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nr. 62 772 van 7 juni 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 Beninse nationaliteit te zijn, op 18 maart 2011 heeft

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

15 februari 2011.

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 28 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. CALLEWAERT loco advocaat

I. TWAGIRAMUNGU en van attaché B. BETTENS, 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 Beninse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Cotonou. U bent een

etnische Yoruba en moslim. U groeide op in het dorp Achupa, waar uw ouders wonen. Na uw 20ste ging

u in Achupa bij imam (F.) koranlessen volgen. Toen u dat gedurende ongeveer 2 jaar had gedaan

kreeg imam (F.) een boodschap van Baba Fatu, een hogepriester en lid van uw familie, die u opriep om

in Achupa deel te nemen aan het festival van Oduduwa. U was namelijk door het orakel (Ifa)

uitgekozen om een offer te brengen en diende daarom voor te gaan in het festival. U ging echter niet in

op deze boodschap. U wilde immers uw koranlessen niet stopzetten en u wilde geen andere god dan

Allah dienen. Bovendien wist u uit ervaring dat de persoon die door het orakel werd aangeduid binnen
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de 5 jaar zou sterven. Imam (F.) kreeg verschillende boodschappen waarin u werd aangemaand om

het orakel te gehoorzamen en voelde zich meer en meer onder druk gezet. U bleef binnenshuis. Toen

imam (M.) op een dag bij imam (F.) op bezoek was, maande imam (F.) u aan om met imam (M.) mee

te gaan naar Akpapa (Cotonou), hetgeen u ook deed. U bestudeerde daar verder de koran. Na 5

maanden verblijf in Cotonou, op 5 april 2010, reisde imam (M.) samen met u per vliegtuig naar België. U

raakte hem op de luchthaven kwijt. Op 6 april 2010 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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 aannemelijk te maken.

U stelde dat u door het orakel (Ifa) uitgekozen werd om een offer te brengen en om voor te gaan in

het festival van de Oduduwa, maar dat u dat niet wilde doen (gehoor CGVS, p. 4-5). U bracht

echter onvoldoende elementen aan die erop zouden wijzen dat u werkelijk een vrees koestert omdat u

door het orakel uitgekozen werd om een offer te doen. U kon evenmin overtuigen dat u niet aan deze

oproep vanuit de gemeenschap kon ontkomen.

Vooreerst kunnen bedenkingen worden gemaakt bij de geloofwaardigheid van uw bewering dat

u door het orakel, via de hogepriester, aangeduid was om een offer te brengen, vermits

u hieromtrent erg vage en weinig overtuigende verklaringen aflegde.

U stelde dat de boodschap om in te gaan op uw aanduiding door het orakel u werd meegedeeld

door imam (F.), bij wie u toen verbleef (gehoor CGVS, p. 6). U bleek echter niet te weten wanneer

deze boodschap u door de imam werd doorgegeven (gehoor CGVS, p. 9). Gevraagd naar wie u

de boodschap bracht, antwoordde u dat Baba Fatu iemand stuurde, maar u bleek niet te weten wie

deze persoon was (gehoor CGVS, p. 7). U stelde dat u maar enkele dagen had om op de boodschap

te antwoorden, maar op de vraag hoeveel dagen u werden gegeven, kon u vreemd genoeg

niet antwoorden (gehoor CGVS, p. 6). U bleek evenmin te weten wanneer de ceremonie zou

plaatsvinden (gehoor CGVS, p. 6). Indien de hoofdpriester, Baba Fatu, werkelijk gedetermineerd was

om u uw rol te laten spelen in de ceremonie, is het ongeloofwaardig dat hij u, via zijn boodschapper,

geen deadline zou hebben gegeven om u aan te bieden om het offer te doen, noch informatie zou

gegeven hebben over wanneer het festival – waarin u nota bene de hoofdrol zou spelen - precies zou

plaatsvinden. U stelde dat imam (F.) verschillende boodschappen ontving waarin u opgeroepen werd

om uw opdracht te vervullen, maar u kon niet preciseren hoeveel boodschappen er in totaal kwamen

