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nr. 46 306 van 13 juli 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 27 april 2010 heeft

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

15 april 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 20 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat D. MBOG, die loco advocaat A. VANHOECKE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, 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 Yoruba te zijn van etnische origine. U

bent geboren en getogen te Ita Ogbolu op 12 december 1969. U bent traditioneel gehuwd met (D.I.) en

hebt met haar drie kinderen, namelijk (O.), (A.) en (O.).

Na de dood van uw vader, (D.E.), nam de oudste nog levende broer van uw vader, (D.A.), - zoals de

traditie het voorschrijft - alle eigendommen van uw vader over voor één jaar. Eén jaar later ging u naar

uw oom (D.A.) om hem de eigendommen te vragen waar u recht op had. Hij werd kwaad waarop u –

zoals de traditie het voorschrijft – naar (A.), een oude vriend van uw vader, ging. Ook (A.) ging praten

met uw oom (D.A.), maar ook hij kwam met lege handen terug. (D.A.) ging naar de politie om klacht neer

te leggen tegen u, want hij beweerde dat u hem thuis had aangevallen. U ging opnieuw naar (A.) en u

vernam dat de politie naar u thuis was gekomen om u te zoeken. U ontvluchtte in februari 2009 uw dorp

Ita Ogbolu en ging bij vrienden in Ibadan wonen. In juni 2009 vluchtte u weg naar Lagos, omdat uw oom
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(D.A.) volgens uw vrouw wist dat u in Ibadan zat. Op 28 oktober 2009 verliet u Nigeria met het vliegtuig

en op 29 oktober 2009 kwam u toe in België waar u op 30 oktober 2009 een asielaanvraag indiende.

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 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.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben omdat u vreest dat uw oom (D.A.) u zal vermoorden,

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de redenen voor uw vlucht, geen verband houden

met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet.

U verklaarde dat na de dood van uw vader, (D.E.), zijn oudste nog levende broer, (D.A.), - zoals de

traditie het voorschrijft - alle eigendommen van uw vader overnam voor één jaar. Toen u één jaar later

naar uw oom (D.A.) ging om hem de eigendommen te vragen waar u recht op had, werd hij kwaad en

ging hij naar de politie om klacht neer te leggen tegen u, want hij beweerde dat u hem thuis had

aangevallen (gehoor CGVS, p.7-8). De politie kwam naar u thuis om u te zoeken en u vluchtte weg uit

uw dorp Ita Ogbolu en ging bij vrienden in Ibadan wonen. Toen uw vrouw u in juni 2009 informeerde dat

uw oom (D.A.) wist dat u in Ibadan zat, vluchtte u weg naar Lagos en op 28 oktober 2009 verliet u

Nigeria.

De motieven die u in het kader van uw asielrelaas aanhaalde, houden geen verband met één van

de criteria van de Conventie van Genève voor de toekenning van asiel (politieke of religieuze

overtuiging, nationaliteit of ras of het behoren tot een sociale groep). Het gaat hier immers om een

private familietwist, meer bepaald een twist tussen uw oom (D.A.) enerzijds en u anderzijds.

Het onderwerp van deze twist is de zeggenschap over de eigendom die uw vader naliet toen hij

overleed. De incidenten die u in dat verband aanhaalde, kunnen bijgevolg niet als ‘vervolging’ in de zin

van de Vluchtelingenconventie van Genève worden beschouwd en behoeven bijgevolg geen

internationale bescherming.

U heeft evenmin aangetoond dat u een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen in geval van een eventuele

terugkeer naar uw land van oorsprong.

Er kan worden opgemerkt dat – indien u werkelijk een conflict omwille van grond had met uw oom (D.A.)

– u nagelaten heeft de beschermingsmogelijkheden in uw land van herkomst uit te putten om deze

twist met uw oom (D.A.) op te lossen.

