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nr. 46 369 van 15 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 26 maart 2010

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

staatlozen van 24 februari 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 7 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 3 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. DEVROE en van attaché H.

JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, Egun als etnie te hebben en praktiserend

christen te zijn. U bent geboren in X (sic) op 5 januari 1967 en u woonde steeds in dat dorp. U

bent gehuwd met (H.M.D.) en hebt met haar twee dochters, namelijk (H.B.Y.) en (H.E.M.).

Uw vader was chief van het dorp X. (S.), (A.), (M.) en (B.) – moslims van Yoruba origine – wilden een

stuk grond van uw vader kopen. Uw vader wilde echter niet verkopen. Idoleyin. (S.), (A.), (M.) en (B.)

claimden het stuk grond van uw vader en uw broer (H.S.) stelde een advocaat aan om de zaak op te

lossen. In januari 2009 kwam een landmeter in zijn opdracht uw vaders land opmeten, maar deze

persoon werd aangevallen. Op 29 mei 2009 overleed uw vader nadat hij door (S.), (A.), (M.) en (B.)

behekst werd. Als de chief van Idoleyin sterft, volgt – volgens de traditie – de oudste zoon op. Uw
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oudere broer (H.S.) volgde uw vader op als chief van Idoleyin. Hij kende geen problemen en hield op de

avond van 29 op 30 juli 2009 een meeting waarop hijzelf, u, (S.), (A.), (M.) en (B.) en enkele andere

personen uit jullie gemeenschap aanwezig waren. Op 30 juli 2009 trof u uw broer dood aan en u gaat er

van uit dat hij om dezelfde reden, door dezelfde mensen en op dezelfde wijze als uw vader werd

vermoord. Uw moeder zei dat u onmiddellijk naar (K.) – een vriend van uw vader – in Ado Odo moest,

wat u ook deed. Nadat u twee dagen bij hem verbleef, keerde u terug naar uw dorp Idoleyin. U zag dat

jullie huis vernield werd en dat verschillende documenten gestolen werden. Hierop zei (K.) dat u enkele

kledingstukken moest bijeen zoeken en dat jullie terug naar Ado Odo gingen. (K.) trof regelingen opdat u

Nigeria kon verlaten. Op 6 oktober 2009 verliet u Nigeria per vliegtuig, om op 8 oktober 2009 in Brussel

te landen.

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 met vier personen die

uw vaders land claimden, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden bij de door u aangehaalde vervolging van

uw vader (H.H.) en uw broer (H.S.) door (S.), (A.), (M.) en (B.).

U gaf aan dat uw vader (H.H.) - chief van het dorp Idoleyin - op 29 mei 2009 overleed en dat er bloed uit

zijn mond en neus kwam. Toen u gevraagd werd of hij vermoord werd, gaf u aan dat hij ‘op de

traditionele manier’ vermoord werd. Toen u werd gevraagd dit te verduidelijken, gaf u aan dat

‘cham’, een soort kruid gebruikt werd. Toen daarop gevraagd werd of uw vader vergiftigd werd, ontweek

u de vraag door te stellen aan dat ze het na middernacht deden. Toen u gevraagd werd wat men deed

na middernacht, gaf u vaag aan dat ze uw vaders naam riepen na middernacht en dat hij zo stierf. U

gaf aan dat Europeanen het niet kennen en niet begrijpen, maar Afrikanen wel. Er dient echter te

worden opgemerkt dat u uiterst vaag blijft over het overlijden van uw vader en dat de verklaringen die

u hieromtrent gaf behoren tot de sfeer van het (bij)geloof en dan ook niet objectief te verifiëren zijn.

Toen u gevraagd werd waarom u dacht dat uw vader vermoord werd, gaf u aan dat u dit wist omdat hij

gezond was (gehoor CGVS, p.11). Het feit dat iemand uiterlijk gezond is sterft, is geen reden om

automatisch aan te nemen dat deze persoon vermoord werd.

Verder gaf u aan dat uw vader door (S.), (A.), (M.) en (B.)vermoord werd (gehoor CGVS, p.11). Toen u

gevraagd werd de volledige namen van de vier moordenaars van uw vader te geven, gaf u aan dat u het

niet wist, maar dat het moslims van Yoruba origine zijn (gehoor CGVS, p.2-3). U gaf verder aan dat

deze vier door een man uit Ado Opo betaald werden om ‘land te veroveren’, maar u wist niet wie deze

man was en wist evenmin zijn naam (gehoor CGVS, p.14). Toen u gevraagd werd hoe u wist dat deze

vier personen uw vader doodden, gaf u aan dat ze hem eerder met de dood bedreigden (gehoor CGVS,

p.11). Het is dan ook merkwaardig dat u verklaarde nooit aangifte van zijn dood te hebben gedaan bij de

politie omdat ze hen toch na één uur zouden vrijlaten wegens gebrek aan bewijs (gehoor CGVS, p.11).