(gehoor CGVS, p. 9). U stelde dat normaliter in het geval zich een probleem stelt beroep gedaan wordt

op het orakel, die dan iemand aanstelt om het probleem op te lossen (gehoor CGVS, p. 5). Wanneer u

gevraagd werd welk probleem aan de basis lang van uw aanstelling door het orakel, antwoordde u wel

dat er iets moet gebeurd zijn, maar u wist volstrekt niet om welk probleem het ging (gehoor CGVS, p. 5),

wat toch merkwaardig is aangezien u de hele tijd wel in uw dorp verbleef, waar dit waarschijnlijk wel

besproken werd. Tot slot kan nog worden vermeld dat het bijzonder weinig geloofwaardig is dat u met

uw vader – met wie u vanuit België telefonisch contact hebt (gehoor CGVS, p. 3) en die gelooft in het

orakel (gehoor CGVS, p. 11) – niet zou gepraat hebben over uw weigering om een offer te brengen

(gehoor CGVS, p. 11), vermits deze weigering precies aan de basis ligt van het feit dat u momenteel zo

ver van uw vader verwijderd bent.

Tevens kunnen ernstige vragen worden gesteld bij het gedwongen karakter van uw

deelname aan de ceremonie en het offer dat u werd verondersteld te brengen en aan uw

suggestie dat u er niet kon aan ontkomen.

U stelde op verschillende momenten tijdens het gehoor dat iemand die gekozen wordt door het orakel

en weigert om het orakel te gehoorzamen hiertoe gedwongen wordt, zo niet dreigt te worden

vermoord (gehoor CGVS, p. 5 en 7). U bracht echter weinig elementen aan die wijzen op druk of dwang

vanwege de personen die van u verwachtten dat u gevolg zou geven aan uw aanstelling door het

orakel.

Zo is het erg bedenkelijk dat de boodschapper van Baba Fatu volgens uw verklaringen de

boodschap telkens aan imam (F.) gaf en niet rechtstreeks aan u, vermits u het was die moest ingaan op

de vraag van het orakel en niet imam (F.). Uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u nooit

zelf geconfronteerd werd met de boodschapper(s) (gehoor CGVS, p. 7). Dit is des te merkwaardiger

omdat imam (F.) – bij wie u op het moment van het ontvangen van de boodschappen verbleef - in uw

dorp Achupa woonde, waar u ook aan het festival moest deelnemen (gehoor CGVS, p. 9), zodat u in

principe gemakkelijk bereikbaar was voor diegenen die gedetermineerd waren om u uw opdracht te

laten vervullen. Uw bewering dat u bij imam (F.) binnenshuis bleef (gehoor CGVS, p. 9) doet hieraan

geen afbreuk, omdat – indien men u werkelijk wilde dwingen om aan het orakel te beantwoorden, zoals

u beweerde (cf. supra) – men zou veronderstellen dat Baba Fatu wat meer dwang (of desnoods

geweld) zou gebruiken om u ertoe aan te zetten uw opdracht te vervullen. U verklaarde wel dat imam

(F.) zich onder druk voelde staan naarmate hij meer boodschappen kreeg met de vraag dat u uw
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opdracht zou vervullen (gehoor CGVS, p. 9), maar uit uw verklaringen blijkt evenzeer dat u aan geen

enkele boodschap gevolg gaf en dat dit klaarblijkelijk niet werd gesanctioneerd, tenzij door een

nieuwe (gelijkaardige) boodschap te sturen (gehoor CGVS, p. 9), hetgeen weinig dwangmatige

maatregelen zijn. Wanneer u werd gevraagd of men iemand in uw plaats zou aanstellen [om het offer te

doen] indien men u niet zou vinden, antwoordde u dat ze dan wellicht opnieuw het orakel zouden

raadplegen en het antwoord moesten afwachten (gehoor CGVS, p. 7). Dit wijst erop dat eventueel een

alternatief scenario mogelijk is, hetgeen voor u desgevallend perspectieven biedt om ongehavend aan

uw opdracht, waarvan de ernst hierboven weliswaar ernstig betwijfeld wordt, te ontsnappen. Bovendien

stelde u dat u tijdens uw verblijf in Cotonou – ‘behalve stress’ – geen problemen kende (gehoor CGVS,

p. 10). Later verklaarde u dat men naar u op zoek is en dat ze dichter en dichter kwamen, maar u moest

toegeven dat er geen concrete aanwijzingen waren dat vertegenwoordigers van Baba Fatu u in Cotonou

kwamen zoeken (gehoor CGVS, p. 11-12). De vaststelling dat u gedurende 5 maanden verblijf in

