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nr. 46 371 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 9 april 2010 heeft

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

10 maart 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 advocaat V. DE BOE, die verschijnt voor de verzoekende partij, 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, tot de Ukwani-minderheidsgroep te behoren

en afkomstig te zijn van Umutu, Delta State. In 1997 werd u publiciteitsdirecteur van de 'DYC' (Delta

Youth Council). Hun doelstelling bestaat erin de Nigeriaanse regering te overtuigen de controle over

de olie-inkomsten in handen te geven van lokaal verkozen mandatarissen en als dit niet lukt de Niger

Delta af te scheiden van Nigeria. U had als taak publiciteitscampagnes en vreedzame demonstraties

te organiseren. Op 1 december 1998 werd de voorzitter van uw organisatie, (F.U.), opgepakt door

de veiligheidsdiensten. Ook u werd gezocht en zelfs via uw vriendin probeerde men u in handen te
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krijgen. Later vernam u dat u van verraad beschuldigd werd omdat u de activiteiten van de olie-

producerende bedrijven belemmerde. U dook onder en op 22 december 1998 vluchtte u naar Benin. U

vroeg er politiek asiel aan maar dit werd u geweigerd. Tijdens uw verblijf in Benin kreeg u bericht van het

overlijden van uw vrouw en zoon. U vermoedt dat zij werden gedood door de Nigeriaanse autoriteiten. In

januari 2000 keerde u terug naar Nigeria, in de hoop dat de nieuwe regering de zaken uit het verleden

zou laten rusten. Uw advocaat informeerde zich en vernam echter dat u nog steeds gezocht werd

wegens verraad. U besloot om opnieuw ondergedoken te leven en startte twee kranten op: Weekend

News en Midweek Scoop. Als editor was u verantwoordelijk voor de journalisten en het schrijven van

de opiniestukken. Op 13 december 2000 vielen de veiligheidsdiensten de kantoren van de krant binnen.

De uitgever werd geslagen, ondervraagd naar uw verblijfplaats en opgepakt. U zocht uw toevlucht bij

een vriendin en zij contacteerde op haar beurt (S.O.), een verslaggever van de krant die bij

het gebeuren aanwezig was. De vrouw van de uitgever kwam u opzoeken en deelde u mee dat ze

haar echtgenoot zouden vasthouden zolang u op vrije voeten was. Uiteindelijk kreeg u de raad van

uw advocaat om het land te verlaten. Op 23 december 2001 ging u opnieuw naar Benin met de

bedoeling onmiddellijk door te reizen naar New York (Verenigde Staten). U werd echter onderschept op

de luchthaven omdat u in het bezit was van valse documenten. U werd vastgehouden zonder enige

vorm van proces tot 20 januari 2003. In de nacht van uw vrijlating stapte u aan boord van een kleine

boot die u naar Kameroen bracht. U verbleef er bij een kennis die de zaak voor secessie van de Niger

Delta genegen was. Kort na uw aankomst wendde u zich tot de Kameroense autoriteiten om asiel aan

te vragen. Deze beschouwden u echter als een spion en geboden u het land te verlaten. U dook

opnieuw onder tot uw vriend de nodige regelingen had getroffen zodat u naar de Verenigde Staten kon

reizen. Bij een tussenstop op de luchthaven van Zaventem werd u echter opgepakt omdat u niet in het

bezit was van de nodige geldige documenten voor uw reis. Dezelfde dag nog, 7 september 2003, vroeg

u asiel aan (cf. verslagen Federale Politie met nummers BN/5012/03 en PA/378/VVR dd. 7 september

2003).

B. Motivering

U stelde vervolging te vrezen omdat u van verraad beschuldigd wordt sinds u in 1997-1998

als publiciteitsdirecteur van de Delta Youth Council pleitte voor afscheiding van de Delta-regio

van de rest van Nigeria. Verschillende elementen roepen vragen op bij de geloofwaardigheid

van deze bewering.