Dit is louter hypothetisch en geen reden om er geen aangifte van te doen, temeer daar u er van

overtuigd was dat uw vader vermoord werd én u de vier daders kende. Evenmin trachtte u om een

autopsie op het lichaam van uw vader te laten uitvoeren, omdat dat geld- en tijdsverspilling was, want

dat men niets zou vinden (gehoor CGVS, p.11).

Uit bovenstaande blijkt dat u zéér vaag bent over de ‘moordenaars’ en het overlijden van uw vader

en dat u bovendien naliet om een autopsie op zijn lichaam te laten uitvoeren én aangifte van zijn dood

te doen, wat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig aantast.

Verder gaf u aan dat uw broer (H.S.) uw vader na zijn dood opvolgde als chief van Idoleyin en dat hij

geen problemen kende tot hij op 30 juli 2009 dood werd aangetroffen (gehoor CGVS, p.8 en 12). Toen u

gevraagd werd wat gebeurde, gaf u aan dat er bloed uit zijn neus en mond kwam en dat u daarom

geloofde dat met uw broer hetzelfde gebeurde als wat met uw vader gebeurde en dat u dacht het

eveneens omwille van ‘het land’ was. Verder ging u er van uit dat het eveneens (S.), (A.), (M.) en (B.)

waren die uw broer doodden, omdat uw broer de dag voor zijn dood een meeting met – onder andere –

hen had (gehoor CGVS, p.12-13).Uit bovenstaande blijkt echter dat u geen enkele concrete aanleiding

had om het overlijden van uw broer toe te schrijven aan (S.), (A.), (M.) en (B.).
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Bovendien liet u ook ditmaal na om een autopsie op zijn lichaam te laten uitvoeren én deed u

evenmin aangifte van zijn dood (gehoor CGVS, p.13), wat de geloofwaardigheid van uw asielrelaas

verder aantast.

Verder kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden bij de door u aangehaalde vrees

voor persoonlijke vervolging door (S.), (A.), (M.) en (B.).

U gaf aan dat u naar (K.) – een vriend van uw vader die in Ado Odo woonde – wegvluchtte nadat u uw

broer (H.S.) op 30 juli 2009 dood aantrof (gehoor CGVS, p.13). Twee dagen later keerde u terug naar

Idoleyin en zag u dat jullie huis vernield werd en dat verschillende documenten gestolen werden. U deed

– voor wat de vernielingen aan- en diefstal uit uw huis betreft – vreemd genoeg geen aangifte (gehoor

CGVS, p.14-16). Verder gaf u aan dat de mensen uit uw dorp dachten dat u dood was en dat de zaak

gesloten was (gehoor CGVS, p.13-14). Toen u gevraagd werd waarom ze u dood wilden, gaf u aan dat

ze het land van uw vader wilden erven (gehoor CGVS, p.14). Toen u gevraagd werd of u de zaak via

een advocaat trachtte op te lossen, gaf u aan dat uw broer een advocaat op de zaak zette, maar dat u

hem niet kende en dat u ook niet trachtte om naar een advocaat te gaan (gehoor CGVS, p.15). Evenmin

trachtte u naar koning Abdul Latif te gaan om de zaak op te lossen (gehoor CGVS, p.15). Dat u

nagelaten hebt om uw problemen in Nigeria zelf via gerechtelijke weg op te lossen is des te frappanter,

daar u zélf aangaf dat u mensen kende die in soortgelijke situatie naar de rechtbank stappen én die

bovendien de zaak wonnen (gehoor CGVS, p.15).

Overigens maakte u niet aannemelijk dat, indien de problemen met (S.), (A.), (M.) en (B.) geloofwaardig

zouden zijn, quod non, u zich elders in Nigeria zou kunnen vestigen zonder problemen. Nochtans

woonde uw moeder in Igbessa op 45-50 kilometer van Idoleyin (gehoor CGVS, p.2) en woonde uw

vrouw in Badagry op 60-70 kilometer van Idoleyin (gehoor CGVS, p.4) en kan men verwachten dat u

tracht om eerst in eigen land een veilig onderkomen te zoeken alvorens uw land te ontvluchten. U gaf

weliswaar aan dat ‘deze mensen’ overal contacten hebben en dat deze u zouden verraden, maar u

maakte dit niet concreet. Overigens gaf u aan dat de mensen uit uw dorp dachten dat u dood was en dat

de zaak gesloten was (gehoor CGVS, p.13-14) en is het dus onaannemelijk dat men u nog zou zoeken.

Tenslotte gaf u aan dat u het land niet wou verkopen (gehoor CGVS, p.14), maar door naar België

te vluchten hebt u uw huis in se echter ook opgegeven. Toen u geconfronteerd werd met de stelling dat

het probleem ondertussen misschien reeds voorbij was, gaf u nogmaals aan dat ze dachten dat u dood

was en dat ze het land mochten hebben en gebruiken, zolang u en uw familie in veiligheid waren.

Uit al het voorgaande blijkt dat u nagelaten hebt om alle (beschermings)mogelijkheden en

interne vluchtalternatieven uit te putten in uw land van herkomst alvorens internationale

bescherming te zoeken.