Cotonou (gehoor CGVS, p. 10) geen problemen had met uw vervolgers, laat evenzeer toe om te

twijfelen aan uw bewering dat men u zou dwingen en desnoods doden indien u uw opdracht niet zou

uitvoeren.

Met betrekking tot uw reis kan nog het volgende worden opgemerkt.

Zo weet u niet hoe men het paspoort verkreeg dat gebruikt werd tijdens uw reis (gehoor CGVS, p. 12).

U kan niet met zekerheid bevestigen of het uw naam was die op het paspoort voorkwam (gehoor CGVS,

p. 12). U kende de naam van de luchtvaartmaatschappij niet waarmee u naar België vloog (gehoor

CGVS, p. 12). U maakte melding van een tussenstop tijdens uw reis, maar u kon niet preciseren waar

(gehoor CGVS, p. 12).

Bovendien verklaarde u op geen enkel moment tijdens uw reis uw paspoort in handen te hebben

gehad. U zei dat uw begeleider Imam (M.) alle formaliteiten deed en op de luchthaven in België de

2 paspoorten toonde aan de controlepost. Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt blijkt echter dat elke reiziger uit een niet EU-land aan de grenscontrolepost in de luchthaven

van Zaventem individueel aan een persoonlijke controle wordt onderworpen voor wat

de identiteitsdocumenten betreft, hetgeen niet verenigbaar is met uw verklaringen.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u uw land van oorsprong uit

‘vrees voor vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van

oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming.

Voor wat de door u voorgelegde documenten betreft kan nog het volgende worden opgemerkt. U

legde 16 foto’s voor waarop volgens u eenzelfde ceremonie te zien is als deze waaraan u verondersteld

werd deel te nemen. Op enkele foto’s komt een vrouw voor die volgens u ook door het orakel was

uitgekozen (gehoor CGVS, p. 7) en die overleed (gehoor CGVS, p. 8). U kon echter niet preciseren wie

die vrouw was, noch wanneer ze is gestorven (gehoor CGVS, p. 8). U stelde de foto’s van imam (M.) te

hebben gekregen, maar u weet niet waar hij ze vandaan had (gehoor CGVS, p. 8). In elk geval kan niet

worden nagetrokken waar deze foto’s werden genomen of wie de personen zijn die erop voorkomen,

zodat de bewijswaarde ervan voor uw asielrelaas erg beperkt is.

Voor wat betreft de door u voorgelegde kopie van geboorteakte (nr. 238/cm) kan worden

opgemerkt dat de gegevens hierop een aanwijzing vormen voor uw identiteit, maar verder geen afbreuk

doen aan het voorgaande. Vreemd is wel dat op dit document als domicilie van uw ouders een adres in

‘Cot II’ (verwijzend naar ‘district de Cotonou II’, zie bovenaan de geboorteakte) staat vermeld, vermits

u verklaarde dat u op reis (in Cotonou) werd geboren, maar dat jullie altijd in Achupa hebben

gewoond (gehoor CGVS, p. 2).

