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nr. 43 941 van 27 mei 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 15 januari 2010

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

staatlozen van 14 december 2009.

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 G. KLAPWIJK, 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 afkomstig te zijn van Kano. U bent ongehuwd

en kinderloos maar hebt een vriendin in Nigeria, Bukola. Uw beide ouders zijn een natuurlijke

dood gestorven. Uw zus (M.) kwam in 2001 om het leven tijdens onlusten in de stad. U bent een

moslim en van Yoruba afkomst. U bent een gediplomeerd ingenieur electronica. Na enige ervaring te

hebben opgedaan in een firma, startte u uw eigen zaak op. Op 10 februari 2009 was u 's morgens thuis

toen een vriend uw woning binnen rende en u om hulp vroeg. Hij zei u dat hij werd achtervolgd door de

hisba, personen die toezien op de naleving van de sharia, die hem ervan beschuldigde na een

toiletbezoek papier met een koranvers te hebben gebruikt. Terwijl uw vriend (I.) u de details aan

het verstrekken was, hoorde u een groep mensen naderbij komen die aanklopte. Een man vroeg u of er
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nog iemand anders in uw woning aanwezig was. U ontkende. U werd aan de kant geduwd en uw

woning werd doorzocht. (I.) werd gevonden onder uw bed. Hij werd naar buiten gesleurd en gestoken

met een machete. Hij stierf. De leider van de bende zei dat u ook om het leven moest worden gebracht.

Toen u dit hoorde sloeg u op de vlucht. U moest nog een steen incasseren op uw nek maar slaagde er

in te ontkomen. U ging onmiddellijk naar uw vriend (A.H.) in Bichi en verbleef bij hem tot mei 2009.

(A.) had vernomen van zijn vrienden dat de hisba vermoedde dat u in Bichi was. Daarom vertrokken

jullie in de nacht van 10 mei 2009 naar Wudil. (A.) stelde u er voor aan zijn vriend (U.), een rijk man.

Hij beloofde u het land uit te helpen. In de nacht van 22 mei 2009 vertrok u met één van zijn

werknemers naar de luchthaven. Via Tripoli reisden jullie naar België. Uw begeleider legde de

paspoorten voor aan de controle waarna jullie een taxi namen naar de stad. Hij liet u achter bij een

vrouw die een restaurant had en op maandag 25 mei 2009 bracht iemand u naar de gebouwen van de

Belgische asielinstanties waar u uw asielprocedure startte.

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’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel

risico op het 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.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw problemen met de hisba zich hebben afgespeeld in Kano. U

hebt nagelaten om klacht in te dienen bij de politie omwille van deze agressie tegen uw persoon.

U verklaarde dat naar de politie gaan wel een mogelijkheid was maar dit niet te hebben gedaan omdat

ze u aan uw agressors zouden hebben overgedragen (Cg, p.5). Op de vraag waarom de politie dit zou

doen, verwees u naar het incident in 2001 waarbij uw zus om het leven kwam. De politie dreigde

overmeesterd te worden en sloeg op de vlucht, hierbij de mensen die bescherming hadden gezocht in

het politiekantoor in de steek latend. De sharia boys brandden daarop het politiekantoor plat (Cg, p.5).

Er kan in deze omstandigheden begrip opgebracht worden voor uw weigering om beroep te doen op

de politie van Kano voor bescherming. Uit uw verklaringen blijkt echter onvoldoende dat u in

de onmogelijkheid zou verkeren om u elders in Nigeria te vestigen om te ontkomen aan uw

agressors. Hierover ondervraagd door de interviewer gaf u het voorbeeld van iemand die een koe

gestolen had, naar Lagos gevlucht was maar er gevonden werd en teruggebracht werd naar Zamfara

(Cg, pp.5-6). U verwees ook naar een journalist die het land moest verlaten na een artikel te hebben

geschreven over miss world (Cg, p.6). U slaagde er echter niet in om concreet aan te geven hoe ze u

zouden kunnen vinden, bijvoorbeeld in het christelijke zuiden van Nigeria. U wees er in het algemeen op

dat die mensen een netwerk hebben en dat ze misschien foto's van u zullen verspreiden vanuit uw

woning als ze die niet platbranden (Cg, p.6). Dergelijke beweringen zijn echter hoogst speculatief en

slechts gebaseerd op veronderstellingen van uwentwege. Uw bewering dat de hisba te weten zou zijn

gekomen dat u in Bichi verbleef is geen indicatie voor het feit dat ze u in een plaats verder van Kano

zouden kunnen traceren. Het is trouwens ook niet duidelijk hoe de hisba tot het vermoeden kwam dat u

in Bichi verbleef. Daarenboven hebt u deze informatie slechts uit derde hand, namelijk van (A.H.), die

het op zijn beurt vernam van een vriend die zelf bij de hisba zou zijn (Cg, p.4).