Bovendien gaf u aan dat u sinds uw aankomst in België geen contact meer had met mensen in

Nigeria en dat u ook niet probeerde om iemand in Nigeria te contacteren per brief of telefoon (gehoor

CGVS, p.3-4). Van een kandidaat vluchteling kan redelijkerwijze worden verwacht wanneer hij contact

tracht op te nemen om zich te informeren over zijn problemen in zijn land van herkomst. Dat u hebt

nagelaten dit te doen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

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.

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 betoogt dat artikel 57/6 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet) het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) de

verplichting oplegt haar beslissingen met redenen omkleed en met vermelding van omstandigheden van

de zaak te nemen. Dit betekent dat zij afdoende moet zijn gemotiveerd, met vermelding van de

juridische en feitelijke omstandigheden van de zaak. Daarenboven is het CGVS onderworpen aan artikel

3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Volgens verzoeker is de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd en hanteert het CGVS een

hogere bewijsstandaard dan toepasselijk. Hij citeert rechtsleer van J.-C. Hathaway waaruit blijkt dat de
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verklaringen van een kandidaat-vluchteling een voldoende bewijs kunnen zijn op voorwaarde dat zij

mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. Verzoeker benadrukt dat door het CGVS geen materiële

tegenstrijdigheid of onnauwkeurigheid werd gevonden in zijn verklaringen. Tevens is het volgens hem

van belang dat hij veel details, namen, locaties, afstanden en data kon geven, hetgeen getuigt van een

ruime en authentieke parate kennis van de toestand ter plaatse.

Verzoeker stelt dat het stuk grond waarover sprake niet behoorde aan zijn vader. Wel had zijn vader

zeggenschap over deze grond. Zijn vader beschouwde deze niet als zijn persoonlijke eigendom maar

als eigendom van de gemeenschap of de familie.

Voorts ontkent verzoeker dat hij vaag zou zijn gebleven over het overlijden van zijn vader. Hij was niet

bij de moord aanwezig maar vermoedt dat deze gebeurde op traditionele Afrikaanse wijze, via

vergiftiging met bepaalde kruiden, gekoppeld aan bezweringen. Het zou volgens hem getuigen van

etno-centristisch denken om uit te sluiten dat deze wijze van moorden onmogelijk is. Het zou voor

verzoeker eenvoudiger geweest zijn om andersluidende verklaringen af te leggen. Zijn geloof dat zijn

vader en broer zijn vermoord op een wijze die binnen het Westerse denkkader als vreemd kan worden

beschouwd zou dienen te worden gerespecteerd. Verzoeker doet gelden dat het materieel onjuist is dat

hij zou hebben voorgehouden dat zijn vader en broer vermoord zijn louter omdat zij behekst waren. Hij

verwijst naar zijn verklaringen tijdens het gehoor waaruit blijkt dat hij niet enkel een bezwering opgaf als

doodsoorzaak doch deze bezwering heeft gekoppeld aan vergiftiging door kruiden. Betreffende het feit

dat hij de vraag of zijn vader werd vergiftigd ontweek stelt verzoeker dat het de vraagsteller vrij stond

om, indien hij deze indruk had, de vraag opnieuw te stellen.

Volgens verzoeker is het niet zo onaannemelijk dat hij dacht dat zijn vader en broer zijn vermoord

aangezien zij voor hun dood gezond waren, het sterven gepaard ging met lichamelijke symptomen, zijn

vader regelmatig werd bedreigd met de dood en zijn broer de avond voor diens dood een vergadering

had met de vier vermeende moordenaars.

Verzoeker betoogt dat het materieel onjuist is dat hij de volledige namen van de vier moordenaars niet

wist. Hij ontkent te hebben gezegd dat hij de volledige namen niet kende. Wel heeft hij gezegd dat hij

meende dat de door hem opgegeven namen de volledige namen waren. Dat hij de opdrachtgever van

deze vier personen niet kent en diens naam niet weet hoeft volgens verzoeker evenmin te verbazen. Hij

wees immers op het bestaan van een georganiseerd crimineel netwerk. Men kan hem moeilijk ten

kwade duiden dat hij de naam niet kent van de leider hiervan. “Ook Europese burgers (en zelfs

Europese politiediensten) zijn zich soms bewust van het bestaan van criminele organisaties zonder dat

zij evenwel in staat zijn de naam te geven van de leiders van de organisatie (vgl. met de ‘peetvaders’ in

de maffia)”. Verzoeker wijst erop dat hij overigens wel de naam en leider heeft gegeven van een andere

criminele organisatie, meerbepaald de OPC.

