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nr. 78 741 van 3 april 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 9 februari 2012

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

staatlozen van 12 januari 2012.

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 5 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. ENGELEN en van attaché D.

HANOULLE, 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 vroeg een eerste maal asiel aan op 16 augustus 2010. Omdat u in noodopvang in een hotel

verbleef hebt u geen convocatie voor uw gehoor ontvangen. Daarom werd in uw dossier een

technische weigeringsbeslissing genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken. U keerde niet naar uw

land van oorsprong terug.

Toen u te weten kwam dat de Dienst Vreemdelingenzaken een weigeringsbeslissing voor u

had genomen hebt u op 7 september 2011 een tweede asielaanvraag ingediend.
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In het kader van deze tweede asielaanvraag verklaart u een Nigeriaans staatsburger te zijn van

Yoruba afkomst. U bent christen en u werd geboren te Jos in Plateau state op 10 maart 1993. U bleef er

uw hele leven samen met uw ouders wonen. Uw vader J.A. (...)is eveneens een Yoruba, afkomstig uit

Ogun state. Uw moeder J.S. (…) is afkomstig uit buurland Niger. Nog voor uw geboorte verhuisden

uw ouders naar Jos. Uw ouders waren actief in de St Michael katholieke kerk. De laatste tijd waren

er escalerende religieuze onlusten tussen moslims en christenen in Jos. Op zondag 17 januari 2010

ging u met uw ouders naar de St Michael katholieke kerk. U ging niet mee binnen in de kerk, maar ging

naar de Sunday school service voor de minderjarigen aan de achterkant van de kerk. Plots hoorde u

veel lawaai en mensen die gilden. U zag dat iedereen wegrende. Een leraar ging kijken wat er

gebeurde, kwam terug en leidde jullie weg. Iedereen gilde en rende weg en de kerk stond in brand. U

zag mensen die de kerk aanvielen. U rende samen met de anderen weg. ’s Avonds hoorde u van de

politie en van E.A. (…), een vriend van uw ouders, dat er veel doden gevallen waren en dat ook uw

ouders overleden waren. E.A. (...)nam u mee naar zijn huis, eveneens in Jos. U bleef bij hem wonen,

maar in maart 2010 laaide het religieuze geweld in Jos opnieuw op. U voelde er zich niet meer veilig.

E.A. (...)zei dat hij naar de Verenigde Staten zou vertrekken. Hij zei dat u niet meekon, maar droeg

u over aan J. O. (...) en zei dat hij u zou helpen het land te verlaten. In maart 2010 hebt u

Nigeria verlaten. U reisde met J. O. (...) per vliegtuig naar een onbekende bestemming met een

Turkse luchtvaartmaatschappij. Daar aangekomen vertrok J. O. (...). U reisde verder, samen met een

groep mensen: eerst per boot en daarna met de trein. Op 6 augustus 2010 kwam u in België aan.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u ten eerste 2 aanbevelingsbrieven neer, namelijk van S. H.

(…) van de Filadelfia Gospelkerk waarvoor u zich inzet en van L. en A. D. D. – V. (…) bij wie u verblijft.

Verder legt u ook 3 krantenartikels neer betreffende het religieuze geweld in Nigeria. Tenslotte legt u

ook documenten neer die aantonen dat u ingeschreven bent voor Nederlandse taallessen en voor een

inburgeringscursus.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u noch de status

van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er immers geenszins

in geslaagd om een 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 verklaart dat u uw hele leven in Jos gewoond hebt. U verklaart dat u vanaf uw geboorte tot uw

vertrek uit Nigeria in maart 2010 altijd in Jos gewoond hebt. U verklaart ook dat u voor maart 2010 uw

land nooit verlaten hebt (gehoor CGVS, p.3,4). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, en die

toegevoegd is aan het administratief dossier, blijkt echter dat u zich op 9 december 2009 in

Griekenland bevond. Immers, de vingerafdrukken die door Printrak bij u werden genomen op 7

september 2011 stemmen volgens het Eurodac-systeem overeen met vingerafdrukken die op 9

december 2009 in Griekenland, meer bepaald in Agothonisi werden afgenomen.

