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nr. 78 745 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 25 januari 2012

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

staatlozen van 23 december 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 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 D. CHABOT loco advocaat K.

VERSTREPEN 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 bezit de Nigeriaanse nationaliteit en werd geboren te Benin City op 30 augustus 1971.

Op 26 november 2008 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(hierna DVZ). Op 30 september 2009 en 10 november 2009 werd u door het Commissariaat-generaal

gehoord. Een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd op 17 mei 2010 door de Commissaris-generaal genomen. U

tekende op 18 juni 2010 beroep aan tegen deze beslissing. Op 28 oktober 2010 nam de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna RvV) een bevestigende beslissing tot weigering van
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de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U keerde niet terug naar

uw land van oorsprong.

Op 6 december 2010 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Op

11 februari 2011 ontving u van de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van

uw asielaanvraag. U ging hiertegen in beroep en op 8 april 2011 werd deze beslissing ingetrokken.

Tijdens het interview op het CGVS (dd. 8 september 2011), haalde uw echtgenoot U.E.J.(…)

(dossiernummer CGVS 08/16898)/Z), als nieuwe elementen aan dat hij uw advocaat C.E.M.(…) te

Nigeria contacteerde en dat deze een e-mail naar uw advocaat zond om te zeggen dat uw echtgenoot

risico zou lopen bij terugkeer naar Nigeria, maar dat hij verder geen documenten kon bezorgen die zijn

asielaanvraag zouden kunnen ondersteunen. Verder belde uw broer F.A.(…) u in september 2010 op

met de mededeling dat B.L.O.(…), de tante van uw echtgenoot U.E.J.(…) op 22 september 2010

gedood werd door militanten. F.A.(…) stuurde de overlijdensakte van de tante van uw echtgenoot naar u

en uw man op. F.A.(…) stuurde verder de krant ‘The Pointer’ (dd.23/9/2010) op met daarin een artikel

over de dood van de tante van uw man. Verder legde uw man een aantal attesten neer betreffende uw

medische toestand, waaronder een attest van Dr. H.(…) (dd.11/1/2011) waaruit blijkt dat u onvruchtbaar

bent, een attest van Dr. M.(…) (dd.6/6/2011) die in zijn voorlopige diagnose aan Dr. L.(…) stelt dat u

aan (i) PTSD en (ii) een ernstige depressie lijdt en (iii) gestoorde lever- en alvleesklierwaarden heeft,

een attest van Dr. L.(…) (dd.28/06/2011) waaruit blijkt dat u aan een ernstige depressie lijdt maar

verder moeilijk leesbaar is, een attest van F.V.(…) van het Rode Kruis centrum CARDA dat aangeeft dat

u sinds 22/6/2011 in het centrum werd opgenomen en verder een bundel medische voorschriften. Op

22 september 2011 werd door V.R.(…) van het Rode Kruisopvangcentrum van Yvoir nog een medisch

attest van Dr. L.(…) (dd. 13/9/2011) opgezonden dat aangeeft dat u niet in staat was om op 8/9/2011

een interview af te leggen. Verder zond V.R.(…) een operatieverslag door van Dr. E.P.(…) (dd.

19/01/2009), een verslag van een onderzoek van uw baarmoeder door Dr. Y.N.(…) (dd. 16/2/2010), een

verslag van een onderzoek van uw baarmoeder door Dr. V.L.(…) (dd. 2/6/2010), een medisch

consultatieblad (periode van 31/12/2008 tot 30/11/2009) waaruit blijkt dat u buikpijn had en naar

gynaecologie werd doorverwezen en een vraag van gynaecoloog Dr. P.E.(…) (geen datum) voor verder

onderzoek. Op 16 november 2011 zond uw advocate meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) een door

haar opgestelde verklaring betreffende uw asielrelaas, betreffende de nieuwe elementen die u in het

kader van uw tweede asielaanvraag aanhaalde, betreffende de argumenten die de Dienst

Vreemdelingenzaken gebruikte om op 11 februari 2011 een beslissing van weigering tot

inoverwegingname van uw (tweede) asielaanvraag te nemen en betreffende de documenten die uw

medische toestand beschrijven.

B. Motivering

Uw verklaringen en de nieuwe elementen die u in het kader van uw tweede asielaanvraag voorlegde,

blijken onvoldoende te zijn om een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in de zin van

de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat in het kader van uw eerste asielaanvraag door de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen op 17 mei 2010 en op 28 oktober 2010 nam de RvV

een bevestigende beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. U baseerde uw asielaanvraag immers enkel op dezelfde motieven als

diegene die werden aangehaald door uw echtgenoot, U.E.J.(…) (dossiernummer CGVS 08/16898) en in

het kader van de door hem ingediende (eerste) asielaanvraag werd een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen wegens

het ongegronde karakter van zijn asielmotieven. Bijgevolg kon ook wat u betreft niet besloten worden tot

het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een

reëel risico het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor wat de materiële bewijzen en verklaringen betreft die u in het kader van uw tweede

asielaanvraag aanbracht, kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

Zoals eerder aangehaald werd u opgeroepen voor gehoor op de zetel van het Commissariaat-

generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (hierna CGVS) op 8 september 2011. U was fysiek echter



RvV X - Pagina 3

niet in staat een gehoor af te leggen, wat ook door een arts bevestigd werd (attest van Dr. L.(…) (dd.

