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nr. 60 440 van 28 april 2011

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 13 april 2011 heeft

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

29 maart 2011.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. DE GEEST en van attaché S.

BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Waar verzoeker voor het voeren van onderhavige procedure in het kader van artikel 39/77 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) het voordeel van de kosteloze

rechtspleging vraagt, wijst de Raad erop dat wat betreft deze procedure met toepassing van artikel 9/1,

tweede lid, 2° PR RvV geen rolrecht verschuldigd is en deze derhalve kosteloos is.

2. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Nigeriaans staatsburger te zijn van Igbo-origine, afkomstig van Umuola (Aba-

North, Abia State). Zes maanden geleden werd u, zonder dat u daar op voorhand van op de hoogte
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was, door een vriend geïntroduceerd bij een bende ‘kidnappers’. Aangezien u nu wist waar de bende

zich schuil hield, werd u gedwongen een eed af te leggen waarin u geheimhouding beloofde. U diende

ook met hen mee te werken tijdens ontvoeringen en werd in ruil daarvoor betaald met een deel van het

losgeld. Omdat u niet met een wapen overweg kon en omdat u geen wapen wou dragen, stelde u voor

dat u hun chauffeur zou zijn, wat de groep accepteerde.

In september - oktober 2010 werd er in Aba State een wet gestemd waardoor ontvoerders

zouden bestraft worden met executie. Deze wet werd nadien overgenomen door de Nigeriaanse

federale regering. Omdat u niet wou gedood worden omwille van uw activiteiten voor de groep en omdat

het doden van mensen voor wie geen losgeld werd betaald u teveel werd, besloot u zich terug te

trekken uit de groep door hun oproepen niet meer te beantwoorden en door niet meer naar de

afgesproken ontmoetingsplaats te gaan. Toen de groep begon te vermoeden dat u afstand van hen wou

nemen, begonnen ze u te zoeken maar omdat ze u niet meer konden contacteren kwamen ze

uiteindelijk op 27 februari 2011 naar uw huis. U was op dat moment niet thuis maar op uw boerderij. Uw

moeder, die wel thuis was, werd gedood en uw huis werd in brand gestoken. Toen u dit zag besloot u

meteen te vluchten. U vertrok naar Ghana van waar u naar België kwam waar u op 9 maart 2011 asiel

aanvroeg.

B. Motivering

Uit deze verklaringen blijkt vooreerst dat u uw asielaanvraag klaarblijkelijk steunt op motieven die geen

verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1 A(2) van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.

Er dient immers te worden opgemerkt dat de feiten die u aanhaalt ter staving van uw asielaanvraag van

gemeenrechtelijke aard zijn, en uw problemen niet blijken voort te vloeien uit uw politieke of religieuze

overtuiging, het behoren tot een bepaalde nationaliteit, etnie of sociale groep. U vreest immers

vervolging vanwege de leden van een groep ontvoerders omdat u hun groep, die ontvoeringen

organiseert uit louter geldgewin (zie gehoor CGVS, p. 7), wou verlaten en van de Nigeriaanse

autoriteiten omdat zij het deelnemen aan ontvoeringen, wat u effectief deed, strafbaar stellen (zie

gehoor CGVS, p. 5, 11).

Er moet bovendien worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald

waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten omwille van 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

in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

Immers, uit uw verklaringen blijkt niet dat u enige poging ondernam om, indien u werkelijk

gedwongen gerecruteerd was door de 'kidnappers', aan de groep te ontkomen alvorens u werd

ingeschakeld in hun misdrijven of bescherming en hulp te zoeken bij de Nigeriaanse autoriteiten (zie

gehoor CGVS, p. 12, 14, 16). In deze kan vooraf worden opgemerkt dat u verklaarde nooit enige

problemen te hebben gehad met de Nigeriaanse autoriteiten (zie vragenlijst CGVS, ingevuld door de