Vooreerst lopen de redenen die u in uw opeenvolgende verklaringen voor deze beschuldiging en

de ermee samenhangende vervolging aanhaalt, uiteen. Tijdens het gehoor voor de

Dienst Vreemdelingenzaken (cf. gehoorverslag dd. 8 september 2003, punt 42) beweerde u: "We

stoorden de oliemaatschappij bij hun werking. Dus de veiligheidsdienst van de regering begon me te

zoeken". Uw Nigeriaanse advocaat schrijft in zijn getuigenis dd. 29 oktober 2001: "Van 1997 tot 1998

was mijn cliënt director of publicity van de Delta Youth Council, een groep die pleitte voor de overdracht

van het beheer van de olierijkdommen van de Niger Delta van Nigeria van de federale regering naar de

mensen van de regio. In december 1998 werd hij, nadat geheime pogingen van veiligheidsagenten om

hem te arresteren mislukten, openbaar 'gezocht' verklaard door de politie". Ook tijdens het gehoor in

dringend beroep (cf. gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 12 september 2003) laat u de

beschuldiging slaan op het verstoren van de werking van de oliemaatschappijen (p. 3 recto en verso).

Pas tijdens het gehoor ten gronde (cf. gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 14 december 2005)

brengt u de beschuldiging van verraad in verband met de afscheiding van de Niger Delta van Nigeria

waar u als activist van de Delta Youth Council voor ijverde (p. 3-4). Terloops weze opgemerkt dat het

opvallend is dat u in het genoemde verslag van de Federale Politie het motief van de Delta Youth

Council geheel onvermeld liet en er enkel sprak over uw activiteiten als journalist.

Verder is het zeer opmerkelijk dat u niet bleek te weten of u officieel ergens van in beschuldiging

gesteld werd met betrekking tot deze zaak (gehoorverslag ten gronde, p. 4).

Ten slotte is het weinig aannemelijk dat u vanwege uw activiteiten als publiciteitsdirecteur voor de

Delta Youth Council tot op vandaag gezocht zou worden, als tegelijkertijd de voorzitter van deze

beweging, die op 1 december 1998 werd opgepakt, in 1999 is vrijgelaten (gehoorverslag ten gronde, p.

3).

Daarnaast verwees u naar uw problemen als gevolg van uw activiteiten als journalist voor

twee weekbladen die u opgestart had. U verklaarde echter dat deze problemen op zichzelf helemaal

geen belangrijk deel van uw zaak uitmaakten, en dat de grond van uw problemen in de kwestie van

het verraad gelegen was (gehoorverslag ten gronde, p. 6). Van die laatste kwestie hebben we



RvV X - Pagina 3

zonet aangetoond waarom ernstige vragen bij de geloofwaardigheid ervan gesteld kunnen worden. Over

uw activiteiten als journalist nog het volgende.

Vooreerst is het opmerkelijk dat u de twee weekbladen onder uw eigen naam uitgaf (als "editor"),

hoewel u wist dat u wegens verraad gezocht werd en beweerde terwille van de veiligheid ondergronds

te hebben gewerkt (gehoorverslag dringend beroep, p. 5 verso).

Verder bleek u de namen van de journalisten die in de kranten schreven, niet te kennen, hoewel u

als editor hun stukken nalas. U weet dit aan het trauma dat u opgelopen hebt (gehoorverslag

dringend beroep, p. 5-6). Tijdens het gehoor ten gronde daarentegen gaf u als uitleg dat buiten de

vaste medewerkers, van wie u wel namen citeerde, de artikelen geschreven werden door losse

medewerkers aan wie wisselende pseudoniemen werden toegekend (gehoorverslag ten gronde, p. 5),

een uitleg die niet met de vorige overeenstemt. Deze onwetendheid roept grote vragen op omtrent

de geloofwaardigheid van uw voorgehouden functie als editor.

Ten slotte beweerde u eerst dat na de inval van 13 december 2000 de verschijning van de

kranten stilviel en dat u niet wist of ze nadien hervat werd (gehoorverslag dringend beroep, p. 7). Pas

toen u met enkele edities (die u zelf voorlegde) van na deze datum geconfronteerd werd, verklaarde u

dat sommige leden van de staff nog enkele uitgaven lieten verschijnen (p. 7 recto en verso, en

gehoorverslag ten gronde p. 5). Ook deze incoherentie tast de geloofwaardigheid van uw verklaringen

aan.