U verklaarde dat uw vader reeds in 1997 een huis op uw naam liet bouwen, omdat uw vader

problemen verwachtte, want hij wist dat elk lid van de familie in de familiecompound kon komen wonen

(gehoor CGVS, p.6). Toen u om meer duidelijkheid rond de te verwachten problemen werd gevraagd,

gaf u aan dat uw vader zijn broer ook kende en dat (D.A.) kon zeggen dat de grond reeds eigendom

was van hun vader (uw grootvader), zodat hij ook recht had op een deel (gehoor CGVS, p.10). Toen

u gevraagd werd waarom uw vader geen papieren liet opmaken waaruit bleek dat de eigendom van

hem was en niet van zijn vader – hij zag het conflict immers reeds in 1997 aankomen – gaf u aan dat u

het niet wist, dat uw vader een laaggeschoolde boer was én dat hij niet verwachtte zo snel te

sterven (gehoor CGVS, p.10). Dit zijn geen afdoende verklaringen om niet te trachten het aankomende

conflict te vermijden.

Verder verklaarde u dat u niet naar de politie ging, omdat deze u direct zouden vasthouden. Toen

u gevraagd werd waarom u dacht dat de politie u zou vasthouden, gaf u – vaag – aan dat hij (uw

oom (D.A.)) van het leger is en dat hij vele vrienden bij de politie heeft. Bovendien gaf u aan dat u

er zéker van was dat de politie u enkele dagen zou vasthouden en dat ze u dan naar een

legerkazerne zouden zenden (gehoor CGVS, p.8). Er dient te worden opgemerkt dat bovenstaande

verklaringen louter hypothetisch zijn en geen reden zijn om te verzaken bij de politie aangifte te doen

van het conflict met uw oom.

Later gaf u aan dat de politie u kwam zoeken nadat uw oom (D.A.) naar de politie ging om klacht neer te

leggen tegen u, want hij beweerde dat u hem thuis had aangevallen en dat u daarom niet naar de politie

of het gerecht durfde te gaan, want dat ze u als dader zouden zien en niet als slachtoffer (gehoor

CGVS, p.9). Het feit dat u uw verklaringen wijzigde naarmate er door de dossierbehandelaar werd
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doorgevraagd maakt dat het asielrelaas verzonnen over komt. Bovendien lijkt het logisch dat de politie

uw versie van het verhaal wenst te kennen, vermits er een klacht tegen u ingediend werd en aangezien

u zélf aangaf dat de politie wéét dat u uw oom niet zou bedreigen / vechten met uw oom (gehoor CGVS,

p.10), kon u met een gerust gemoed naar hen gaan.

Toen u gevraagd werd of u trachtte de twist tussen uw oom (D.A.) en u – betreffende de zeggenschap

over de eigendom die uw vader naliet toen hij overleed – op een andere manier (..) op te lossen (buiten

de bemiddelingspoging van Ashamo), gaf u aan dat iedereen in het dorp wist dat het uw eigendom was,

maar dat niemand durfde te spreken (gehoor CGVS, p.9). Verder gaf u aan dat u niet naar een advocaat

ging, omdat u deze niet kan betalen en dat naar een advocaat stappen gelijk zou staan aan uw leven op

te geven (gehoor CGVS, p.9).

Er mag van u verwacht worden dat u – betreffende de twist tussen uw oom (D.A.) en u in verband met

de zeggenschap over de eigendom die uw vader naliet toen hij overleed –toch eerst alle beschermings-

en rechtsmiddelen zou uitproberen en uitputten in uw land van herkomst door u toch te wenden tot de

Nigeriaanse autoriteiten, alvorens internationale bescherming te zoeken. Bovendien heeft u niet

aannemelijk gemaakt dat uw intern hervestigingsalternatief – i.c. uw respectievelijk verblijf in Ibadan

en Lagos - niet voldeed om u aan uw oom (en de politie) te onttrekken.

U verklaarde dat u in februari 2009 uw dorp Ita Ogbolu ontvluchtte en dat u bij vrienden in Ibadan

ging wonen (gehoor CGVS, p.11). Verder gaf u aan dat u in juni 2009 wegvluchtte naar Lagos, omdat

uw oom (D.A.)volgens uw vrouw wist dat u in Ibadan zat (gehoor CGVS, p.11). Verder gaf u aan dat u

op 28 oktober 2009 Nigeria verliet en dat op 29 oktober 2009 toekwam in België (gehoor CGVS,

p.7). Toen de dossierbehandelaar u vroeg of u in Ibadan en Lagos ondergedoken leefde of wat u er

deed, gaf u aan dat u een rijbewijs had en dat u af en toe als chauffeur werkte (gehoor CGVS, p.11).