DVZ, p. 20, 23, gehoor CGVS, p. 6). U verklaarde bovendien nooit aan iemand gezegd te hebben dat u

gedwongen werd de groep te vervoegen, noch ooit geprobeerd te hebben de autoriteiten op de hoogte

te brengen van de activiteiten van deze groep, hoewel u verklaarde dat u het er erg moeilijk mee had

(zie gehoor CGVS, p. 5). Dit is des te opmerkelijker aangezien u zelf duidelijk stelt dat de middelen van

de autoriteiten serieus vergroot werden om de ontvoerders te vervolgen (zie gehoor CGVS, p. 5, 14) en

dat het leger werd ingezet om te doen wat de politie niet kon. Uw terugkerende verklaring voor het niet

inroepen van de hulp van de autoriteiten, namelijk dat de politie gelinkt is aan de ontvoerders (zie

gehoor CGVS, p. 14), wordt hiermee ontkracht aangezien daartoe net het leger werd ingeschakeld door

de Nigeriaanse overheid. Wanneer u dan gevraagd wordt waarom u het leger niet inlichtte over de

activiteiten van de groep, stelt u dat u bewijzen zou dienen te geven en dat u, bij het tonen van het

kamp, door de ontvoerders zou kunnen aangewezen worden als één van hen (zie gehoor CGVS, p. 16).

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zich in deze enkel baseert op vermoedens en kan u geen

enkel ander geval aanhalen waarin dit zo zou gebeurd zijn aangezien u niet op de hoogte bent van

andere personen die de groep zouden hebben verlaten (zie gehoor CGVS, p. 13). Bovendien blijkt uit de

informatie waarover het CGVS beschikt (zie kopie in uw administratief dossier) dat, samen met de

verstrenging van het optreden van de Nigeriaanse autoriteiten tegen de ontvoerders, een

amnestieregeling werd afgekondigd voor (ex-)leden van de groeperingen die zich overgeven. Uit de

informatie blijkt ook duidelijk dat de Joint Military Task Force rekent op informatie van de bevolking om

hen te helpen de groeperingen te vervolgen. U maakt bijgevolg niet aannemelijk dat u door de

autoriteiten zou worden vervolgd omwille van uw (gedwongen) toetreding en activiteiten voor de

'kidnappers'. Trouwens, gezien uw verklaringen over de dood van uw moeder en het afbranden van uw

huis, beschikt u over voldoende elementen naar de autoriteiten toe om aan te tonen dat u niet akkoord

ging met de groep, wat vervolging door de autoriteiten nog minder aannemelijk maakt. Uit uw

verklaringen betreffende de vrees die de ontvoerders hadden dat u hun activiteiten zou bekend maken

bij de autoriteiten (zie gehoor CGVS, p. 13, 17) blijkt bovendien dat de autoriteiten uw verklaringen wel

degelijk serieus zouden nemen en dat de ontvoerders dit wisten.
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Bovendien kan trouwens getwijfeld worden aan uw verklaring dat u gedwongen werd de groep

te vervoegen (zie gehoor CGVS, p. 4). U slaagt er immers niet in duidelijk te maken waarom

uw jeugdvriend u per se bij deze groep wou hebben. Enerzijds verklaart u dat hij u wou laten deel

uitmaken van zijn groep omdat jullie al zolang vrienden zijn (zie gehoor CGVS, p. 9). Wanneer hierbij

bedenkingen worden gemaakt door de medewerker van het CGVS, verklaart u dat hij inderdaad wel wist

dat u het niet zou willen doen indien hij u op voorhand had ingelicht (zie gehoor CGVS, p. 10), wat doet

twijfelen aan zijn goede bedoelingen die u nochtans eerst had geuit. Wanneer dan gevraagd wordt wat

er voor uw jeugdvriend in zat dat hij u, tegen uw wil, toch wou voorstellen aan de groep, moet u het

antwoord schuldig blijven (zie gehoor CGVS, p. 10). Ook wanneer gepeild wordt naar uw reactie op het

feit dat u door uw jeugdvriend gedwongen werd geïntroduceerd bij de groep, zijn uw verklaringen

inconsistent. Eerst verklaarde u dat u niet de moed had uw vriend erover aan te spreken (zie gehoor