Verzoeker stelt reeds bij het CGVS vier goede redenen te hebben gegeven en haalt een vijfde reden

aan in het verzoekschrift waarom hij geen aangifte deed van het overlijden van zijn vader en broer,

waarom hij geen autopsie liet uitvoeren en waarom hij niet via politionele of gerechtelijke weg zijn

probleem heeft trachten op te lossen. De eerste reden die hij gaf bij het CGVS is dat de moordmethode

zo was gekozen dat zij geen sporen achterlaat op het lichaam. De vergiftiging met kruiden leidt niet tot

open wonden. Precies daarom gaf verzoeker aan dat een autopsie tijd- en geldverspilling zou zijn en de

politie niets zou vinden. De tweede reden zoals opgegeven tijdens het gehoor is dat de politie niet wil en

durft betrokken geraken bij conflicten over grondeigendom omdat in het verleden reeds politieagenten

werden vermoord om die reden. De politie heeft zelf angst van privé-milities. De derde reden die

verzoeker heeft opgegeven tijdens het gehoor bij het CGVS is dat de politie wordt omgekocht in Nigeria,

hetgeen objectief onderzoek onmogelijk maakt. Als vierde reden heeft hij aangegeven dat wie in het

verleden aangifte deed bij de politie daar op geen enkele wijze verder mee is geraakt. Het verleden leert

dat de politie niet optreedt. Zijn vader had in het verleden reeds vergeefs getracht de politie te doen

tussenkomen. Verzoeker betoogt voorts dat hij ook tijdens het gehoor reeds regelmatig aangaf dat hij en

zijn familie tot een minderheid behoorden, wellicht als christen maar zeker ook als etnische groep,

meerbepaald de Egun. Hij vervolgt: “Het is zeer wel denkbaar dat verzoeker, naast alle bovenstaande

redenen, het niet vertrouwde om zich, zo in de minderheid, bij de politie te melden”.

Verzoeker betwist dat hij geen concrete reden zou hebben gehad om het overlijden van zijn vader en

zijn broer toe te schrijven aan de vier personen. Zijn broer was voor hen een even grote hinderpaal als

zijn vader voordien. De vier hadden dus een motief om zijn broer te doden en hadden hem bovendien

nog gezien net voor diens overlijden tijdens een vergadering. Daarenboven is er de omstandigheid dat

verzoekers broer even plots en volgens dezelfde methode omkwam als zijn vader. Het lijdt volgens
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verzoeker dan ook weinig twijfel dat in een politieonderzoek de vier minstens als (hoofd-)verdachte

zouden worden aangemerkt.

Dat hij geen aangifte deed van de vernielingen aan en diefstal in zijn huis wijt verzoeker opnieuw aan de

reeds hoger door hem aangehaalde vijf redenen. Hij vervolgt: “Sommigen zouden kunnen menen dat

het van enige wereldvreemdheid getuigt te verwachten dat iemand die uit vrees voor het eigen leven

gevlucht is en zich verborgen houdt, niettemin aangifte van diefstal bij de politie zou gaan doen –en zich

aldus volop in de publieke sfeer zou begeven (…)”.

Volgens verzoeker is het niet duidelijk in welke mate zijn verklaring dat de mensen dachten dat hij dood

was en dat de zaak gesloten was, alsmede dat zij het land van zijn vader wilden erven, de bestreden

beslissing mee ondersteunen.

Verzoeker voert aan reeds in detail te hebben aangegeven tijdens het gehoor waarom een oplossing

langs gerechtelijke weg volgens hem geen kans van slagen had. Hij verwijst opnieuw naar de eerste

vier van de vijf reeds hoger door hem aangehaalde redenen. Daarnaast wijst hij op een aantal

verklaringen tijdens het gehoor waaruit blijkt dat hij in detail heeft toegevoegd waarom hij geen advocaat

aanstelde. Hij had zelf ervaren dat het aanstellen van een advocaat geen oplossing kon brengen

aangezien de eerder aangestelde advocaat zijn werk niet kon aanvatten. Volgens verzoeker is de

bestreden beslissing tendentieus daar waar deze stelt dat hij mensen kende die in soortgelijke gevallen

naar de rechtbank gingen en hun zaak wonnen. Hij gaf dit weliswaar aan doch voegde hieraan toe dat

de personen die hen bestreden een nieuwe zaak aanspanden. Aldus had hij ervaren dat het niets

oplevert om de zaak voor het gerecht te brengen aangezien zaken blijven aanslepen.

Ook benadrukt verzoeker, onder verwijzing naar zijn verklaringen tijdens het gehoor, bij het CGVS in

detail te hebben aangegeven waarom hij niet bij koning Abdul Latif terecht kon.

Verzoeker ontkent dat hij zich elders in Nigeria zou kunnen vestigen en betoogt dat de vaststellingen

van de bestreden beslissing worden tegengesproken naar het gehoorverslag. Ter staving haalt hij een

aantal van zijn verklaringen aan zoals afgelegd tijdens het gehoor.

Ook de stelling dat de mensen dachten dat hij dood was, de zaak gesloten was en het dus

onaannemelijk was dat ze hem nog zouden zoeken “sluit niet noodzakelijk aan bij het gehoorverslag”.

