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nr. 42 489 van 27 april 2010

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 2 februari 2010

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

staatlozen van 8 januari 2010.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HENDRICKX, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché G. HABETS, 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 en van Edo State - Benin City afkomstig te zijn.

U bent geboren te Monrovia - Liberia op 10 oktober 1966 en groeide vanaf uw twee jaar op bij uw

moeder in Benin City, Uhen Local Government Area, Edo State, Nigeria.

In 1997 werd u lid van de politieke partij ‘People Democratic Party’ (hierna PDP). U was actief

als chauffeur voor leden van de PDP. Tijdens de verkiezingscampagne was er een ‘oorlog’ tussen de

PDP en de ‘Great Nigeria People's Party’ (hierna GNPP). Op 15 oktober 2000 kreeg u telefoon van een

lid van de PDP uit Sokoto met de vraag om naar het noorden van Nigeria te gaan. Onderweg werd de

bus tegen gehouden door leden van de GNPP. Ze vroegen of u lid was van de PDP. U gaf aan dat u lid

was, waarop u geblinddoekt werd en meegenomen werd naar de ‘Kirikiri-gevangenis’ te Abuja. Toen u

er vier maanden opgesloten zat, brak er een opstand uit in de gevangenis. U kon ontsnappen en ging in
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een bos schuilen. Nadien ging u naar uw oom J. (…) die te Uhen woonde. Omdat men u bleef

opsporen verliet u in juli 2003 Nigeria en vluchtte u naar Togo. Daar bleef u tot u op 27 december 2003

naar Europa (Frankrijk) vertrok. Vandaar nam u de trein naar Brussel. Op 23 juli 2009 diende u voor het

eerst een asielaanvraag in te België.

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 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 omwille van problemen die u ervoer met

de aanhangers van de Great Nigeria Peoples Party die u vervolgden omdat u lid was van de

People Democratic Party, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

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

U gaf aan dat u van oktober 2000 tot januari 2001 opgesloten zat in de gevangenis te Abuja en dat

u nadien bij uw oom J. (…) te Uhen woonde (gehoor CGVS, p.9 – 10). Omdat men u bleef

opsporen verliet u in juli 2003 Nigeria en vluchtte u naar Togo. Daar bleef u tot u op 27 december 2003

naar Europa (Frankrijk) vertrok. Vandaar nam u de trein naar Brussel (gehoor CGVS, p.8). U liet toen na

om een asielaanvraag te doen en verder gaf u aan dat u in mei 2004 voor het eerst asiel aanvroeg te

België. Toen gevraagd werd wat het resultaat van deze asielaanvraag was, gaf u aan dat u geen

asiel aanvroeg, omdat u naar Engeland wou reizen en u niet wist dat u op de luchthaven asiel

moest aanvragen (gehoor CGVS, p.8). U gaf aan dat men in Finland uw vingerafdrukken vond en dat u

op 23 juli 2009 in België toekwam (gehoor CGVS, p.2). Toen u gevraagd werd of u in 2009 voor het

eerst asiel aanvroeg in België bevestigde u dit en u gaf verder aan dat u vóór 23 juli 2009 van niets wist

(gehoor CGVS, p.8). Er dient te worden opgemerkt dat u pas nadat u meer dan vijf jaar eerder uw

land ontvluchtte én nadat u door de Finse autoriteiten aan België werd overgedragen een

asielaanvraag indiende. Het feit dat u zolang wachtte omdat u vóór 23 juli 2009 van niets wist is geen

afdoende verklaring, daar dit van een kandidaat vluchteling redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

al het mogelijke doet om zijn bescherming te krijgen voor de reden waarom hij zijn land van

oorsprong ontvluchtte. Dat u gedurende meer dan vijf jaar hebt nagelaten dit te doen, getuigt niet van

een vrees voor vervolging.

Verder dient te worden vastgesteld dat u uw betrokkenheid bij de PDP niet aannemelijk kan maken.

U verklaarde dat u sinds 1997 lid werd van de PDP (gehoor CGVS, p.5), dat u oom reeds in 1991-

1992 lid werd van de PDP (gehoor CGVS, p.7) en dat de PDP in 1990 werd opgericht (gehoor CGVS,

p.6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier

werd gevoegd, blijkt dat de People’s Democratic Party (PDP) pas in 1998 werd opgericht. Het feit dat

uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de PDP pas in 1998 werd opgericht, maakt

uw beweringen betreffende het lidmaatschap van u en uw oom van de PDP ongeloofwaardig.