Bijgevolg kan geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen voor het CGVS dat u tot maart

2010 permanent in Jos woonde en kan worden betwijfeld dat u in deze maand uw land werkelijk

bent ontvlucht. Eveneens kan in het licht van de informatie van Printrak getwijfeld worden aan

uw bewering dat u op zondag 17 januari 2010 in Jos verbleef, vermits u zich enkele maanden voordien

reeds in Griekenland bevond. Het is immers weinig waarschijnlijk dat u na uw verblijf in Griekenland in

december 2009 nog naar Nigeria zou zijn teruggekeerd, indien u – zoals u beweert – uw land van

oorsprong zou verlaten hebben uit vrees voor vervolging of omwille van het risico op het lijden van

ernstige schade.

Toen u tijdens het gehoor door het CGVS geconfronteerd werd met de vaststelling dat

uw vingerafdrukken op 9 december 2009 in Griekenland werden geregistreerd, ontkende u dit

(gehoor CGVS, p. 4). Aldus dient vastgesteld te worden dat u de Belgische asielinstanties op

intentionele wijze trachtte te misleiden, en dat u hier bovendien in volhardde, ook na confrontatie met

objectieve gegevens van uw verblijf in Griekenland. Aangezien kan worden betwijfeld dat u op zondag

17 januari 2010 in Jos verbleef, kan ook weinig geloof gehecht worden aan uw verklaringen over het feit

dat u op die dag met uw ouders naar de kerk ging, dat uw ouders er vermoord werden en dat u

vervolgens bij E.A. (...)ging wonen. Gelet op voorgaande dient geconcludeerd te worden dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico
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op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken.

Zelfs indien u na uw (weliswaar niet-vermelde) verblijf in Griekenland in december 2009 nog

naar Nigeria zou zijn teruggekeerd, en bijgevolg uw verklaringen over de gebeurtenissen in Jos op

17 januari 2010 geloofwaardig zouden zijn, quod non, dient te worden opgemerkt dat u

geen persoonlijke vervolging aanhaalt. Het feit dat uw ouders volgens uw verklaringen gedood

werden tijdens een misviering (gehoor CGVS, p.6) toont geen persoonlijke en systematische vervolging

aan ten aanzien van u. U verklaarde zelfs dat u geen persoonlijke vrees voor vervolging hebt in Nigeria

(gehoor CGVS, p.6). Op de vraag of u problemen gehad hebt met moslims in Jos antwoordde u dat uw

ouders u vroegen om weg te blijven van de moslims wanneer u ging voetballen (gehoor CGVS, p.6),

wat bezwaarlijk gezien kan worden als een persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging. Op de

vraag of u in de periode van 17 januari 2010 tot maart 2010, toen u in Jos bleef wonen, nog problemen

hebt ondervonden antwoordde u dat u schrik had dat er nog iets zou gebeuren, dat u niet goed kon

slapen en dat u niet meer kon uitkomen voor het feit dat u christen bent, wat bezwaarlijk gezien kan

worden als een gegronde vrees voor persoonlijke vervolging.

Zelfs indien u na uw (weliswaar niet-vermelde) verblijf in Griekenland naar Nigeria zou zijn teruggekeerd

en bijgevolg uw verklaringen over de gebeurtenissen in Jos op 17 januari 2010 geloofwaardig zouden

zijn, quod non, dient te worden opgemerkt dat u zich in een ander deel van Nigeria zou kunnen vestigen,

bij voorbeeld in Yorubaland in het zuidwesten van Nigeria waar de meerderheid van de inwoners van

Yoruba-afkomst zijn (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Wanneer u gevraagd

werd of u er niet aan gedacht hebt om Jos te verlaten en in het zuiden van Nigeria te gaan wonen, in

Yorubaland, antwoordde u dat u er niemand kent en er dus niet aan gedacht hebt (gehoor CGVS, p.6).