Na twee dagen bij K. te hebben verbleven ging hij immers terug naar zijn dorp. Toen de dorpsbewoners

hem terugzagen waren zij verwonderd omdat zij dachten dat hij dood was. Uiteraard dachten ze dat niet

meer nadat zij hem zagen. Men mag dus aannemen dat de dorpsbewoners en de vier moordenaars nu

weten of in de toekomst zullen vernemen dat hij nog leeft. In dat geval mag inderdaad worden verwacht

dat zij actief naar hem op zoek zullen gaan, hierbij gebruikt makend van hun contacten met OPC. Zelfs

indien deze vier zouden denken dat hij dood was, dan nog blijft de vrees dat hij vermoord zal worden

wanneer hij toevallig zou worden ontkend, ook buiten zijn regio.

Aangaande de motivering die stelt dat hij aangaf dat hij het land niet wou verkopen doch dit ook opgaf

door naar België te reizen, alsmede dat hij, geconfronteerd met het feit dat het probleem nu misschien

reeds was opgelost, nogmaals aangaf dat ze dachten dat hij dood was en dat zij het land mochten

hebben en gebruiken zolang hij en zijn familie veilig waren, voert verzoeker aan dat hij het inderdaad

niet wilde verkopen maar het nu toch ook opgegeven heeft door te vluchten. Volgens hem is dit niet

irrationeel. Hij wil niet gezien worden als degene die het land van zijn voorvaderen verkoopt want dit zou

hem in gewetensnood brengen. Dat het land hem werd ontnomen door omstandigheden en zonder hier

rijk van te worden kan verzoeker wel in overeenstemming brengen met zijn geweten.

Verzoeker erkent dat hij tijdens het gehoor aangaf geen contact meer te hebben gehad met zijn familie

en evenmin te hebben getracht per brief of telefoon contact op te nemen met zijn familie of andere

personen in Nigeria. Hij verklaart hieromtrent: “De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk voor de hand, in

de mate dat er in het dorp van verzoeker en in de dorpen waar zijn vrouw en moeder verblijven geen

postbedeling is er geen telefoon”. Het is echter onjuist dat hij niet zou hebben geprobeerd in contact te

komen met zijn familie. Hij gaf tijdens het gehoor aan dat hij aan landgenoten in België vroeg contact te

zoeken om iets te weten te komen over zijn kinderen doch dat deze hem zegden dat het te ver was van

waar zij leefde en er niet wilden heengaan omwille van de problemen in dat gebied.

Verzoeker concludeert op grond van het voorgaande in hoofdorde dat hij voldoet aan de voorwaarden

om zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

gehonoreerd te zien. In ondergeschikte orde stelt hij dat bewezen kan worden dat hij verkeert in een

situatie zoals bedoeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Zowel artikel 48/4, § 2, b als c van de

Vreemdelingenwet zijn in deze toepasselijk. Uit het feitenrelaas zou immers blijken dat verzoeker bij een

terugkeer het risico loopt te worden vermoord. In nog meer ondergeschikte orde vraagt verzoeker dat

het CGVS minstens zijn onderzoek zou verder zetten en hem opnieuw zou horen.
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2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 57/6, tweede lid van de

Vreemdelingenwet en artikel 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. 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 Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een

onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient inzake de asielaanvraag een

beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-

vluchteling al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

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

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

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

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, 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.

Verzoeker brengt geen documenten bij ter ondersteuning van zijn eigen voorgehouden identiteit. Hij

legde tegenstrijdige verklaringen af over de identiteitsdocumenten die hij bezat daar waar hij bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aangaf dat hij een paspoort had maar dit heeft achtergelaten in

Nigeria (stuk 12, verklaring, nr.21), terwijl hij bij het CGVS verklaarde nooit een paspoort te hebben

gehad (administratief dossier, stuk 4, p.6). Bovendien bood hij geen aannemelijke verklaring waarom hij

zijn overige identiteitsdocumenten niet voorlegt. Hij ging immers twee dagen na de dood van zijn broer

terug naar het dorp, alwaar K. hem aanraadde om enkele kledingstukken mee te nemen en zei dat ze

terug naar Adoodo gingen. Gevraagd waarom verzoeker zijn identiteitsdocumenten niet meenam, kwam

verzoeker niet verder dan te stellen: “Herinner me niet” (ibid., p.13-14).

Verzoeker brengt evenmin enig begin van bewijs bij ter staving van de door hem ingeroepen

asielmotieven. Zo brengt hij geen bewijselementen bij ter ondersteuning van zijn verklaring dat zijn
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vader de chief zou zijn geweest van Idoleyin. Hij staaft tevens op generlei wijze dat zijn vader zou zijn

verwikkeld geweest in een grondconflict, en dit ondanks dat er een advocaat op de zaak zou zijn gezet

die tevens een landmeter aanstelde. Voorts legt verzoeker, ondanks dat zijn vader chief zou zijn

geweest, geen begin van bewijs voor omtrent diens overlijden. Hij voert evenmin bewijzen aan ter

ondersteuning van zijn verklaring dat zijn broer vervolgens zijn vader zou hebben opgevolgd als chief

van Idoleyin. Daarenboven legt hij geen begin van bewijs neer aangaande het overlijden van zijn broer

noch omtrent het feit dat het huis van zijn vader zou zijn vernield. Nochtans kan redelijkerwijze worden

aangenomen dat, indien het door verzoeker naar voor gebrachte feitenrelaas zich daadwerkelijk had

voorgedaan, hij hieromtrent toch enig begin van bewijs zou moeten kunnen voorleggen. Gelet op de

impact van de dood van twee ‘chiefs’ - verzoekers vader en verzoekers broer als opvolger van zijn vader

- binnen de lokale gemeenschap is het niet aanvaardbaar dat er dienaangaande geen documenten

werden opgesteld die thans niet kunnen worden bijgebracht..

