van de aanval herinnerde, paste u –na enig aandringen van de interviewer
van het Commissariaat-generaal aangezien u tijdens uw verklaringen voor de Dienst
Vreemdelingenzaken wel een exacte datum had gegeven- de maand aan en zei u te
denken dat het de maand november was. De exacte datum herinnerde u zich echter niet
(Cg, pp.15-16). Dergelijke zwaarwichtige tegenstrijdigheden met betrekking tot essentiële
elementen van uw asielrelaas tonen duidelijk aan dat uw relaas niet doorleefd is. Er kan
dan ook niet langer geloof worden gehecht aan de door u ingeroepen asielmotieven.
Tevens kan worden opgemerkt dat toch enkele vraagtekens kunnen worden geplaatst bij
uw bewering dat u vanaf de leeftijd van 3 jaar tot 2006 permanent in Kano State zou
hebben gewoond.
U verklaarde in die periode permanent in Tudun Wada (Kano State) te hebben gewoond
(Cg, pp.3-4 en 14-15).
Nochtans blijkt uit de door uw advocaat overgemaakte kopie van uw rijbewijs dat het
document afgeleverd werd in ‘Ondo State’. Er komt verder ook nog een verwijzing naar
Lagos op voor. Vermits op de kopie van het rijbewijs 27 december 2002 als datum van
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aflevering voorkomt, maar nergens vermeld staat dat u (toen) in Kano State verbleef , kan
uw bewering dat u tot 2006 in Tudun Wada in Kano State woonde (Cg, pp.3-4 en 14-15)
worden betwijfeld. Uw beweringen tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal
dat u in het zuiden van Nigeria niemand kent en dat u geen andere plaatsen in Nigeria
kent (Cg, p.17) komen in het licht van de vaststelling dat u een rijbewijs heeft
aangevraagd en verkregen in de zuidelijke Ondo State ook niet meer ernstig over.
Eveneens bedenkelijk voor uw verblijf in Kano State is uw onterechte verklaring dat Kano
State geen hoofdstad heeft (C.g, p.5) (zie informatie in het administratief dossier). U
verklaarde ook in strijd met de werkelijkheid dat Samilu (sic) Turaki de gouverneur was
van Kano State op het moment dat u vertrok (i.e. in 2006), maar uit informatie waarover
het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat Kano State nooit een gouverneur met deze
naam heeft gehad (zie informatie in het administratief dossier). Saminu (en niet Samilu)
Turaki kon wel worden teruggevonden als gouverneur van Jigawa State (zie informatie in
het administratief dossier). Het is uiterst bevreemdend dat u zich hierin zou vergissen
indien u werkelijk vanaf uw 3de levensjaar tot 2006 een permanente bewoner van Kano
State zou zijn geweest.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor
vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij
een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van
ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.
Volgende opmerkingen kunnen worden gemaakt bij de documenten die u via uw
advocaat op 20 april 2007 liet overmaken. De vier artikels (BBC news: Analysis: Nigeria’s
Sharia split; Project: Open Book Nigeria; SIDOP Bulletin No.1, July 2003; Worldpress.org:
‘Shariahphrenia’ Reigns in Northern Nigeria) zijn van algemene aard.
U brengt geen enkel ander document aan, zodat een controle van uw reisweg niet
mogelijk is.”

2 Verzoeker betoogt in een eerste en enig middel dat de artikelen 2 en 3 van de
Wet van 29 juli 1991 betreffende de motiveringsplicht inzake bestuurshandelingen
werd geschonden aangezien het minimaliseren van de feiten geen afdoende
motivering is om de status van vluchteling te weigeren aan een persoon die
voldoet aan de voorwaarden van de Conventie van Genève.
Verzoeker stelt dat hij een ernstige vrees voor vervolging heeft in zijn land van
herkomst omdat hij, aangezien hij christen is een land dat door moslims wordt
gedomineerd, deel uitmaakt van een religieuze minderheid en bijgevolg vervolgd
wordt omwille van zijn religie.
Aangaande het feitenrelaas verwijst verzoeker naar stuk 1 van de procedure,
waarbij wordt aangenomen dat verzoeker, overeenkomstig de vermelde inventaris
op het verzoekschrift, verwijst naar het feitenrelaas, zoals voormeld, in de
bestreden beslissing.
Omtrent dit feitenrelaas stelt verzoeker (i) dat hij zich vergist heeft in de data van
het afbranden van het ouderlijk huis en de kerk en dat hij de exacte dat niet meer
kent maar wel zeker is dat het ouderlijk huis is afgebrand in 2000 en de kerk in
2004 (ii) dat hij de exacte vluchtdatum in november 2006 “even uit het oog
(was) verloren door de omstandigheden en de onzekerheden van het vluchten” (iii)
dat zijn rijbewijs op 27 december 2002 werd afgeleverd in Ondo State omdat hij
gedurende één maand werkte in een afgesloten kamp dat hij niet kon verlaten (iv)
dat hij doelde te zeggen dat de hoofdstad van Kano State Kano is (v) dat hij de
naam van de gouverneur van Kano State niet kent omdat deze dikwijls veranderen
en hij niet geïnteresseerd is in politiek.