Verder verklaarde u dat u bij de verkiezingen in Nigeria in 1997 stemde voor Lucky Igbinadion van de

PDP (gehoor CGVS, p.3) en gaf u aan dat Olusegu Obaseju (sic) in 1997 verkozen werd als president

van Nigeria (gehoor CGVS, p.6). Verder verklaarde u dat er in 1997 een ‘oorlog’ plaatsvond tussen de

PDP en de GNPP en wel in de Edo State (gehoor CGVS, p.4). Bovenstaande gebeurtenissen zijn

eveneens verkeerd gesitueerd, aangezien de PDP pas in 1998 werd opgericht (zie administratief

dossier). Verder gaf u aan dat de PDP ook in 2002 de verkiezingen won, maar dat de partij nadien geen

verkiezingen meer won (gehoor CGVS, p.6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan

een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Olusegun Obasanjo in 1999 en 2003

verkozen werd tot president van Nigeria én dat ook bij de verkiezingen in 2007 de presidentskandidaat

van de PDP de verkiezingen won. Verder gaf u aan dat, dat de kleuren van de PDP groen en blauw zijn

en dat er een arend op het logo van de partij staat (gehoor CGVS, p.6), terwijl uit informatie waarover

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

partijkleuren groen en wit zijn en dat er een paraplu op het logo van de PDP staat. Toen de

dossierbehandelaar u vroeg naar de mening van de PDP over religie in Nigeria, gaf u aan dat ze zegden

dat iedereen christen moest zijn (gehoor CGVS, p.7). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de PDP voor ‘religieuze

vrijheid’ staat en dat de PDP regering weerstond aan de druk van de christelijke staten en een

compromis met de moslims sloot. Toen u gevraagd werd wie Vincent Ogbulafor is, gaf u aan hem niet te

kennen (gehoor CGVS, p.10). Toen u gevraagd werd wie Alhaji Abubakar Kawu Baraje is, gaf u aan

hem van naam te kennen, maar niet van gezicht. U gaf aan dat hij politicus is, maar u wist niet welke
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functie hij had noch tot welke partij hij behoorde (gehoor CGVS, p.11). Nochtans blijkt uit informatie

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

Vincent Ogbulafor de nationale voorzitter van de PDP is en dat Alhaji Abubakar Kawu Baraje de

secretaris-generaal van de PDP is. Verder kon u niet zeggen wat de laatste informatie rond de PDP

was, omdat u in 2003 vertrok. U gaf wel aan dat ze niet meer in de regering zitten, maar verder wist u

niets van hen (gehoor CGVS, p.11).

Gelet op bovenstaande talrijke onwetendheden maakt u het niet aannemelijk dat u betrokken was bij

het PDP en bijgevolg vervolging hebt te vrezen voor de door u beweerde betrokkenheid bij het PDP,

partij die nota bene momenteel aan de macht is in Nigeria.

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

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 geen documenten voor waaruit uw identiteit of uw reisweg moeten blijken.

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 roept een schending in van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker herhaalt zijn vluchtmotieven en volhardt lid te zijn geweest van de PDP. Hij stelt zich tijdens

het gehoor te hebben vergist omtrent enkele data en de situering van de gebeurtenissen. Ook bevestigt

hij niet op de hoogte te zijn van een aantal feiten maar hij volhardt evenzeer in zijn verklaring werkzaam

te zijn geweest als chauffeur voor leden van de PDP en problemen te hebben gehad met de GNPP.

Verzoeker verwijt de Commissaris-generaal onvoldoende aandacht te hebben besteed aan zijn

problemen met GNPP. Zijn beperkte kennis van de PDP betekent volgens verzoeker niet dat het

uitgesloten is dat hij problemen kende met GNPP.

2.2. 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, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De verklaringen

mogen niet in strijd zijn 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, 204). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te

vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de criteria

van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Verzoeker verklaart dat hij Nigeria verliet in juli 2003 voor Togo en dat hij in december 2003 van Togo

naar Frankrijk reisde. Vanuit Frankrijk reisde hij daags nadien door naar België (administratief dossier,

stuk 3, p.8). Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker verder ondermeer naar Noorwegen en

Finland reisde (stuk 11, Verklaring, nr. 34). Hij vroeg evenwel slechts asiel aan in België op 23 juli 2009.

Deze houding is niet te verzoenen met een vrees voor vervolging en ondermijnt de actualiteit en ernst

van zijn voorgehouden vrees. Verzoeker brengt bovendien geen begin van bewijs bij ter ondersteuning

van zijn verklaringen. Evenmin brengt hij een begin van bewijs bij inzake zijn identiteit. Voormelde

elementen zijn een negatieve indicatie voor zijn geloofwaardigheid.
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Verzoeker bevestigt de gebrekkige kennis die in de bestreden beslissing wordt aangehaald en volhardt

in zijn verklaringen omtrent zijn vluchtmotieven. Ondanks de opwerpingen van verzoeker wijst

verweerder er terecht op dat uit het administratieve dossier blijkt dat verzoeker niet in staat is de door

hem aangehaalde gebeurtenissen aan te tonen met coherente verklaringen, noch met de nodige

stukken die zijn beweringen zouden ondersteunen. Verzoeker weerlegt immers niet dienstig de

motiveringen in de bestreden beslissing aangaande zijn foutieve verklaringen inzake de PDP,

meerbepaald (i) het feit dat de PDP nog niet was opgericht op het ogenblik dat hij verklaarde reeds lid te

zijn (ii) inzake de presidenten van Nigeria die lid waren van de PDP (iii) de kleuren en het symbool van

de PDP (iv) de voorzitter en secretaris-generaal van de PDP. Voormelde motiveringen vinden steun het

administratief dossier, zijn terecht en pertinent en worden door de Raad overgenomen. Gezien

ongeloofwaardigheid van zijn lidmaatmaatschap van de PDP kan er evenmin geloof gehecht worden

aan de vervolging die eruit zou zijn voortgevloeid.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

3. Verzoeker voert geen element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

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 zevenentwintig april tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