Toen u verder gevraagd werd of u vanaf de dag dat u Ita Ogbolu verliet (februari 2009) en de dag dat u

Nigeria verliet (28 oktober 2009) nog problemen kende met uw oom (D.A.) (of de politie), gaf u aan

van niet omdat u verborgen zat (gehoor CGVS, p.11). Toen u erop gewezen werd als werk rondrijden

met een camionette niet echt verscholen zitten is, gaf u aan dat u overdag werkte als mecanicien en dat

u ’s avonds rond reed met een taxi (gehoor CGVS, p.11). Ook dit laatste kan niet als verscholen

zitten beschouw worden. Niet alleen getuigen de handelingen die u stelde niet van een ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’, bovendien kende u – ondanks uw publieke verschijnen – vanaf februari

2009 geen problemen meer met uw oom of de politie. U verklaarde verder dat uw oom de erfenis niet

zou kunnen krijgen zolang u leeft en dat hij u zoekt om u te doden (gehoor CGVS, p.11), maar toen

de dossierbehandelaar u vroeg of u uw eigendom opgaf, verklaarde u van wel en dat uw leven

belangrijker was dan uw eigendom (gehoor CGVS, p.11).

Dit alles wijst erop dat er geen indicaties zijn dat uw oom (of de politie) u daadwerkelijk wilden

opsporen in Ibadan of Lagos en dat u – precies door uw eigendom op te geven en u elders te vestigen –

uw oom ook het motief ontnam om u vijandig te bejegenen.

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 het 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 uw originele geboortecertificaat en originecertificaat voor waaruit uw identiteit blijkt, welke niet

in twijfel wordt getrokken. Verder legde u de originele overlijdensakte van uw vader voor waaruit blijkt

dat uw vader op 2 februari 2008 overleed, wat niet onmiddellijk in twijfel getrokken wordt. Het

document toont echter niet aan dat er problemen waren met uw oom (D.A.) betreffende de erfenis van

uw vader en is niet relevant voor uw asielrelaas. De kopieën van de geboortecertificaten van uw

drie kinderen, tonen aan dat (O.), (A.) en (O.) wel degelijk uw kinderen zijn, maar zijn verder niet

relevant voor uw asielrelaas. In de brieven die uw vrouw (I.D.) zond (dd. 9/3/2009 en 14/06/2009)

spreekt ze onder andere over dreigementen van uw oom (D.A.). De brieven van uw echtgenote kunnen

echter bezwaarlijk als een objectieve bron worden beschouwd omwille van de nauwe band. Verder

legde u een plan (dd.11/07/1997) voor van een huis op uw naam, maar dit toont niet aan dat er

problemen waren met uw oom (D.A.) betreffende de erfenis van uw vader en zijn verder niet relevant

voor uw asielrelaas. De foto’s van de familiecompound, (D.A.), uw halfzus, uw kinderen, u met uw vrouw

en de boerderij tonen evenmin aan dat er problemen waren met uw oom (D.A.) betreffende de erfenis

van uw vader en zijn niet meteen relevant voor uw asielrelaas. U bracht geen begin van bewijs bij

inzake uw reisweg, hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.
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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

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste onderdeel van het eerste middel de schending aan van artikel 1A

van de Conventie van Genève en artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet). Hij stelt dat hij wel degelijk aan de voorwaarden voldoet om als vluchteling te

worden erkend en vervolgt: “Verzoeker heeft ‘een gegrond toekomstige’ vrees voor vervolging wegens

het behoren tot een bepaalde sociale groep”.

In een tweede onderdeel van het eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/2 juncto

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij doet gelden dat hij minstens voldoet aan de voorwaarden om

de subsidiaire beschermingsstatus te verkrijgen. Het is volgens verzoeker duidelijk dat hij bij terugkeer

naar Nigeria gevaar loopt voor ernstige schade bestaande uit executie, foltering of onmenselijke en

vernederende behandeling of bestraffing in de zin van artikel 3 EVRM en ernstige bedreiging van zijn

leven of persoon als gevolg van een willekeurig geweld door het leger in Nigeria. De Nigeriaanse

overheid is niet in staat afdoende bescherming te bieden.