CGVS, p. 8). Gevraagd naar bevestiging van dit antwoord, verklaarde u toch wel gevraagd te hebben of

dit het nu was waar hij u heen wou brengen waarop uw jeugdvriend verklaarde dat u te accepteren had

of dat er anders met u iets zou gebeuren (zie gehoor CGVS, p. 8). Even later stelde u echter dat u, toen

u naar de groep gebracht werd, vragen stelde en zei dat u er geen deel van wou uitmaken (zie gehoor

CGVS, p. 9).

Ten slotte dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen over de moord op uw moeder

niet geloofwaardig zijn en u er dus niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingen of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Vooreerst kan worden opgemerkt dat u zelf niet thuis

was wanneer uw moeder werd gedood en uw huis werd in brand gestoken (zie gehoor CGVS, p. 17). U

baseert uw verklaringen over het feit dat de aanval werd georganiseerd door de 'kidnappers' dus enkel

op vermoedens. U haalt verder geen enkele aanwijzing of voorafgaande bedreiging aan die erop wijst of

kan wijzen dat de 'kidnappers' verantwoordelijk zouden zijn. Bovendien is het merkwaardig dat u,

hoewel u zich op de landbouwgrond van uw boerderij bevond, niet werd benaderd of gezocht door de

ontvoerders. Ook werd u blijkbaar door niemand (andere mensen van het dorp, buren, vrienden) op de

hoogte gebracht van de dingen die zich in uw huis afspeelden, wat in een dorpsgemeenschap toch

uiterst merkwaardig is (zie gehoor CGVS, p. 18). U kan ook niet verduidelijken of de autoriteiten reeds

bij uw afgebrande huis waren toen u terugkwam van het land (zie gehoor CGVS, p. 18) wat

merkwaardig is aangezien u aan het begin van het gehoor wel duidelijk stelde dat de politie en het leger

achter de daders aanzaten toen het (de moord op uw moeder en het afbranden van uw huis) gebeurd

was (zie gehoor CGVS, p. 5). Wanneer u gevraagd werd of u met de buren sprak na het gebeurde,

antwoordde u dat het bijna nacht was en iedereen binnen bleef in het dorp (zie gehoor CGVS, p. 18) wat

opnieuw in een dorpsgemeenschap onaannemelijk is indien dergelijke feiten zouden

hebben plaatsgevonden, zelfs indien uw huis afgelegen zou liggen (zie gehoor CGVS, p. 18).

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden vastgesteld. U legde in het

kader van uw asielaanvraag geen eigen documenten voor die uw identiteit of verklaringen kunnen

ondersteunen. Bij de grenscontrole werd wel vastgesteld dat u in het bezit was van een paspoort dat u

niet toebehoort en van enkele reisdocumenten (tickets) op een andere naam dan de uwe (zie werkfiche

kandidaat politiek vluchteling in uw dossier).

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.”

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hiertoe gaat hij in op de motieven van de bestreden beslissing en tracht deze te

verklaren dan wel te weerleggen.

3.2.1. 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
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gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund. De middelen die door

verzoeker worden ontwikkeld zullen derhalve slechts besproken worden in de mate dat ze betrekking

hebben op de in het onderhavige arrest in aanmerking genomen motieven.

3.2.2. 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 dient de waarheid te

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). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook 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). Het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.2.3. De Raad oordeelt dat aan verzoekers bewering te zijn toegetreden tot een bende “kidnappers”

volstrekt geen geloof kan worden gehecht. Immers tart de aangehaalde redengeving waarom zijn

jeugdvriend hem zou hebben geïntroduceerd in een dergelijke bende elke geloofwaardigheid. Initieel

stelt verzoeker bij het verhoor op het Commissariaat-generaal van 24 maart 2011 het volgende als

reden waarom zijn vriend wou dat hij bij de bende kwam:

“Mijn vriend wou me deel laten uitmaken omdat we zo lang vrienden zijn. Daarom wou hij me in dezelfde

groep als hem hebben. Hij deed dit omdat hij wou dat ik bij zijn groep was. Hij deed het opdat als

iemand me zou aanspreken dat hij kidnapper is, ik het zou weten. Hij wou dat ik wist wat hij deed omdat

we goeie vrienden zijn.” (administratief dossier, stuk 3, p. 9).