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt overigens dat u - als moslim

en etnische Yoruba – zowel etnisch als religieus aansluiting kan vinden bij de Yoruba in het zuidwesten

van Nigeria, waarvan ongeveer de helft christen is en de andere helft de islam belijdt. De sharia is

bovendien enkel van kracht in een beperkt aantal noordelijke staten van Nigeria, en niet in het

zuidwesten, zodat men ervan kan uitgaan dat de hisba - die in het noorden precies toeziet op de

naleving van de sharia - dan ook geen bestaansreden (of invloed) heeft in het zuidwesten van het land

(zie informatie in het administratief dossier).

Uit voorgaande opmerkingen blijkt dat u voor wat uw problemen met de hisba betreft over

een intern vluchtalternatief beschikt, zodat u geen internationale bescherming kan

worden toegekend.

Het door u voorgelegde document om uw afkomst van Fagge Local Government Council aan te

tonen, brengt geen wijzigingen aan voorgaande bemerkingen aangezien uw afkomst hier niet ter

discussie staat. Het schrijven van de heer (A.H.B.) waarin hij u meldt dat de hisba nog steeds naar u

komt vragen en dat ze in de mogelijkheid zijn om u te vinden zelfs buiten Nigeria is niet van die aard

om bovenstaande opmerkingen te wijzigen. Het is immers niet duidelijk waarop hij zich baseert om
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te besluiten dat de hisba in de mogelijkheid zou zijn om u gelijk waar in Nigeria en zelfs buiten Nigeria

te lokaliseren. De identificatiekaart van (A.H.B.) is niet relevant voor uw asielprocedure.

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 voert de schending aan van artikel 57/6, 1e van de voormelde wet van 15 december

1980 (Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, artikel 1 van de Conventie van Genève en “de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur”. Hij is van mening dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) haar beslissing op onvoldoende en inadequate wijze heeft

gemotiveerd.

2.1.1. Verzoeker betoogt dat hij inderdaad nooit een klacht indiende tegen de politie doch hiervoor

gegronde redenen had. De Hisba staat sterker dan de politie en heeft het in feite voor het zeggen, zeker

in de noordelijke staten. Bovendien heeft verzoeker slechte ervaringen met de politie. Hij verwijst in

deze naar het incident in 2001 waarbij zijn zus om het leven kwam en naar het feit dat de politie niets

deed nadat zijn vriend I. voor zijn huis werd vermoord. Hij zou gedurende dit tijdens zijn verblijf bij A. in

Bichi via deze laatste hebben vernomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij wegvluchtte aangezien

de lokale politie niet bij machte is iets te ondernemen tegen de Hisba.

Omtrent de motivering die stelt dat hij in een ander deel van Nigeria kan gaan wonen voert verzoeker

aan dat de Hisba en andere extremistische groeperingen in Nigeria werken met netwerken over het hele

land en zelfs over het hele Afrikaanse continent. Hij stelt dat dit in Nigeria zeer goed is geweten maar

dat de Europese landen hiervoor blijkbaar de ogen sluiten. Verzoeker betoogt voorts dat het bijna

onmogelijk is om contact te hebben met mensen in zijn thuisland die hem zouden kunnen helpen met de

bewijsvergaring aangaande het feit het voor hem nergens in Nigeria veilig is. Verzoeker geeft aan

verschillende voorbeelden te kennen van personen in een gelijkaardige situatie die dachten te kunnen

ontkomen door naar een christelijk gebied te vluchten maar uiteindelijk toch niet konden ontsnappen

aan de Hisba of Taliban. Hij vervolgt: “Spijtig genoeg zijn dit zeer ernstige feiten die enkel in Nigeria

gekend zijn en het nieuws in ons land niet halen en bijgevolg hier niet gekend zijn”. Verzoeker doet

gelden dat de Hisba over een enorm netwerk beschikt en ook in het christelijke zuiden van Nigeria

beschikt over aanhangers. Tevens stelt hij: “Officieel is het zuiden van Nigeria inderdaad gekend als een

christelijk gebied, maar officieus is het zo dat de meerderheid van de bevolking in het zuiden ook Moslim

is”.