Verzoeker betoogt dat van hem niet kon worden verwacht dat hij bescherming zou zoeken bij de politie

aangezien deze corrupt is en “volledig onder de macht stond van de oom van verzoeker”. De stelling

van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) dat de politie naar zijn

huis kwam om zijn versie van de feiten te vernemen is volgens verzoeker sprookjesachtig. Mocht hij

bescherming kunnen genieten in Nigeria dan had hij het land niet verlaten. Hoe dan ook geniet

verzoeker het voordeel van de twijfel.

Verzoeker vindt het niet ernstig te stellen dat zijn werk als chauffeur-mechanicien niet als verscholen

kan worden beschouwd en dat er dus geen indicaties zijn dat zijn oom hem wilde opsporen. Hij diende

te voorzien in zijn levensnoodzakelijke behoeften en bazuinde niet rond wie hij was. Voorts verwijst

verzoeker naar de brieven van zijn echtgenote die erop wijzen dat zijn oom naar hem op zoek is. Alle

stukken die hij neerlegde zouden de feitelijkheden bewijzen.

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van de artikelen 57/6 en 62 van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, de motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur en de

zorgvuldigheidsplicht. Hij vordert op grond van een schending van voormelde rechtsregels “de

vernietiging van bovengenoemde beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Doordat de Dienst

Vreemdelingenzaken vooreerst niet adekwaat en geenszins op afdoende, nauwkeurige en volledige

wijze motiveert”. Het CGVS motiveert volgens verzoeker haar redenen ofwel niet ofwel op algemene en

vage manier en in stereotiepe bewoordingen.

Waar hij volgens het CGVS naar de politie had moeten gaan en niet bewijst dat de politie hem niet zou

hebben geholpen wordt volgens verzoeker een onmogelijke bewijsvoering verwacht. Hij betoogt dat het

CGVS niet ernstig is waar het meent dat de politie verzoeker zou helpen tegen de instructies van een

majoor van het leger in. Hij mocht er aldus redelijk vanuit gaan dat de politie hem niet zou helpen. Het

voordeel van de twijfel zou gelden in hoofde van verzoeker. Verzoeker stelt tevens: “Het CGVS bewijst

niet dat verzoeker bij een terugkeer naar Nigeria geen risico op ernstige schade zal lijden. Het zou

trouwens niet ernstig zijn dergelijke bewering te doen, daar waar in Nigeria militairen willekeurige

arrestaties, executies, eds… uitvoeren, zonder dat de overheid in staat is om hieraan verandering te

brengen en afdoende bescherming te bieden. Een eerlijk proces is ver te zoeken”. De motivering is

volgens verzoeker dan ook niet geldig en gaat uit van onredelijke veronderstellingen. Het CGVS heeft

de gegevens niet correct beoordeeld en is niet in redelijkheid tot haar besluit gekomen. Verzoeker voert

aan dat de bestreden beslissing niet op zorgvuldige wijze werd genomen en dat “de stukken en

algemeen bekende gegevens duidelijk niet op ernstige wijze werden onderzocht”. Uit het bovenstaande

zou blijken dat het CGVS haar zorgvuldigheidsplicht totaal niet in acht heeft genomen.

2.2. Verzoekers eerste twee middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.
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2.2.1. Verzoeker laat na te duiden welke bepaling van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet hij in casu

geschonden acht. Hoe het eerste lid van voormeld artikel geschonden zou zijn kan niet worden ingezien

daar artikel 57/6, eerste lid, 1° de Commissaris-generaal de bevoegdheid verleent de bestreden

beslissing te nemen. Het derde lid is in casu niet van toepassing daar de bestreden beslissing geen

beslissing betreft zoals bedoeld in artikel 57/6, eerste lid, 2°.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 57/6, tweede lid en 62 van de

Vreemdelingenwet en 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, zodat 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. Verzoekers bewering dat de bestreden beslissing niet zou zijn gemotiveerd mist

feitelijke grondslag. De motieven waarop de beslissing is geschraagd kunnen op eenvoudige wijze en in

duidelijke bewoordingen worden gelezen in de bestreden beslissing. Bovendien onderwerpt verzoeker

deze motieven inhoudelijk aan kritiek. Derhalve wordt de schending van de materiële motiveringsplicht

aangevoerd en wordt het middel vanuit dit oogpunt 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.

Verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing zijn gemotiveerd in algemene, vage en

stereotiepe bewoordingen kan niet worden aanvaard. Verzoeker werkt deze stelling nergens in concreto

uit. Daarenboven blijkt uit een eenvoudige lezing van de bestreden beslissing dat de motieven waarop

deze is gesteund geenszins op algemene, vage of stereotiepe wijze zijn weergegeven. De motivering

van de bestreden beslissing is opgenomen in duidelijke en precieze bewoordingen en is gesteund op

verzoekers verklaringen zoals afgelegd tijdens zijn asielprocedure en de stukken van het dossier.

2.2.3. Verzoekers asielaanvraag wordt ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet in wat volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3.

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 Belgische asielinstanties moeten niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet hun taak 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.

Verzoeker voert aan wel degelijk te voldoen aan de voorwaarden om als vluchteling te worden erkend

en beweert in dit kader dat hij “een gegrond toekomstige vrees voor vervolging” heeft wegens het

behoren tot een sociale groep, doch hij werkt op generlei wijze in concreto uit waaruit deze sociale

groep zou bestaan. Het begrip “toekomstige vrees” is tevens onbestaande in het vluchtelingenrecht daar

het de actualiteit van de vrees is die dient te worden onderzocht. Uit zijn verklaringen blijkt dat nergens

hij in zijn land van herkomst dreigt te worden vervolgd omwille van zijn behoren tot een specifieke

sociale groep. De bestreden beslissing motiveert derhalve met recht dat de door verzoeker aangehaalde
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feiten, meerbepaald zijn vrees ingevolge het conflict dat hij had met zijn oom aangaande de erfenis van

zijn vader, van gemeenrechtelijke aard zijn en geen nexus vertonen met één van de redenen zoals

voorzien in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Het betreft immers een private

familietwist tussen hem en zijn oom met als voorwerp de zeggenschap over de eigendom die

verzoekers vader naliet toen deze overleed. Bijgevolg 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.

2.2.4. Daar waar verzoeker betoogt dat het CGVS niet bewijst dat hij bij een terugkeer naar Nigeria

geen reëel risico loopt op ernstige schade, dient te worden opgemerkt dat hij in wezen tracht de

bewijslast om te keren. De bewijslast inzake de subsidiaire beschermingsstatus rust, net als deze inzake

de vluchtelingenstatus, immers in beginsel op verzoeker zelf. Dient in dit kader te worden opgemerkt dat

hij geen begin van bewijs bijbrengt ter ondersteuning van zijn verklaringen omtrent hetgeen de traditie

voorschrijft, terwijl deze nochtans aan de grondslag ligt van zijn problemen. Verzoeker verklaarde: “Na

de begrafenis van vader, zoals de traditie voorschrijft, erft de oudste zoon. Als die sterft, schrijft traditie

voor dat de volgende oudste broer – (A.D.) – alles overnemen voor één jaar”. Vervolgens zou, na één

jaar, de erfenis worden gegeven aan wie er recht op heeft (administratief dossier, stuk 3, p.7).

Hoe dan ook motiveert de bestreden beslissing met recht dat het niet geloofwaardig is dat zijn vader

enerzijds reeds in 1997 een huis zou hebben gebouwd op naam van verzoeker omdat hij problemen

verwachtte, verzoekers oom kende en dacht dat deze na zijn overlijden zou beweren dat de grond reeds

eigendom was van verzoekers grootvader, doch anderzijds geen stappen zou hebben ondernomen om

papieren te laten opmaken waaruit bleek dat hij de eigenaar was.