Verzoeker toont daarenboven niet aan een ernstige poging te hebben ondernomen teneinde de nodige

bewijselementen te bekomen. Hij verklaarde bij het CGVS dat hij sedert zijn aankomst in België met

niemand in Nigeria contact had gehad. Gevraagd of hij hiertoe een poging ondernam, vermeldde hij

slechts dat men hem hier in Brussel zei dat er hier en daar Nigerianen wonen en dat hij met hen sprak

maar dat zij zegden dat verzoekers regio te ver was en zij er niet naartoe wilden gaan. Verzoeker

ontkende vervolgens te hebben geprobeerd iemand in Nigeria te contacteren per telefoon of post.

Tevens gaf hij aan dat hij geen contact had met zijn vrouw in Badagry (ibid., p.3-4). Verzoeker geeft

hieromtrent in het verzoekschrift post factum aan: “De verklaring hiervoor ligt waarschijnlijk voor de

hand, in de mate dat er in het dorp van verzoeker en in de dorpen waar zijn vrouw en moeder verblijven

geen postbedeling is er geen telefoon”, doch deze verklaring kan bezwaarlijk ernstig worden genomen.

Redelijkerwijze kan immers worden gesteld dat verzoeker deze verklaring, indien zij voor waar zou

moeten worden gehouden, zou hebben gegeven wanneer uitdrukkelijk gevraagd werd of hij telefonisch

of per post contact trachtte op te nemen met zijn thuisland. Bovendien blijkt uit zijn verklaringen aan het

einde van het gehoor dat hij wel degelijk de mogelijkheid had contact op te nemen daar waar hij stelde:

“(…) Kan misschien geboorteakte van kinderen verkrijgen. Weet niet. Nam nog geen contact op” (ibid.,

p.17). Uit het voorgaande blijkt dat verzoeker heeft nagelaten ernstige en aanhoudende pogingen te

ondernemen om, voorafgaand aan het gehoor bij het CGVS, de nodige bewijselementen te vergaren om

zijn relaas te ondersteunen. Tevens heeft hij op deze wijze nagelaten zich te informeren omtrent zijn

problemen en de evolutie van de situatie in zijn land van herkomst. Dergelijke houding getuigt van

desinteresse voor zijn voorgehouden problemen en doet derhalve afbreuk aan de ernst en

geloofwaardigheid van zijn relaas.

Dit klemt des te meer daar verzoeker in het raam van zijn beroep de kopieën bijbrengt van de twee

geboorteaktes van zijn dochters. Daargelaten het feit dat omwille van de manipuleerbaarheid van

kopieën aan deze geboorteaktes geen bewijswaarde kan worden toegekend, te meer daar verzoekers

dochters volgens deze stukken zouden zijn geboren in Agbara terwijl verzoeker verklaarde dat zij zijn

geboren in Idoleyin (administratief dossier, stuk 12, verklaring, nr.16), blijkt dat hij aldus wel de

mogelijkheid heeft om contacten te leggen met zijn land van herkomst.

Aldus brengt verzoeker ook in het kader van onderhavig beroep geen begin van bewijs bij om zijn

asielrelaas in concreto te staven en toont hij evenmin aan hiertoe na afloop van het gehoor bij het CGVS

ook maar enige poging te hebben ondernomen.

Verzoeker legde vage verklaringen af betreffende het grondconflict waarin zijn vader en broer betrokken

waren en waaruit al zijn problemen zouden zijn voortgevloeid. Daargelaten of hij zou hebben

geantwoord dat hij de volledige namen van de vier personen met wie zijn vader in conflict stond niet

kent, dan wel dat hij dacht dat de door hem verstrekte namen hun volledige namen waren, dient te

worden vastgesteld dat verzoeker blijkens het gehoorverslag niet op de hoogte was van hun volledige

namen aangezien hij voor elk van hen slechts één naam kon geven. Dat hij de volledige naam niet kent

van de tegenstanders van zijn vader klemt nog des te meer daar verzoeker verklaarde dat zij in

hetzelfde dorp woonden als hem, dat zij elke dag kwamen vragen om het land te kopen en dat zij

aanwezig waren op de meeting waarop zowel verzoeker als zijn broer aanwezig waren (administratief

dossier, stuk 4, p.3, 7, 12). Daarenboven beweerde verzoeker enerzijds dat er een advocaat werd

aangesteld in de zaak doch kon hij anderzijds diens naam niet geven. Evenmin kon hij preciseren wat

de naam was van de landmeter die het land kwam opmeten doch daarbij werd aangevallen. Tevens gaf