In het verzoekschrift verduidelijkt verzoeker desbetreffende als volgt:

“De jeugdvriend van verzoeker wist dat indien hij aan verzoeker zou zeggen dat hij deel uitmaakte van

een bende ontvoerders er geen vriendschap meer zou zijn tussen beiden. Om deze reden verklaarde

verzoeker dat zijn jeugdvriend wou dat hijzelf deel uitmaakte van de bende opdat hun vriendschap zou

kunnen verderbestaan aangezien deze reeds lang bestond.”

Op de naderhand bij voormelde verhoor op het Commissariaat-generaal ter verduidelijking gestelde

vraag waarom zijn vriend dacht dat verzoeker zoiets zou doen als mensen ontvoeren en vermoorden

antwoordt verzoeker dat zijn vriend wist dat indien hij verzoeker op voorhand had geïnformeerd

verzoeker dit niet zou doen en hij het daarom had verzwegen (administratief dossier, stuk 3, p. 10).

De Raad stelt vast dat de redengeving die verzoeker aangeeft waarom zijn jeugdvriend hem

introduceerde, met name het behoud van de jarenlange vriendschap tussen beiden, flagrant strijdig is

aan de vaststelling dat waar reeds bij het vernemen door verzoeker van de activiteiten van zijn vriend

deze vriendschap een einde zou nemen dit bijgevolg zeker het geval zou zijn wanneer hij door zijn

vriend gedwongen zou zijn hetzelfde te doen.

Verder stelt de Raad vast dat verzoeker zich eveneens tegenspreekt met betrekking tot het ogenblik

waarop hij in kennis was van het feit geïntroduceerd te zullen worden bij een bende “kidnappers”. Waar

verzoeker aanvankelijk bij het voormeld verhoor op het Commissariaat-generaal verklaart niet te weten

waar zijn vriend hem naartoe bracht en om welke reden en zich pas aangekomen in een bos, waar zich

mannen met zware machinegeweren bevonden, afvroeg hoe het kon dat zijn vriend zo was geworden,

eraan toevoegend op dat ogenblik niet de moed te hebben gehad er zijn vriend over aan te spreken,

stelt verzoeker later in het verhoor dat hij toen hij er door zijn vriend heen werd gebracht hij vragen

stelde en hem mededeelde van deze bende geen deel te willen uitmaken (administratief dossier, stuk 3,

p. 4, 8 en 9). Bovendien wijst deze laatste versie duidelijk op de mogelijkheid dat indien het meetronen

door zijn vriend effectief zou zijn gebeurd, quod non, verzoeker voorafgaand aan de aankomst op de

schuilplaats van deze bende nog ruim de mogelijkheid had aan zijn toetreden te verzaken, wat de

voorgehouden gedwongen inlijving door het afleggen van de eed in het schuiloord van de bende

volstrekt ongeloofwaardig maakt.

Voormelde flagrante tegenstrijdigheden betreffende wezenlijke elementen van het door verzoeker

voorgehouden asielrelaas verhinderen aan dit relaas enig geloof te hechten en laten niet toe verzoeker

met toepassing van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet de status van vluchteling toe te kennen.
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3.2.4. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers asielrelaas, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, a en b van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan evenwel worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenwel niet aan dat er in Nigeria een situatie heerst van willekeurig

geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een ernstige bedreiging van

zijn leven of zijn persoon impliceert.

In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

3.2.5. Dienvolgens kan in hoofde van verzoeker noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend en elf door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN J. BIEBAUT