De documenten die u voorlegde veranderen niets aan bovenstaande bevindingen. Het

gaat vooreerst om de genoemde krantenartikels, die hooguit aantonen dat ene (C.W.) editor van

de genoemde weekbladen was maar niet bewijzen dat u, (C.W.), dezelfde persoon bent, iets waaraan

om bovengenoemde redenen ernstig getwijfeld kan worden. bovendien zijn, zoals gezegd, de data van

drie van de artikels in strijd met uw bewering dat er na december 2000 geen kranten meer verschenen.

De brief van uw Nigeriaanse advocaat is een privé-document, waaraan om die reden geen bewijskracht

kan worden toegedicht. De informatiefiche van de UNHCR over uw asielaanvraag in Benin heeft geen

betrekking op de inhoud van uw asielaanvraag in België. Het medisch attest dd. 8 november 2005

vermeldt enkel dat u zich tijdens die dagen niet kon verplaatsen, iets wat de arts in kwestie in

een telefoongesprek met het Commissariaat-generaal op 17 november 2005 overigens tegensprak.

Het medisch attest van de Algemene Kliniek Sint-Jan dd. 21 mei 2004 heeft enkel betrekking op

de problemen met uw knie en zegt niets over de feiten uit uw asielrelaas. Het verslag "Rest in Pieces"

van Human Rights Watch zegt evenmin iets over de feiten die u persoonlijk zou hebben ondergaan.

Wat betreft het krantenartikel dat u op 7 december 2009 aanbracht stelt ik vast dat het een kopie

betreft waaraan geen bewijskracht kan worden verleend. Bovendien lijkt uw foto na de druk van het

artikel te zijn aangebracht. De foto werd immers zowel bovenaan als onderaan schijn afgesneden en

overlapt gedeeltelijk de naam die eronder staat vermeld.

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 puurt een enig middel uit de schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15

december 1980 juncto artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de

status van vluchtelingen, en dit in samenhang gelezen met de beginselen van behoorlijk bestuur,

inzonderheid de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Hij stelt onder verwijzing naar de door hem aangehaalde feiten dat het duidelijk is dat hij een vluchteling

is in de zin van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 aangezien hij aan de

voorwaarden voldoet. Hij bevindt zich buiten zijn land van herkomst, koestert een gegronde vrees voor

vervolging omwille van zijn politieke overtuiging en kan de bescherming vanwege de Nigeriaanse

overheid niet inroepen vermits hij hierdoor net wordt vervolgd.

Betreffende de motivering aangaande het uiteenlopen van de door hem opgegeven redenen waarom hij

van verraad werd beschuldigd merkt verzoeker op dat de beschuldiging van verraad dateert van voor

zijn activiteiten als journalist en dat daardoor deze activiteiten een minder belangrijk deel uitmaken van

zijn relaas. Het in het dossier aanwezige krantenartikel uit the Source van 7 december 1998 en getiteld

“Police declare DYC chieftain wanted” staaft volgens verzoeker de beschuldiging van verraad. Hij

betoogt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) niet bewijst dat
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het artikel zou zijn gemanipuleerd en dat er geen reden is om aan te neme dat het om een kopie gaat

van de betrokken krant. Uit de overige artikels van deze krant zou blijken dat de kwaliteit van de

drukpers zeer slecht was. Daardoor zijn de regels van de tekst niet recht en hebben ook andere foto’s in

de krant scheve randen. Ter terechtzitting wijst verzoeker aangaande het krantenartikel erop dat dit wel

degelijk in origineel werd bijgebracht daar het werd gevoegd bij het verzoekschrift tot voortzetting dat op

7 december 2009 werd ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoeker verwijst

tevens naar het reeds in het gehoorverslag bij het CGVS aangehaalde rapport “Rest in Pieces” van

Human Rights Watch waaruit blijkt dat verdachten door de Nigeriaanse politie vaak niet worden

geïnformeerd over de redenen van hun aanhouding, dat er een gebrek is aan bijstand van een

advocaat, sprake is van langdruig voorarrest en aanvaarding door magistraten en rechters van

verklaringen verkregen onder foltering. Slachtoffers maakten er melding van dat zij vaak niet wisten

waarvan zij werden beschuldigd tot zij voor de rechter verschenen en dat beschuldigingen veranderden

gedurende hun periode van voorarrest. Verzoeker doet gelden dat het dan ook duidelijk mag wezen dat

het voor zijn vrees weinig relevant is of de beschuldigingen van verraad betrekking hebben op het

hinderen van oliemaatschappijen, dan wel het actief ijveren voor afscheiding.