verzoeker aan dat de vier invloed hadden doch bleek hij vervolgens niet in staat te preciseren wat hij

hiermee bedoelde of hoe het kwam dat zij invloed hadden (ibid., p.9-10). Daarenboven verklaarde
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verzoeker enerzijds dat er ook andere mensen waren die vergelijkbare problemen ondervonden met de

vier daders, alsmede dat zij door iemand werden betaald en gestuurd om land te veroveren, doch kon

hij anderzijds de naam van deze persoon niet verstrekken en evenmin aangeven wie dit was (ibid.,

p.14). Aangezien hij zelf spontaan vermeldde dat de vier personen werden betaald en gestuurd kon wel

degelijk van verzoeker worden verwacht dat hij hieromtrent meer precieze verklaringen kon afleggen.

Dat hij dermate vage verklaringen aflegt aangaande het grondconflict dat de kern uitmaakt van zijn

asielrelaas en de oorzaak zou hebben gevormd voor al zijn problemen doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn relaas.

Verzoekers gebrekkige kennis inzake dit grondconflict klemt nog des te meer daar redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat hij zich dienaangaande zou informeren nadat zijn vader ingevolge dit conflict

zou zijn vermoord. Dat hij heeft nagelaten dit te doen getuigt van een frappant gebrek aan interesse

voor de door hem ingeroepen problemen. Het is niet aannemelijk dat verzoeker, indien hij ingevolge het

grondconflict daadwerkelijk dermate ernstige problemen zou hebben gekend, een dergelijk gebrek aan

interesse voor deze problemen zou vertonen. In dit kader zijn verzoekers verklaringen tekenend daar

waar hij omtrent de meeting die zou hebben plaatsgevonden in hun ‘compound’ en waarbij naast

verzoeker zowel de vier personen die hij verdacht van de moord op zijn vader, zijn broer als andere

leden van de gemeenschap aanwezig zouden zijn geweest aangaf: “Ging eerst over begrafenis van

vader, dan over landconflict, maar dat laatste interesseerde me niet en ik ging slapen” (ibid., p.12).

Dient bovendien te worden vastgesteld dat verzoeker geen begin van bewijs bijbrengt ter staving van

zijn voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België. Evenmin kon hij preciseren hoeveel K. voor zijn

reis zou hebben betaald. Tevens verklaarde hij bij de DVZ dat hij reeds de dag na zijn vertrek in België

aankwam (administratief dossier, stuk 12, verklaring, nr.33-34) terwijl hij bij het CGVS aangaf slechts

twee dagen na zijn vertrek te zijn aangekomen in België (administratief dossier, stuk 4, p.7).

De voorgaande vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers asielrelaas. Daarenboven toont verzoeker, indien aan zijn relaas enig geloof zou kunnen

worden gehecht, quod non, niet aan dat hij zich in het kader van zijn voorgehouden problemen niet zou

kunnen beroepen op de bescherming van de Nigeriaanse autoriteiten. Van een kandidaat-vluchteling

kan redelijkerwijze worden verwacht dat deze eerst de beschermingsmogelijkheden uitput in zijn land

van herkomst of hiertoe toch minstens enige poging onderneemt alvorens de drastische beslissing te

nemen zijn land te verlaten en internationale bescherming te zoeken. Desalniettemin blijkt uit verzoekers

verklaringen dat hij, ondanks dat hij daartoe herhaaldelijk de gelegenheid had, geen ernstige poging

heeft ondernomen om zich te beroepen op de bescherming van de Nigeriaanse politionele of

gerechtelijke autoriteiten of aangifte te doen van de ingeroepen feiten.

Zo blijkt uit verklaringen dat in het kader van het grondconflict waarin zijn vader betrokken was een

advocaat werd aangesteld. De landmeter die het land moest opmeten werd echter aangevallen en de

politie zou niet hebben opgetreden. Verzoeker verklaarde uitdrukkelijk dat zij in het kader van het

grondconflict nooit naar de rechtbank gingen doch trachtten het zelf te regelen. Zij gingen met de zaak

niet naar de koning van Adoodo omdat deze al het land als zijn eigendom beschouwde. Evenmin gingen

zij daarover klagen bij de rechtbank. Verzoeker deed bij de politie geen aangifte van de moord op zijn

vader en liet evenmin een autopsie uitvoeren. Even verder gaf hij nogmaals uitdrukkelijk aan dat zij

hierover niets zegden tegen de politie. Verzoeker verklaarde dat hij ook geen aangifte deed van de

moord op zijn broer en evenmin een autopsie liet uitvoeren. Daarenboven deed hij geen aangifte van de

vernielingen die in hun woning werden aangericht of van de diefstal in hun woning. Verzoeker stelde

tevens dat hij niet terugging naar de advocaat die voorheen reeds op de zaak zat en dat hij niet

probeerde naar een advocaat te gaan. Evenmin ging hij met de zaak naar de koning van Adoodo

(administratief dossier, stuk 4, p.9-15).