13/9/2011)).

Op 11 oktober 2011 werd door de dossierbehandelaar een verzoek om inlichtingen naar u

aangetekend verzonden met de vraag om schriftelijk uw asielmotieven te verduidelijken en alle reis-

en identiteitsdocumenten, alsook de documenten die uw asielaanvraag ondersteunen en uw

medische toestand te beschrijven. Uw advocate - meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) -

stelde hierop op 16 november 2011 een verklaring op betreffende uw asielrelaas. Er dient te

worden vastgesteld dat deze niets toevoegt aan de verklaringen die u in het kader van uw eerste

asielaanvraag aflegde. Uw advocate – meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) – verklaarde

verder betreffende de nieuwe elementen dat u van uw broer vernam dat uw tante vermoord was

teruggevonden en dat u om dit te bewijzen een overlijdensakte van uw tante en een krantenartikel van

The Pointer (dd.23/9/2010) neerlegde (zie administratief dossier). Er dient echter te worden vastgesteld

dat uw echtgenoot, U.E.J.(…) (dossiernummer CGVS 08/16898/Z) in zijn verklaring voor het CGVS (dd.

8 september 2011) aangaf dat de overleden B.L.O.(…) zijn tante is. Zowel de overlijdensakte van

B.L.O.(…) als de krant ‘The Pointer’ (dd.23/9/2010) werden reeds besproken bij de tweede

asielaanvraag van uw echtgenoot, U.E.J.(…) (dossiernummer CGVS 08/16898/Z). Beide documenten

zijn niet van aard de vaststelling die gedaan werden bij de eerste asielaanvraag te wijzigen. Daar u uw

asielaanvraag nog steeds enkel baseert op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door

uw echtgenoot, U.E.J.(…) (dossiernummer CGVS 08/16898/Z) en in het kader van de door hem

ingediende asielaanvraag een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen werd kan bijgevolg ook wat u betreft niet besloten worden tot

het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of een

reëel risico het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Verder legden uw echtgenoot U.E.J.(…) (dossiernummer CGVS 08/16898/Z), H.I.(…) en V.R.(…) van

het Rode Kruisopvangcentrum van Yvoir en uw advocate meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) nog

een aantal medische documenten neer betreffende uw medische toestand (zie administratief dossier).

Uw advocate meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) haalde in haar verklaring (dd. 16/11/2011) aan

dat u reeds sinds u aankomst in België medische problemen kende die met PTSS gelinkt kunnen

worden. Dit zou moeten blijken uit het medische consultatieblad. Op dit consultatieblad wordt op

31/12/2008 melding gemaakt van buikpijn en het feit dat u slecht slaapt, nachtmerries heeft en gestrest

bent. Verder is er een vraag van gynaecoloog Dr. P.E.(…) (geen datum) voor verder onderzoek. Uit een

operatieverslag van Dr. E.P.(…) (dd. 19/01/2009) blijkt dat u die dag aan uw baarmoeder geopereerd

werd. Uit het volgende verslag op het medische consultatieblad (dd. 16/8/2009) wordt enkel nog melding

gemaakt van pijn en wordt u – opnieuw – doorverwezen naar gynaecologie. Er dient te worden

opgemerkt dat noch u noch uw advocate meester M.V.(…) tijdens het gehoor bij het CGVS op

30/09/2009 en 10/11/2009 enige melding maakten van medische problemen laat staan dat deze met uw

asielrelaas gelieerd zouden zijn.

Verder werden nog een verslag van een onderzoek van uw baarmoeder door Dr. Y.N.(…) (dd.

16/2/2010) en een verslag van een onderzoek van uw baarmoeder door Dr. V.L.(…) (dd. 2/6/2010)

neergelegd. Uit deze – en hogerop besproken – documenten blijkt dat u een medisch problemen aan uw

baarmoeder hebt, waarvoor u ook geopereerd werd, maar wat niets te maken heeft met de door u, in

het kader van uw asielrelaas, aangehaalde problemen.