Verzoeker voert aan dat de voorzitter van de DYC wanneer deze werd vrijgelaten verlamd was door de

langdurige martelingen. Voor leden van dergelijke organisaties werkt de confrontatie met diens toestand

afschrikwekkender dan wanneer men hem opgesloten zou houden.

Waar gemotiveerd wordt dat het vreemd is dat hij onder eigen naam twee weekbladen publiceerde als

redacteur terwijl hij gezocht werd wegens verraad en het bovendien verdacht is dat hij niet op de hoogte

was van de werkelijke namen van sommige van de auteurs van bijdragen stelt verzoeker dat het

publiceren onder eigen naam een aantal redenen kent. Het behoort tot de deontologie van het vak dat

een hoofdredacteur onder eigen naam publiceert. Bovendien heeft men zo het voordeel beter in de

kijker te lopen van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties en in zekere zin beschermd

te worden door de aandacht van de publieke opinie. De losse medewerkers die niet onder eigen naam

maar onder pseudoniemen publiceren hadden daar evenwel een goede reden voor. Zij waren nog niet

beschuldigd of gezocht zodat zij er alle belang bij hadden hun identiteit verborgen te houden.

Met betrekking tot de motivering die stelt dat het bevreemdend is dat hij niet op de hoogte was van het

verschijnen van enkele edities van de weekbladen na de inval op 13 december 2000 verklaart verzoeker

dat hij deze vlak voor zijn vlucht naar Europa kreeg van zijn advocaat toen hij in Kameroen verbleef. De

enkele edities die dateren van na voornoemde datum verschenen op onregelmatige basis. Verzoeker

was er door zijn verblijf in het buitenland gedurende die periode niet van op de hoogte. Hij had

bovendien, gezien de omstandigheden, niet de kans om de aanzienlijke hoeveelheid documentatie

telkens individueel door te nemen.

Verzoeker selt dat de voorgaande elementen derhalve geen afbreuk doen aan zijn hoedanigheid als

vluchteling en de bestreden beslissing de hoger genoemde beginselen schendt. Voorts wil verzoeker er

op wijzen dat men hem bij zijn gehoor bij het CGVS op 14 december 2005 geen voorlezing heeft

gedaan van de neerslag van zijn verklaringen en dat hij om die reden niet de mogelijkheid heeft gehad

om eventuele onduidelijkheden die in de vertaling zouden zijn geslopen te weerleggen.

Dienvolgens verzoekt hij de hoedanigheid van vluchteling aan hem toe te kennen of de bestreden

beslissing te vernietigen en een nieuw onderzoek te bevelen door het CGVS.

2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat 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 in dit kader 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 daarbij een beslissing te nemen die op

afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan

nietbeantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de

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

2.2.1.1. 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,
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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 legde incoherente verklaringen af met betrekking tot de reden van zijn vlucht uit Nigeria in

1998. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

en gedurende het eerste gehoor bij het CGVS de beschuldiging van verraad weet aan het feit dat hij bij

directeur van reclame was van de DYC en dat zij de oliemaatschappijen verstoorden bij hun werking.

Pas in de vragenlijst en tijdens het tweede gehoor bij het CGVS bracht verzoeker de beschuldiging

inzake verraad in verband met het feit dat hij als activist van de DYC zou hebben geijverd voor de

afscheiding van de Niger Delta van Nigeria. Verzoeker tracht het voormelde te minimaliseren door te

stellen dat de redenen achter zijn beschuldiging voor hem niet relevant zouden zijn, doch deze uitleg

kan niet verklaren waarom hij dienaangaande dermate uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd.

De bestreden beslissing motiveert daarenboven met recht dat het zeer opmerkelijk is dat verzoeker zelfs

niet blijkt te weten of hij officieel daadwerkelijk ergens van in beschuldiging werd gesteld met betrekking

tot deze zaak, alsmede dat het weinig aannemelijk is dat hij vanwege zijn activiteiten als directeur van

reclame van de DYC nog zou worden gezocht terwijl de voorzitter van deze beweging volgens zijn eigen

verklaringen reeds in 1999 is vrijgelaten.