2.3 Verweerder betoogt dat er geen geloof kon gehecht worden aan het relaas van
verzoeker omdat hij vage en tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd betreffende
(i) het feit of het de kerk dan wel zijn woning was die in brand werd gestoken en
wanneer dit gebeurde (ii) het feit wanneer hij van woning veranderde (iii) de
aanval op zijn persoon, wat verzoekers directe vluchtaanleiding was. Van
verzoeker mag verwacht worden dat hij coherente en consistente verklaring aflegt
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betreffende de aanval op zijn huis en de aanval op zijn persoon. Verzoeker brengt
geen argumenten aan die de argumenten van de bestreden beslissing kunnen
verklaren of weerleggen.
Verweerder stelt tevens dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat Kano State
geen hoofdstad heeft en dat hij eveneens, indien hij de naam van de gouverneur
van Kano State niet kende, dit kon verklaren in plaats van een naam te geven die
sterk gelijkt op de naam van de gouverneur van een andere staat.
Verweerder voert aan dat het voorgelegde rijbewijs er op wijst dat verzoeker niet
permanent in Kano State verbleef.

2.4 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, 1991, 84). De verklaringen mogen niet in strijd met
algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de
kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen,
hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel
kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men
overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
Genève, 1992, 54). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen
dat de feiten onwaar zouden zijn (R.v.St., X, nr. 43.027,19 mei 1993) en het is
niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling
op te vullen (R.v.St., X, nr. 136.692, 26 oktober 2004).
Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de
voormelde wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, is voldaan.
Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in
de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het
zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem
verschaft. (R.v.St., X., nr. 167.408, 2 februari 2007; R.v.St., X., nr. 167.852,
15 februari 2007). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de
bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is
bereikt. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat
verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De
materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat
administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet
steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte
ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden
Aangaande de tegenstrijdige verklaringen omtrent het afbranden van het ouderlijk
huis en de kerk stelt verzoeker in het verzoekschrift “wel zeker (te weten) dat het
ouderlijk huis in 2000 is afgebrand en de kerk in 2004”. Uit stuk 6, toegevoegd
aan het verzoekschrift, blijkt echter dat verzoeker eigenhandig schreef dat zijn
huis werd afgebrand op 25 september 2004 (“Therefore on the 25th of september
2004, there was a serious conflict. This resulted to the burnt down of my house,
alongside many properties of other Christian faithfulls around my neighbourhood”).
In dezelfde tekst van verzoeker wordt nergens melding gemaakt van een kerk die
in september 2004 afbrandde terwijl wel nadruk wordt gelegd op vermoorde
christenen, met inbegrip van een zekere “M.” en “A.”. Hetzelfde stuk meldt
eveneens nergens dat het huis van zijn ouders, hoewel hij beweert dat ze
overleden in 2000, werd afgebrand. De stelling van verzoeker in het
verzoekschrift dat de kerk afbrandde in 2004 is tevens tegenstrijdig met zijn
verklaringen op het Commissariaat-generaal omtrent de “Redeem christian church
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of God” waar hij verklaarde “ Wanneer ging je voor het laatst naar de kerk? Ze
werd platgebrand, de laatste keer dat ik er ging was in 2005” (administratief
dossier, stuk 3, p. 10) waaruit afgeleid moet worden dat de kerk in 2004 nog
bestond. Van verzoeker mag verwacht worden dat hij coherente verklaringen
aflegt in acht genomen dat het bijzondere gebeurtenissen betreffen met een
onmiddellijke impact op zijn leven en die derhalve in het geheugen gegrift blijven.
De omstandigheid dat verzoeker de exacte vluchtdatum in november 2006 “even
uit het oog (was) verloren door de omstandigheden en de onzekerheid van het
vluchten” is niet aannemelijk aangezien verzoeker in het voormelde toegevoegde
stuk aan het verzoekschrift een bijzonder belang hecht aan de datum (“(…) as my
entrappment by this blood drinkers drew to a close chased and almost complete
success on 18th of November 2006. A day I can’t forget, a day the scene of
murder was close and the first time I saw human slaughtered like beef. Therefore,
on the 18th of November 2006, I was back from work, (…)”).
Verzoekers bewering dat hij gedurende één maand werkte in een gesloten kamp
waardoor hem een rijbewijs werd afgeleverd in Ondo State is niet geloofwaardig
gezien het een post factum verklaring is die bovendien geen steun vindt in het
administratief dossier aangezien hij nooit verklaarde in Ondo State tewerk gesteld
te zijn geweest.
Het eerste en enige middel is ongegrond.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker
de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil
inroepen omwille van een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in artikel
1, A (2), van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.

3.1 Verzoeker voert geen middelen aan nopens de subsidiaire beschermingsstatus en
de Raad ontwaart, na kennisneming van het dossier, evenmin enig element dat de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4,
§2, van de voormelde wet van 15 december 1980 zou verantwoorden.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 11 september 2007 door:

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

dhr. R. SANEN,  toegevoegd griffier.
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 De griffier,     De voorzitter,

 R. SANEN.     W. MULS.