Dit antwoordt overtuigt niet. U bent zelf van Yoruba afkomst en u bent nog erg jong. Bovendien waren

uw ouders inwijkelingen in Jos en was uw vader eveneens van Yoruba afkomst en afkomstig uit Ogun

state (gehoor CGVS, p.3), wat midden in Yorubaland ligt. Het lijkt dan ook realistisch dat u naar het

zuidwesten van Nigeria zou kunnen verhuizen en daar een nieuw bestaan zou kunnen opbouwen.

Wat de door u neergelegde documenten betreft: de 3 neergelegde krantenartikels geven

enkel algemene informatie betreffende het religieuze geweld in Nigeria, maar vormen geen bewijs van

de vermeende persoonlijke vervolging die u aanhaalde. De 2 neergelegde aanbevelingsbrieven en

de bewijzen van uw inschrijving voor Nederlandse taallessen en een inburgeringscursus tonen aan dat

uw persoonlijkheid en uw gedrag door andere mensen geapprecieerd worden en dat u heel

wat inspanningen levert om zich in België te burgeren. Dergelijke zaken strekken u zeker en vast tot

eer, maar zijn allerminst een voldoende voorwaarde voor de toekenning van de vluchtelingenstatus of

de subsidiaire beschermingsstatus. Daarvoor zijn ook geloofwaardige verklaringen over

de vervolgingsfeiten in het land van herkomst vereist.

Tenslotte bent u niet in het bezit van enig document dat uw identiteit, afkomst, verblijf in Jos of

reisweg zou kunnen staven.

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. In hoofdorde voert verzoeker de schending aan van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

motiveringsplicht.

2.1.1. Verzoeker geeft vooreerst een theoretische uiteenzetting weer aangaande de materiële

motiveringsplicht. Vervolgens wijst verzoeker erop dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna: de Raad) een wettigheidstoezicht uitoefent op een administratieve handeling en geeft

dienaangaande ook een theoretische uiteenzetting weer omtrent het zorgvuldig afwegen van de

belangen alvorens een beslissing te nemen.

Verzoeker voert aan dat de commissaris-generaal een negatieve beslissing heeft genomen op basis van

het feit dat de door verzoeker ingeroepen asielmotieven ongeloofwaardig zijn, gelet op de vermeende
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overeenstemming van de vingerafdrukken genomen door Printrak op 7 september 2011 in België met de

vingerafdrukken genomen te Agothonisi op 9 december 2009.

Verzoeker betwist dat zijn vingerafdrukken ooit zijn afgenomen in Griekenland en hij benadrukt dat hij

nooit in Griekenland is geweest en vraagt dan ook dat de verwerende partij ter staving van zijn stelling

alle vingerafdrukken in zijn bezit overmaakt aan verzoeker.

Verzoeker argumenteert dat de vermeende overeenstemming vermoedelijk berust op een materiële

vergissing en het dus een ander persoon betreft en dat de Belgische vingerafdrukken van verzoeker in

België verwisseld zijn met deze van de asielzoeker wiens vingerafdrukken afgenomen zijn in

Griekenland.

Verzoeker wenst zijn niet-verblijf in Griekenland te bewijzen door opnieuw zijn vingerafdrukken te laten

afnemen en deze vervolgens te vergelijken met de Griekse vingerafdrukken zodoende hij kan aantonen

dat er geen sprake is van overeenstemming van zijn vingerafdrukken en de vingerafdrukken die in

Griekenland zijn afgenomen van een andere persoon. Verzoeker wijst erop dat de verwerende partij

geen verdere stukken aanbrengt om het vermeende verblijf van verzoeker in Griekenland te kunnen

staven. Verzoeker voert aldus aan dat de stelling van de verwerende partij geponeerd is op loutere

vermoedens die niet worden aangehaald als deugdelijk motief om verzoeker de vluchtelingenstatus te

ontzeggen. Uit de bestreden beslissing blijkt volgens verzoeker dat de daarin voorkomende

inconsequenties en de onduidelijk of onjuiste voorstellingen van de verklaringen van verzoeker, niet

berusten op een correcte feitenvinding, een zorgvuldige voorbereiding en een evenwichtige

belangenafweging.