Dit klemt des te meer omdat verzoeker wanneer hij bij een tussenlanding in Zaventem werd

tegengehouden op de luchthaven, verklaarde dat hij in 1998 was moeten vluchten uit Nigeria omdat hij

als journalist verslagen deed van de politieke problemen (administratief dossier, stuk 30). Hij maakte

daarbij nergens ook maar enige melding van zijn betrokkenheid of activiteiten bij de DYC noch van een

beschuldiging van verraad in zijn hoofde.

Bovendien is het ondanks zijn verklaring dat er een nieuwe regering was in Nigeria weinig aannemelijk

dat verzoeker, indien hem aldaar daadwerkelijk een beschuldiging van verraad boven het hoofd zou

hebben gehangen, vrijwillig zou zijn teruggekeerd naar Nigeria. Dit klemt nog des te meer daar hij

beweerde dat hij vervolgens het risico zou hebben genomen zijn advocaat naar de autoriteiten te sturen

en hen via deze weg zelf op de hoogte zou hebben gebracht van zijn terugkeer (administratief dossier,

stuk 23, p.5).

Gelet op voorgaande vaststellingen kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers vermeende vrees

voor vervolging ingevolge een beschuldiging van verraad. Het krantenartikel uit the Source van 7

december 1998 en getiteld “Police declare DYC chieftain wanted” is niet van aard om verzoekers

teloorgegane geloofwaardigheid hieromtrent te herstellen. Het loutere feit dat bepaalde gegevens

worden gepubliceerd in een dergelijk krantenartikel vormt immers geenszins een bewijs voor de juistheid

of de waarachtigheid van de inhoud van deze publicatie. Bovendien kan aan een dergelijk artikel slechts

enige bewijswaarde worden toegekend indien het wordt aangevoerd in het kader van een geloofwaardig

relaas, hetgeen in casu niet het geval is.

Verzoeker zou voorts na zijn terugkeer naar Nigeria en sedert januari 2000 twee weekbladen hebben

uitgegeven als redacteur en onder eigen naam, hetgeen, zoals door de bestreden beslissing terecht

wordt opgemerkt, op zich al erg bevreemdend is gelet op zijn bewering dat hij zou worden gezocht

wegens verraad, alsmede zijn verklaring dat hij ter wille van zijn veiligheid wel ondergronds werkte.

Verzoekers biedt hiervoor in het verzoekschrift een aantal post factum verklaringen als zou dit zijn

ingegeven door de deontologie en doordat hij in de kijker wilde lopen van bepaalde organisaties, doch

deze kunnen niet verklaren waarom verzoeker enerzijds ondergronds en in het geheim zou werken ter

zijner veiligheid en wegens de dreigende beschuldiging wegens verraad doch anderzijds wel zou

publiceren onder zijn eigen naam.

Voorts kunnen verzoekers verklaringen betreffende de oplage van de twee kranten niet worden gerijmd

met de informatie in het administratief dossier. Hij stelde immers dat de kranten, die waren gebaseerd in
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Lagos, werden gepubliceerd over het hele land en beide een oplage zouden hebben gehad van 12.000

exemplaren (administratief dossier, stuk 6, p.4-5; stuk 23). Uit een onderzoek, gevoerd door de

Belgische Ambassadeur in Nigeria, blijkt echter dat geen van de door hem geraadpleegde goed

gereputeerde Nigeriaanse journalisten deze kranten kent of weet heeft van het feit dat deze in het

verleden zouden hebben bestaan (administratief dossier, stuk 32: landeninformatie).

Daarenboven motiveert de bestreden beslissing met recht dat verzoeker de namen niet bleek te kennen

van de journalisten die in de kranten schreven, en dit ondanks dat hij aangaf dat hij als redacteur het

hoofd was van de journalisten, hun stukken nalas en besliste welke artikelen in de krant kwamen. Zijn

stelling dat dit te wijten zou zijn aan het feit dat zij niet wensten te publiceren onder hun eigen naam en

wisselende pseudoniemen gebruikten kan deze onwetendheid niet verklaren. Dat de journalisten hun

artikelen niet werden gepubliceerd onder hun eigen naam doet geen afbreuk aan het feit dat van

verzoeker, als redacteur en eindverantwoordelijke voor de artikelen, kan verwacht worden op de hoogte

te zijn van de identiteit van zijn naaste medewerkers, zeker voor zijn veiligheid daar hij aanvoert dat hij

ondergronds opereerde.