De macht van Hisba gaat zeer ver en zij hebben pamfletten verspreid met verzoekers naam en foto met

het oog om informatie over hem te verkrijgen. Verzoeker heeft zulk pamflet kunnen bekomen via één

van zijn vrienden doch het kwam slechts aan de dag voor de indiening van het verzoekschrift zodat hij

de tijd niet had het te laten vertalen. Hij voegt het stuk bij het verzoekschrift met een vrije vertaling ervan

en geeft aan dat hij later nog een vertaling door een vertaler zal opsturen naar de RvV. Ook verstuurde

één van verzoekers vrienden een krantenartikel uit de lokale krant ‘Weekend Compass’ en daterend van

11 oktober 2009. In dit artikel wordt het hele verhaal rond I. uit de doeken gedaan, wordt vermeld dat

verzoeker huis onmiddellijk na zijn vlucht werd verwoest en in brand gestoken en wordt een foto

getoond van het in brand staande huis van verzoeker. Ook wordt hierin gewag gemaakt van de

pamfletten die werden uitgedeeld door de Hisba.

Verzoeker wenst er nog op te wijzen dat hij een goed leven leidde in Nigeria en dat, indien er een

manier was om veilig te kunnen leven ergens in zijn land, hij onmiddellijk zou teruggaan. In België heeft

hij niets: geen geld, geen werk en geen vrienden. Hij komt amper buiten het asielcentrum. Hij kan echter

niet terugkeren. Dat hij hiervan geen concrete bewijzen kan bijbrengen mag volgens hem de RvV niet

tegenhouden om hem het voordeel van de twijfel te verlenen.

Uit het voorgaande kan volgens verzoeker worden afgeleid dat hij wel degelijk een gegronde vrees voor

vervolging heeft in de zin van artikel 1, A, (2) van de Conventie van Genève en dient hij bijgevolg te

worden erkend als vluchteling.
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2.1.2. Verzoeker stelt dat aan hem minstens het statuut van subsidiaire bescherming moet worden

toegekend nu er in zijn hoofde wel degelijk zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, indien hij

naar Nigeria terugkeert, hij er foltering of een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

dreigt te ondergaan. Ter staving verwijst hij naar de door hem ingeroepen asielmotieven.

2.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 2 maart 2007, nr. 168.403; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392). Wat betreft de aangevoerde schending van “de algemene beginselen van behoorlijk

bestuur” dient te worden vastgesteld dat verzoeker nalaat te preciseren welk van deze beginselen hij

geschonden acht door de bestreden beslissing en evenmin nader duidt op welke wijze dit zou zijn

geschonden. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.3. Verzoeker toont evenmin in concreto aan op welke wijze een schending van artikel “57/6, 1e”

voorligt. Hoe de bestreden beslissing artikel 57/6, eerste lid van de Vreemdelingenwet zou hebben

geschonden kan hoe dan ook niet worden ingezien daar deze wetsbepaling enkel een regeling betreft

van de bevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en artikel

57/6, eerste lid, 1° de Commissaris-generaal de bevoegdheid verleent tot het nemen van de in casu

aangevochten beslissing.

2.4. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet

van 29 juli 1991, 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. De administratieve overheid dient in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006,

nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr.