Verzoeker tracht post factum te vergoelijken waarom hij niet naar de politie en het gerecht ging en haalt

in dit kader vijf redenen waarom hij denkt dat zij niet zouden hebben opgetreden, doch dit betreffen

loutere veronderstellingen van zijnentwege aangezien hij niet eens een poging heeft ondernomen om

zich tot de politie of het gerecht te wenden. Zelfs indien hij dacht dat hij weinig kans van slagen had, kon

redelijkerwijze worden verwacht dat hij hiertoe minstens een poging zou ondernemen, mede in acht

genomen dat het de moord op een twee chiefs betrof.

Dat de politie weigerachtig zou zijn om tussen te komen in grondconflicten aangezien in het verleden

reeds agenten werden vermoord, omdat zij zelf angst hebben van privé-milities en vaak worden

omgekocht en omwille van het feit dat verzoeker tot een minderheid behoort, betreffen daarenboven
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blote beweringen welke in het geheel niet worden gestaafd aan de hand van concrete informatie.

Bovendien betekent het feit dat de politie omwille van deze redenen weigerachtig zou zijn om tussen te

komen in een grondconflict niet dat zij evenmin zou optreden wanneer er een dubbele moord wordt

gepleegd. Het is geenszins aannemelijk dat de politie de dubbele moord op verzoekers vader en broer

onbestraft zou laten, hetgeen des te meer klemt daar zij ten tijde van hun overlijden beide chief waren.

Zelfs indien de lokale politie in dergelijk geval niet zou optreden, dan nog is het in het geheel niet

geloofwaardig dat de andere en hogere Nigeriaanse autoriteiten de moord op twee chiefs ongestraft

voorbij zouden laten gaan. Verzoekers verklaring dat zijn vader en broer zo zouden zijn gedood dat

niemand de daders kon verdenken en dat op hun lichaam niets gevonden kan worden, kan evenmin

worden aangenomen. Het betreft een loutere veronderstelling aangezien dergelijke zaken slechts

kunnen blijken net na een politieonderzoek of na een autopsie. Daarenboven is deze bewering niet

verenigbaar met zijn overige verklaringen. Hij verklaarde bij het CGVS immers uitdrukkelijk dat zowel bij

de dood van zijn vader als deze van zijn broer bloed uit hun neus en mond kwam en hun lichaam nadien

zwart werd zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat geen sporen van de moordmethode zouden

kunnen worden gevonden op hun lichaam (ibid., p.11-12). Bovendien stelt verzoeker in het

verzoekschrift dat zij zouden zijn vergiftigd met kruiden, zodat aangenomen kan worden dat men

hiervan toch enig spoor terug zou moeten kunnen vinden op de lichamen. Dit alles klemt nog des te

meer daar verzoeker in verband met de dood van zijn broer in het verzoekschrift zelf aangeeft: “Het lijdt

weinig twijfel dat ook in een politie-onderzoek de vier op grond van deze overwegingen minstens als

(hoofd-)verdachten zouden worden aangemerkt” (rechtsplegingdossier, stuk 1, p.6, 8).

Verzoeker brengt evenmin enig begin van bewijs bij ter staving van zijn bewering dat het Nigeriaanse

gerecht omwille van de hoger aangehaalde redenen niet zou optreden inzake grondconflicten.

Daarboven toont hij niet aan dat een advocaat geen soelaas kan brengen of dat dergelijke zaken blijven

aanslepen voor het gerecht. Voor zover hij verwijst naar het verleden en de advocaat die werd

aangesteld in het grondconflict waarin zijn vader betrokken was, dient te worden vastgesteld dat

verzoeker, zoals hoger reeds aangegeven, zelf aangaf dat zij in het kader van dit grondconflict nooit

naar de rechtbank gingen. Hij verklaarde tevens dat een andere groep mensen, de Ere, hun zaak voor

het gerecht wonnen, al gaf hij aan dat hun vijanden later terug een zaak aanspanden tegen hen

(administratief dossier, stuk 4, p.15). Hieruit kan worden afgeleid dat het wel degelijk mogelijk is zich tot

het gerecht te wenden in het kader van een grondconflict. Dient in dit kader bovendien opnieuw te

worden opgemerkt dat, zelfs indien het gerecht niet krachtdadig zou optreden in een dergelijk conflict,

dit geenszins betekent dat het gerecht de dubbele moord op verzoekers vader en broer ongemoeid zou

laten.

Gelet op het voorgaande toont verzoeker, daargelaten de vraag of hij zich al dan niet zou kunnen

wenden tot de koning van Adoodo, in het geheel niet aan dat hij zich niet kan beroepen op de

bescherming van de Nigeriaanse politionele en/of gerechtelijke.

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van de devolutieve kracht van het beroep om te

besluiten dat niet kan 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.

2.2.2. Verzoeker voert teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen geen andere elementen

aan dan deze aan de grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de sub 2.2.1. gedane vaststellingen

betreffende dit relaas en de overige elementen in het dossier toont hij niet aan dat in zijn hoofde

zwaarwegende gronden voorhanden zijn om aan te nemen 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.
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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 vijftien juli tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