Dit alles klemt nog des te meer daar verzoeker, en dit nadat hij nota bene zelf verscheidene exemplaren

neerlegde die dateren van in 2001 (administratief dossier, stuk 31: documenten), verklaarde dat de dag

van de arrestatie van de uitgever, zijnde 13 december 2000 alles stilviel en niet op de hoogte bleek te

zijn van het feit dat na 13 december 2000 nog edities van deze kranten werden uitgebracht. Wanneer hij

vervolgens werd geconfronteerd met de door hemzelf neergelegde artikelen uit 2001, stelde hij dat het

“typografische fouten” zouden betreffen. Vervolgens werd hij erop gewezen dat het om verschillende

exemplaren ging stelde hij plots dat soms toch nog uitgaven werden gepubliceerd. Geconfronteerd met

zijn eerdere, nochtans duidelijke verklaringen en antwoordde hij: “Ik herinner me het nu, nu je hen me

toont. Het waren on and off editions” (administratief dossier, stuk 23, p.7). Dit alles klemt nog des te

meer daar de genaamde C.W. blijkens de neergelegde krantenartikelen ook na 13 december 2000

wordt genoemd als redacteur (exemplaar Weekend News dd. 12 april 2001) en er bovendien in

verscheidene exemplaren van deze kranten nog artikelen zijn verschenen van de hand van deze

redacteur, C.W. en betreffende gebeurtenissen na deze datum (exemplaren Weekend News dd. 22

maart 2001 en 3 mei 2001).

De voormelde vaststellingen maken dat in het geheel geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

bewering als zou hij de redacteur zijn geweest van de kwestieuze kranten. Derhalve dient, daargelaten

de reeds hoger gedane vaststellingen betreffende dergelijke artikelen, te worden opgemerkt dat

evenmin kan worden aangenomen dat het krantenartikel uit de krant New Events van 26 december

2000 en getiteld “SSS arrests Publisher, trails editor” betrekking heeft op verzoeker (administratief

dossier, stuk 31: documenten). De perskaart die zich in het dossier bevindt weegt geenszins op tegen

de voormelde frappante vaststellingen (administratief dossier, stuk 30). Dit document heeft geen officieel

karakter zodat hieraan, gelet op de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen, in casu geen

bewijswaarde kan worden toegekend.

De door verzoeker benevens de reeds hoger besproken documenten neergelegde stukken zijn niet van

die aard dat zij zijn teloorgegane geloofwaardigheid kunnen herstellen (administratief dossier, stuk 30;

stuk 31: documenten). Het attest van zijn advocaat vertoont een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter en

heeft geen objectieve bewijswaarde. De informatiefiche van het UNHCR heeft geen betrekking op de

inhoud van verzoekers asielaanvraag in België. De overige door verzoeker neergelegde artikelen zijn

van algemene aard en hebben geen betrekking op zijn persoon.

Hoe verzoekers algemeen en in louter hypothetische bewoordingen geformuleerde betoog omtrent

eventuele in de vertaling geslopen onduidelijkheden afbreuk zou kunnen doen aan het voorgaande kan

niet worden ingezien. Dit betoog wordt door verzoeker niet in concreto onderbouwd en hij toont

geenszins aan de hand van concrete elementen aan dat of welke van zijn verklaringen foutief zouden

zijn vertaald. Daarenboven werd bij de aanvang van het gehoor aan verzoeker gevraagd of hij de

ondervrager begreep en werd hem duidelijk gemaakt dat hij eventuele problemen, betreffende de

vertolking of andere, diende te melden, hetgeen hij heeft nagelaten te doen (administratief dossier, stuk

6, p.1). Voorts formuleerde hij geen bijkomende opmerkingen wanneer hem daartoe de kans werd

geboden aan het einde van het gehoor (ibid., p.7).