Dient bovendien te worden vastgesteld dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter

ondersteuning van zijn voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België. Dit klemt des te meer daar hij

dienaangaande ongeloofwaardige verklaringen aflegt. Zo beweerde hij bij de DVZ niets te hebben

moeten betalen voor zijn reis. Hij verklaarde dat de details van het paspoort dat voor hem was voorzien

hem niet bekend waren. Bovendien kon hij evenmin aangeven met welke vliegtuigmaatschappij hij zou

hebben gereisd (administratief dossier, stuk 11, verklaring, nr.34). Bij het CGVS beweerde verzoeker, in

strijd met voormelde verklaringen volgens welke hij de gegevens van het paspoort niet kende, dat hij

zou hebben gereisd met een paspoort op zijn naam en met zijn foto. Daarenboven kon hij opnieuw niet

preciseren met welke vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd. Voorts kon hij de naam niet geven

van de persoon die hem zou hebben geholpen het land te ontvluchten, ondanks dat deze de zoon was

van een oude vriend van zijn vader en samen met verzoeker naar België zou zijn gereisd (administratief

dossier, stuk 3, p.7).

Daarenboven toont verzoeker niet aan dat hij, indien enig geloof zou kunnen worden gehecht aan zijn

ingeroepen asielmotieven, in zijn land van herkomst niet over beschermingsmogelijkheden beschikt. Hij

vergenoegt zich ertoe in het verzoekschrift andermaal te stellen dat de politie hem niet zou helpen

omdat zijn oom militair was en vrienden had bij de politie. Deze verklaring betreft echter een blote en

niet gestaafde bewering aangezien verzoeker geen begin van bewijs bijbrengt waaruit blijkt dat de

Nigeriaanse politie niet zou optreden tegen een (ex-)militair. De bestreden beslissing stelt derhalve met

recht dat voormelde verklaring louter hypothetisch is en voor verzoeker geen reden is om na te laten

aangifte te doen van het conflict met zijn oom. De klacht die zijn oom tegen hem zou hebben ingediend

en het feit dat de politie hem zou zijn komen zoeken, vormen evenmin een afdoende reden waarom hij

heeft nagelaten zich in het kader van het eigendomsconflict of de bedreigingen vanwege zijn oom te

wenden tot de politie. De bestreden beslissing motiveert dienaangaande terecht dat het normaal is dat

de politie verzoeker wenst te spreken indien er een klacht tegen hem is om zo zijn versie van de feiten

te horen. Tevens verklaarde verzoeker uitdrukkelijk dat de politie weet dat hij tegen zijn oom niet zou

durven te dreigen of vechten (administratief dossier, stuk 3, p.10). Derhalve kon wel degelijk

redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat deze zich tot de politie zou wenden in het kader van

het eigendomsconflict met en doodsbedreigingen door zijn oom.

Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij, behoudens de bemiddelingspoging door A., evenmin

enige andere poging heeft ondernomen teneinde het conflict met zijn oom op te lossen of zijn rechten op

te eisen. Hij zou geen advocaat hebben geraadpleegd en is evenmin naar de ‘king’ gegaan om het
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conflict te regelen. Voorts legde hij nergens klacht neer tegen de doodsbedreigingen die hij ontving

vanwege zijn oom (administratief dossier, stuk 3, p.9-11).

Derhalve heeft verzoeker geen ernstige poging ondernomen teneinde in zijn land van herkomst de

nodige bescherming te bekomen vanwege de autoriteiten. Nochtans kon redelijkerwijze worden

verwacht dat hij, alvorens internationale bescherming te zoeken, zou trachten alle beschermings- en

rechtsmiddelen uit te putten door zich te wenden tot de Nigeriaanse autoriteiten. Verzoekers houding is

geenszins afdoende om een gebrek aan nationale beschermingsmogelijkheden aan te tonen.

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

de voormelde vaststellingen. Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing aangaande

deze documenten niet. Deze vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en

worden door de Raad overgenomen.

Voor het overige zijn er in het dossier evenmin elementen voorhanden die erop wijzen dat de situatie in

Nigeria van die aard is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoekers bewering als zou zijn leven of persoon ernstig zijn

bedreigd als gevolg van het willekeurige geweld aldaar niet worden aanvaard.

De voorgaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoeker niet aantoont dat in zijn hoofde

zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.5. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS

18 april 1997, nr. 65.919). De schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing, zo blijkt uit het voorgaande, geenszins in kennelijke wanverhouding

staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.2.6. Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier,

meer bepaald het verslag van DVZ, de vragenlijst van het CGVS en het verhoorverslag van het CGVS.

Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoeker op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.2.7. Het eerste en het tweede middel zijn ongegrond.

2.3. Verzoeker voert in een derde middel de schending aan van het proportionaliteitsbeginsel. Hij wijst

erop dat de bestreden beslissing tot gevolg heeft dat zijn leven in gevaar wordt gebracht en dat een

terugkeer naar zijn land van herkomst overdreven is en buiten verhouding staat. Verzoeker benadrukt

dat hij tijdens zijn verblijf nooit enige schade heeft berokkend aan de Belgische staat of de

gemeenschap en vervolgt: “De negatieve gevolgen van de beslissing zijn bijgevolg van zo’n ernst dat

van enige proportionaliteit met een hypothetisch voordeel voor de Belgische staat of voor de belangen

van de gemeenschap geen sprake kan zijn”.

Stellen dat hij bescherming diende te zoeken bij de autoriteiten die hoe dan ook werden omgekocht en

beïnvloed door zijn oom is volgens verzoeker onredelijk. Tevens betoogt hij: “Het CGVS dient zonodig

contact op te nemen met de politie van Ita Ogbolu”.

2.4.1. Daar waar verzoeker aanvoert dat het CGVS zonodig contact dient op te nemen met de politie

van Ita Ogbolu dient te worden opgemerkt dat dit in wezen neerkomt op een poging tot omkering van de

bewijslast. De bewijslast inzake onderhavige asielaanvraag berust echter in wezen bij verzoeker.

2.4.2. Wat betreft de aangevoerde schending van het proportionaliteitsbeginsel wordt verweerder

bijgetreden waar deze repliceert dat dit beginsel in onderhavige procedure niet aan de orde is. Het komt

immers verweerder in zijn declaratieve opdracht enkel toe na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de
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voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de

status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de

belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de belangen van het

onthaalland ressorteert derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid van

verweerder.

2.4.3. Het derde middel is ongegrond.

2.5. Verzoeker voert in een vierde middel de schending aan van de artikel 2, 3, 5 en 9 van het EVRM.

Hij stelt bij een terugkeer naar Nigeria het reëel risico loopt te worden vermoord en onderworpen aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen, waaronder de doodstraf. Hij vervolgt: “Het is

immers een algemeen bewezen feit dat Nigeria een militaire staat is waar militaire willekeur zege viert”.

Voorts staat volgens hem vast dat zijn oom majoor was en dat er tussen hem en zijn oom een ernstig

conflict bestaat. Verzoeker voert aan dat hij de bescherming van de Nigeriaanse overheid en politie niet

kan inroepen omdat deze niet in staat zijn een einde te stellen aan de militaire willekeur en hieraan zelfs

meewerken. Dit wordt bewezen door internet- en krantenartikels. Tevens kan verwezen worden naar het

feit dat de politie verzoeker onmiddellijk kwam arresteren na de klacht die werd ingediend door zijn oom.

Het zou dan ook duidelijk zijn dat de artikelen 2, 3 en 5 van het EVRM geschonden zijn.

2.6.1. 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). Verzoeker werkt op generlei wijze uit op welke wijze hij artikel 9 van het EVRM door

de bestreden beslissing geschonden acht zodat de schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

2.6.2. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, a en 48/4, § 2, b

van de Vreemdelingenwet. Voor de toetsing of in hoofde van verzoeker zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet kan dienstig

worden verwezen naar het gestelde sub 2.2.4.

2.6.3. De schending van de artikelen 2, 3 en 5 EVRM kan voor het overige niet dienstig worden

aangevoerd daar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, zonder een verwijderingsmaatregel te

nemen, uitsluitend uitspraak doet over de toekenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van

de subsidiaire beschermingsstatus. Verweerder repliceert in dit kader met recht dat de Raad geen

uitspraak doet over burgerlijke rechten, noch over de gegrondheid van een strafvervolging, alsmede dat

de bepalingen van het EVRM geen recht geven op asiel.

2.6.4. Het vierde middel is ongegrond.

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 dertien juli tweeduizend en tien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,
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mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