172.777). Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, 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.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

2.4.1. 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, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 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 (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). 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 in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.
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De bestreden beslissing motiveert op grond van de stukken van het dossier met recht dat uit verzoekers

verklaringen niet blijkt dat hij in de onmogelijkheid verkeert om zich elders in Nigeria te vestigen om te

ontkomen aan zijn agressors. Hierover ondervraagd noemde hij weliswaar het voorbeeld van iemand

die een koe gestolen had en naar Lagos vluchtte doch daar werd teruggevonden, alsmede van een

journalist die het land moest verlaten na een artikel te hebben geschreven over miss World, doch hij

slaagde er niet concreet aan te geven hoe ze hem zouden kunnen vinden bijvoorbeeld in het christelijke

zuiden van Nigeria. Verzoeker wees er in het algemeen op dat die mensen een netwerk hebben en

misschien foto’s van hem zullen verspreiden vanuit zijn woning indien ze deze niet platbranden. De

Commissaris-generaal oordeelde echter terecht dat dergelijke beweringen hoogst speculatief zijn en

louter zijn gebaseerd op veronderstellingen van verzoeker. Zijn bewering dat de Hisba zou zijn te weten

gekomen dat hij verbleef in Bichi is, zoals de bestreden beslissing met reden motiveert, geen indicatie

voor het feit dat ze hem in een plaats verder van Kano zouden kunnen traceren. Tevens wordt hierbij

terecht opgemerkt dat het trouwens evenmin duidelijk is hoe de Hisba tot het vermoeden kwam dat hij

daar verbleef en dat verzoeker deze informatie slechts verkreeg uit derde hand, namelijk van A.H., die

het op zijn beurt vernam van een vriend die bij de Hisba zou zijn.

De Commissaris-generaal verwijst tevens terecht naar de informatie in het dossier waaruit blijkt dat

verzoeker – als moslim en als etnische Yoruba – aansluiting kan vinden bij de Yoruba in het zuidwesten

van Nigeria, waarvan ongeveer de helft christen is en de andere helft de islam belijdt. De sharia is

bovendien enkel van kracht in een beperkt aantal noordelijke staten van Nigeria en niet in het

zuidwesten zodat men ervan kan uitgaan dat de Hisba – die in het noorden precies toeziet op de

naleving van de sharia – dan ook geen bestaansreden of invloed heeft in het zuidwesten van het land.

Verzoeker beperkt zich met betrekking tot voormelde motivering tot het uiten van een aantal algemene

en ongefundeerde beweringen. Zo beweert hij andermaal dat de Hisba werkt met een netwerk over het

hele land en zelfs het hele Afrikaanse continent zonder ook maar enig begin van bewijs bij te brengen

om dit te ondersteunen. Dit klemt nog des te meer daar hij beweert dat dit in Nigeria nochtans zeer goed

is geweten. Dat het bijna onmogelijk zou zijn om contact te hebben met mensen in zijn thuisland om

hieromtrent bewijzen te vergaren kan niet worden aangenomen nu hij reeds bij het CGVS verklaarde

een brief te hebben ontvangen van zijn vriend A.H. in Nigeria (administratief dossier, stuk 3, p.6) en ook

de bij het verzoekschrift gevoegde documenten zou hebben ontvangen van vrienden in Nigeria

(rechtsplegingdossier, stuk 1, p.5). Derhalve kan worden aangenomen dat verzoeker, indien het

voormelde algemeen geweten zou zijn in Nigeria, dienaangaande toch enig begin van bewijs zou

moeten kunnen voorleggen. Tevens is in dit opzicht zijn blote bewering niet ernstig dat hij een aantal

voorbeelden kent van personen in een gelijkaardige situatie doch dat deze spijtig genoeg enkel in

Nigeria zijn gekend. Hij brengt immers ook ter staving hiervan geen concrete elementen bij. Hij laat

daarenboven na ook maar enig begin van bewijs neer te leggen ter ondersteuning van zijn betoog dat

“Officieel is het zuiden van Nigeria inderdaad gekend als een christelijk gebied, maar officieus is het zo

dat de meerderheid van de bevolking in het zuiden ook Moslim is”.

Het louter opwerpen van dergelijke blote beweringen zonder deze ook maar enigszins te onderbouwen

aan de hand van concrete bewijselementen is niet dienstig ter weerlegging van de hoger aangehaalde

motieven. Verzoeker brengt geen concrete en objectieve elementen bij om de correct gemaakte

vaststellingen van de Commissaris-generaal, die hun weerslag vinden in het administratieve dossier, te

weerleggen. Op basis van deze vaststellingen oordeelde de Commissaris-generaal op goede grond dat

verzoeker voor wat zijn problemen met de Hisba betreft beschikt over een intern vluchtalternatief in

Nigeria.