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

verzoekers asielrelaas.
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2.2.1.2. Daarenboven toont verzoeker, zelfs indien enig geloof zou kunnen gehecht aan zijn beweerde

problemen, quod non, in het geheel niet aan dat hij ingevolge deze problemen actueel nog enig risico

zou lopen te worden vervolgd in zijn land van herkomst. Verzoeker dient aan te tonen dat er in zijn

hoofde feiten en omstandigheden bestaan waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor

vervolging in zijn land van herkomst. Zulks houdt in dat zijn vrees actueel moet zijn. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet zijn oordeel aldus steunen op de feitelijke situatie op het ogenblik van

zijn beslissing. Deze stelling vloeit voort uit de definitie van het woord vluchteling in artikel 1, A, (2), van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Het wezenlijke criterium in deze definitie is de “gegronde

vrees voor vervolging”. Determinerend bij het onderzoek van dit criterium is de vraag of verzoeker thans

een toevluchtsoord nodig heeft voor een te verwachten risico van vervolging in zijn land van oorsprong.

De vrees van verzoeker moet bovendien gegrond zijn, wat wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij

hem aanwezig is, maar ook moet kunnen worden geobjectiveerd.

De laatste door verzoeker aangehaalde feiten dateren enerzijds van 1 december 1998, wanneer men de

voorzitter van de DYC arresteerde en hem zou zijn komen zoeken in de winkel van zijn vrouw, en

anderzijds van 13 december 2000, wanneer de uitgever van de krant waar hij zou hebben gewerkt zou

zijn gearresteerd en men naar verzoeker zou hebben gevraagd.

Verzoeker toont niet met één concreet of objectief element aan dat hij in de negatieve aandacht van de

Nigeriaanse overheid staat in de periode van bijna negen jaren die sedert zijn vertrek uit het land in

2001 is verlopen.

Uit zijn verklaringen zoals afgelegd bij het CGVS in 2005 blijkt dat hij tot op dat moment zelfs niet eens

een poging heeft ondernomen teneinde te achterhalen of hij nog werd geviseerd door de autoriteiten. Hij

bleek over geen nieuws te beschikken betreffende zijn persoonlijke informatie en stelde te verklaring dat

hij sedert hij in België alle contact heeft verbroken met zijn organisatie. Verzoeker stelde uitdrukkelijk

over geen nieuwe informatie te beschikken sinds hij in België is en dat hij geen contact meer heeft

gezocht (administratief dossier, stuk 6, p.2). Deze houding getuigt van een frappant gebrek aan

interesse voor zijn beweerde problemen en doet afbreuk aan de ernst van verzoekers bewering als zou

hij nog worden gezocht door de Nigeriaanse autoriteiten. Redelijkerwijze kan immers worden verwacht

dat een kandidaat-vluchteling zich zou trachten te informeren aangaande de evolutie van zijn situatie in

zijn land van herkomst. Bovendien rust de bewijslast in beginsel op de kandidaat-vluchteling en draagt

deze een zekere verantwoordelijkheid. Hij dient de nodige pogingen te ondernemen teneinde zijn

asielaanvraag te staven en aan te tonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Verzoeker toont daarenboven niet aan tijdens de periode van bijna vijf jaar sedert het gehoor bij het

CGVS ook maar enige poging te hebben ondernomen teneinde zich verder te informeren betreffende

zijn voorgehouden problemen. Evenmin haalt hij enig objectief of concreet gegeven aan waaruit zou

kunnen blijken dat de Nigeriaanse autoriteiten hem trachtten op te sporen.

Gelet op het voorgaande maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat hij ingevolge de feiten die bijna

tien jaar geleden zouden hebben plaatsgevonden op heden bij een eventuele terugkeer naar zijn land

van herkomst riskeert te worden blootgesteld aan een actieve vervolging vanwege de Nigeriaanse

autoriteiten.

2.2.1.3. 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.

2.2.2. Verzoeker voert geen argumentatie betreffende de subsidiaire beschermingsstatus en beroept

zich in zijn verzoekschrift op geen andere elementen dan degene 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 mede in acht genomen, toont hij niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden voorhanden

zijn om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Nigeria een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de vreemdelingenwet.

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

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing. 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.
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2.4. Verzoeker laat na aan te geven op welke wijze het zorgvuldigheidsbeginsel in casu zou zijn

geschonden. Dit beginsel 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, meerbepaald het

gehoorverslag van de DVZ, de vragenlijst en de gehoorverslagen van het CGVS. Verzoeker kreeg de

kans om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en bijkomende verklaringen en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. Het CGVS heeft zijn asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld

en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het

zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.5. Het enig 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 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