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. Een enig middel baseert verzoeker op een schending van de artikelen 1, A, 2 van het Verdrag van

Genève en een schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker wenst te benadrukken dat hij de vragenlijst heeft ondertekend waarin hij zich uitdrukkelijk

akkoord heeft verklaard met het feit dat valse en onjuiste verklaringen tot gevolg kunnen hebben dat zijn

asielaanvraag wordt verworpen. Op het gehoor voor het CGVS heeft verzoeker niets anders gedaan dat

zijn asielrelaas uiteengezet, zoals hij het beleefd heeft. Verzoeker kan alleen maar naar zijn asielrelaas

verwijzen dat hij bevestigt.
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Verzoeker verwijst naar zijn verklaringen, zoals deze blijken uit het gehoorverslag en vragenlijst, inzake

(i) de reden waarom hij door het orakel werd gekozen, (ii) de boodschappen van Baba Fatu, (iii) het feit

dat imam (F.) onder druk werd gezet, (iv) de telefonische contacten die hij heeft met zijn vader maar

tijdens dewelke zij niet praten over zijn problemen (v) het gedwongen karakter van de aanstelling door

het orakel.

Omtrent het paspoort stelt verzoeker dat hij dit nooit heeft vastgehouden omdat imam (M.) alles regelde

en verzoeker voor de eerste maal reisde.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. 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.

Verzoekers verweer omtrent het gebruik van het paspoort, in de mate dat hij aanvoert dat imam (M.) het

ook aan de controlepost in België in de hand hield, ontbeert in het post-9/11-tijdperk elke

geloofwaardigheid; hetgeen een negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid. Dit klemt des te meer

daar hij niet weet of zijn naam op het paspoort is vermeld en via welke luchtvaartmaatschappij hij vloog

en waar hij in transit was (gehoor CGVS, p.12).

In de mate dat verzoeker in het verzoekschrift verwijst naar zijn verklaringen zoals afgelegd op het

CGVS, dient te worden opgemerkt dat het herhalen van de verklaringen niet aanzien kan worden als

een dienstig verweer tegen de terechte vaststellingen in de bestreden beslissing dat (i) hij niet bleek te

weten wanneer de boodschap inzake het orakel door de imam werd doorgegeven (gehoor CGVS, p. 9)

(ii) hij niet wist wie de gezant van Baba Fatu was (gehoor CGVS, p. 6) en hij evenmin rechtstreeks door

de boodschapper werd ingelicht (gehoor CGVS, p.7) (iii) hij stelde dat hij maar enkele dagen had om op

de boodschap te antwoorden maar niet wist hoeveel dagen hem werden gegeven (gehoor CGVS, p. 6)

(iv) hij evenmin bleek te weten wanneer de ceremonie zou plaatsvinden (gehoor CGVS, p. 6). Terecht

stelde verweerder hieromtrent dat indien de hoofdpriester werkelijk gedetermineerd was om verzoeker

een rol te laten spelen in de ceremonie, het ongeloofwaardig is dat hij aan verzoeker, via zijn

boodschapper, geen deadline zou hebben gegeven om zich aan te bieden om het offer te doen, noch

informatie zou gegeven hebben over wanneer het festival precies zou plaatsvinden. Verzoeker

stelde dat imam (F.) verschillende boodschappen ontving waarin hij opgeroepen werd om de opdracht

te vervullen, maar kon niet preciseren hoeveel boodschappen er in totaal kwamen (gehoor CGVS, p.

9). Verzoeker, gevraagd werd welk probleem aan de basis lag van zijn aanstelling door het orakel, hij

niet wist om welk probleem het ging (gehoor CGVS, p. 5). De Raad treedt tevens de vaststelling bij dat

het niet geloofwaardig is dat verzoeker met zijn vader – met wie hij vanuit België telefoneerde (gehoor

CGVS, p. 3) en die gelooft in het orakel (gehoor CGVS, p. 11) – niet praat over zijn weigering om een

offer te brengen (gehoor CGVS, p. 11), te meer daar deze weigering een aanzienlijke impact heeft op

zijn leven, in casu zijn vlucht uit zijn land van herkomst.

Voormelde vaststellingen leiden tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen. De

bijgebrachte documenten vermogen, omwille van de redengeving in de bestreden beslissing die door de

Raad wordt overgenomen, zijn teloorgegane geloofwaardigheid niet herstellen.
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Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

3. Verzoeker voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de hoger

vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het administratief dossier dient

hem de subsidiaire beschermingsstatus te worden ontzegd.

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 zeven juni tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