Hoe verzoekers betoog dat hij geen klacht neerlegde bij de politie omdat de lokale politie van Kano niet

bij machte is iets te ondernemen tegen de Hisba afbreuk zou kunnen doen aan de motieven van de

bestreden beslissing kan niet worden ingezien. Dat hij heeft nagelaten zich tot de politie van Kano te

wenden wordt hem immers niet ten kwade geduid in de bestreden beslissing. Deze stelt in tegendeel

uitdrukkelijk: “Er kan in deze omstandigheden begrip opgebracht worden voor uw weigering om beroep

te doen op de politie van Kano voor bescherming”.

De door verzoeker neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij vermogen afbreuk te doen aan

het voorgaande.

De bestreden beslissing motiveert ten aanzien van het schrijven van de heer A.H.B. (administratief

dossier, stuk 12: documenten) met recht dat niet duidelijk is waarop deze zich baseert om te besluiten

dat de Hisba in staat zou zijn verzoeker in heel Nigeria en zelfs daarbuiten te lokaliseren.
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De indentificatiekaart van A.H.B. (administratief dossier, stuk 12: documenten) is, zoals de

Commissaris-generaal met reden opmerkt, niet relevant voor verzoekers asielprocedure.

Het bij het verzoekschrift gevoegde document ter staving van verzoekers bevestigt louter dat verzoeker

afkomstig is van de Fagge Local Government Council in de Kano State, hetgeen prima facie niet wordt

betwijfeld. Het bevat echter geen gegevens die afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

Wat betreft het pamflet in bijlage bij het verzoekschrift en dat zou zijn verspreid door de ‘Kano State

Hisbah Board’ dient te worden opgemerkt dat dit slechts een kopie betreft zodat hieraan, gelet op de

manipuleerbaarheid van kopieën, geen bewijswaarde kan worden toegekend. Bovendien is dit stuk,

ondanks dat verzoeker reeds in het verzoekschrift aangaf dergelijke vertaling te zullen bijbrengen, tot op

heden niet vergezeld van een voor eensluidend verklaarde vertaling zodat het overeenkomstig artikel 8

PR RvV niet in overweging wordt genomen.

Het door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde krantenartikel vermag evenmin afbreuk te doen aan

het voorgaande. Verzoeker laat immers na de originele krant voor te leggen waarin dit artikel zou zijn

verschenen. Het neergelegde document betreft een stuk dat door eenieder met een computer kan zijn

gefabriceerd en waarvan de herkomst in het geheel niet kan worden nagegaan. Bovendien dient prima

facie te worden vastgesteld dat dit stuk een aantal onregelmatigheden bevat welke de

authenticiteitwaarde ervan ondergraven. Het logo bovenaan in het document werd immers duidelijk

gemanipuleerd of gefabriceerd aangezien het woord “Compass” gedeeltelijk over het woord “Weekend”

werd geplakt, getuige waarvan het feit dat slechts de bovenzijde van de letters van dit laatste woord

zichtbaar zijn. Dit klemt nog des te meer daar het weinig aannemelijk is dat een dergelijk artikel slechts

zou worden gepubliceerd nadat verzoeker reeds gedurende meer acht maanden is gevlucht en wou

worden gezocht door de Hisba. Bovenal toont verzoeker niet aan waarom hij geen juridische stappen

heeft laten ondernemen in Nigeria aangezien hij volgens dit artikel “(…) wanted dead or alive (…)” (vrije

vertaling: “leven of dood gewild”) is. Gelet op voormelde vaststellingen kan geen bewijswaarde worden

toegekend aan het neergelegde krantenartikel.

In acht genomen hetgeen voorafgaat kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.4.2. Overeenkomstig artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming

indien in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico

op ernstige schade bestaat en van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van

het land blijft. Verzoeker voert teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen geen andere

elementen aan dan deze aan de grondslag van zijn asielrelaas. Reeds hoger werd vastgesteld dat in

casu redelijkerwijze van verzoeker kan worden verwacht dat hij zich elders in Nigeria zou vestigen om

zich op die wijze te onttrekken aan de problemen zoals door hem aangehaald in het kader van zijn

asielrelaas (zie sub 2.4.1.). Derhalve dient de subsidiaire beschermingsstatus aan hem te worden

ontzegd.

2.4.3. De motiveringsplicht is niet geschonden

2.5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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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 mei tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