2.1.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en

artikel 3 van de 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 (RvS 7 november 2001, nr. 100.628;

RvS 30 mei 2006 nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007 nr. 167.848; RvS

26 juni 2007 nr. 172.777).

Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht is bereikt.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd. Deze aangevoerde schending overlapt met het tweede

middel en de Raad verwijst dan ook dienstig naar de analyse van het tweede middel.

2.1.3. Verzoeker klaagt de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan. Het zorgvuldigheidsbeginsel

legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te

bereiden, wat inhoudt dat hij zijn beslissingen moet stoelen op een correcte feitenvinding.

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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
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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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De Raad wijst erop dat vergissingen steeds mogelijk zijn, maar dat verzoeker aanwijzingen dient aan te

brengen dat dit het geval is. Uit een grondig onderzoek van het rechtsplegingsdossier blijkt dat

verzoeker geen aanwijzingen in dit verband aanbrengt. De loutere stelling dat er een vergissing gebeurd

zou zijn bij de afname van vingerafdrukken in België en dat verzoeker nooit in Griekenland geweest is, is

geen begin van bewijs.

De verwerende partij heeft –zoals gevraagd- een kopie van de vingerafdrukken die in België van

verzoeker afgenomen werden voorgelegd. Er is geen reden om a priori aan te nemen dat het de

vingerafdrukken van een ander persoon zijn zoals verzoeker stelt.

Verzoeker kan geen details van zijn reis geven of van de gebruikte documenten en legt ook geen enkel

begin van bewijs voor van zijn reisweg (zie Verklaring, stuk 10 van het administratief dossier). Verzoeker

verklaart nochtans dat hij met een vliegtuig reisde (Turkey Airlines, gehoor, p. 5 en de vermelding van

Turkije in het verzoekschrift) en moet derhalve in het bezit geweest zijn van een internationaal paspoort.

Verzoeker stelt in zijn verklaring dat hij niet weet of er een visum was. De Raad stelt vast dat verzoeker

tot zijn zestienjarige leeftijd naar school ging. Derhalve kan redelijkerwijze van verzoeker verwacht

worden dat hij zou weten met welk document hij gereisd heeft, of er een visum was en dat hij ook meer

details over zijn reisweg kan geven.

Verzoeker legt ook geen enkel identiteitsdocument voor. Het voorleggen van identiteitsdocumenten is

een essentieel element in elke procedure. Het niet voorleggen van dergelijke documenten dient op

aannemelijke wijze verklaard te worden. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat in Nigeria niemand

belang hecht aan identiteitsdocumenten en hij er nooit een gehad heeft (gehoor, p. 5).

De Raad meent dan ook dat er geen reden is om in te gaan op de vraag van verzoeker om opnieuw de

vingerafdrukken van verzoeker te laten afnemen in België.

Verzoeker legt ook geen enkel bewijs voor van het overlijden van zijn ouders door het afbranden van de

kerk waar zij aanwezig waren, noch van het feit dat de Sint Michael kerk op het aangehaalde ogenblik

afbrandde of dat er personen overleden door deze brand op 17 januari 2010. In de neergelegde

artikelen is sprake van onlusten op kerstmis 2011 en wordt verwezen naar gelijkaardige godsdienstig

geïnspireerde onlusten bij kerstmis 2010.

De Raad meent ook dat de commissaris-generaal in casu redelijkerwijze kon beslissen dat verzoeker

niet aannemelijk maakt dat hij op het ogenblik van de aangehaalde feiten in Jos (Nigeria) was en dat hij

zijn asielrelaas niet aannemelijk maakt. Verzoeker heeft de op hem wegende bewijslast niet vervuld.

Wat de documenten betreft schaart de Raad zich achter het motief uit de bestreden beslissing.

De Raad meent dat de overige motieven overtollig zijn.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie april tweeduizend en twaalf door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