Uw advocate meester M.V.(…) (loco meester K.V.(…)) haalde in haar verslag (dd.16 november 2011)

aan dat ‘uw psychische toestand achteruit ging omwille van de onzekerheid van uw verblijf in België en

de traumatische gebeurtenissen in het Centrum voor Illegalen te Steenokkerzeel’ (zie administratief

dossier). Dit moet blijken uit lijst van medicatie die u kreeg na uw verblijf in het Centrum voor Illegalen te

Steenokkerzeel (dd. 3/5/2011 en 6/6/2011). Verder werd een verslag van Dr. L.M.(…) (dd. 6/6/2011)

neergelegd, waaruit blijkt dat u hallucinaties had en dat u mogelijks aan PTSD en een depressie lijdt en

dat de waarden van uw lever en alvleesklier mogelijks verstoord zijn. Verder werd een attest van

F.V.(…), directeur AI, neergelegd waaruit blijkt dat u sinds 22/06/2011 opgenomen werd in het ‘Centre d’

Accueil Rapproché pour Demandeurs d’ Asile’ (CARDA) waar u psychologische bijstand kreeg.

Hoewel begrip kan opgebracht worden voor eventuele psychologische problemen die u zou

hebben, dient opgemerkt te worden dat het verwonderlijk is dat u pas sinds mei 2011 voor het

eerst psychologische hulp opzoekt terwijl u reeds sinds november 2008 in België verblijft. Overigens

wordt in de talrijke medische attesten nergens verband gelegd met de door u aangehaalde problemen in

het kader van uw asielrelaas.
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Er werd ook een kopie van uw medische regularisatieaanvraag – Artikel 9ter van de wet van

15 december 1980 (dd.22/7/2011) neergelegd met daarin het medische certificaat dat bestemd is voor

de Dienst Regularisaties van de DVZ en een artikel van de Wereldgezondheidsorganisatie waaruit

moet blijken dat ‘de ondersteuning voor psychische problemen in Nigeria sterk ondermaats is’. U dient

zich voor de beoordeling van medische elementen te richten tot de geëigende procedure, namelijk

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op

basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980, welke u reeds op 22/7/2011 opstartte.

Uit dit alles blijkt dat de nieuwe elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te besluiten tot een

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève. Er dient eveneens

vastgesteld te worden dat u geen ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kunt beroepen op bedoelde vrees of risico in

geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

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. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat verzoekster haar aanvraag om erkenning als vluchteling

of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbindt aan deze van haar echtgenoot

U.E.F.(…). Zij roept geen eigen motieven in.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft bij arrest nr. 78 744 van 3 april 2012 de aanvraag

om erkenning van de vluchtelingenstatus en om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

van verzoeksters echtgenoot U.E.F.(…) verworpen.

In dit arrest wordt als volgt gemotiveerd:

“2. Over de gegrondheid van het beroep

In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 48/2 t.e.m. 48/5, 52 § 2,

57/6 tweede lid, 57/7bis, 57/7ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet) en het artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status

van vluchtelingen (hierna: vluchtelingenverdrag). Verder haalt verzoeker een schending aan van de

algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en de artikelen 2 en

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

Het opgeworpen artikel 48/2 vreemdelingenwet is niet geschonden, daar dit artikel een loutere

verwijzing bevat naar de artikelen 48/3 en 48/4.

Artikel 52 van de vreemdelingenwet is niet geschonden, daar de bestreden beslissing genomen werd op

basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om

verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de

zin van artikel 48/4 te weigeren.

Verzoeker klaagt de schending aan van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet. Dit artikel heeft

betrekking op de bevoegdheid van de commissaris-generaal. Verzoeker bepaalt niet nader hoe dit

artikel geschonden werd. Dit onderdeel van het middel is derhalve onontvankelijk.

Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006,

nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Verzoeker kan zich dan ook niet dienstig steunen op een

schending van artikel 57/7bis van de vreemdelingenwet zonder dit te concretiseren.
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Verzoeker klaagt de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan

geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat tussen de motieven en de inhoud van

de beslissing (RvS, nr. 82.301, 20 september 1999; RvS nr. 65.919, 18 april 1997). De schending van

het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing niet in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

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. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker op 8 september 2011 op het Commissariaat-generaal werd

gehoord, waarbij hij de mogelijkheid kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. Tijdens het volledige gehoor was hij in het gezelschap van

een tolk die het Engels machtig is en heeft hij zich laten bijstaan door een raadsman. De bestreden

beslissing is grotendeels gesteund op het verslag van dit gehoor. De commissaris-generaal heeft de

asielaanvraag van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Aldus kan niet worden vastgesteld dat

de commissaris-generaal hier onzorgvuldig heeft gehandeld.

Waar verzoeker zich baseert op een schending van de motiveringsplicht stelt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vast dat de motieven van de bestreden beslissing op

eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen

nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van

de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september

2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in

staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden

beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de

formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS

21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast

dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

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

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.
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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).

Verzoeker vangt aan met het citeren van artikel 57/7ter van de vreemdelingenwet. Verder haalt

verzoeker de UNHCR “Guide des Procédures et Critères à appliquer pour Determiner le Statut du

Réfugié”, van januari 1992 (stuk 2) (hierna: UNHCR Proceduregids) aan alsmede enkele passages uit

de UNHCR “Note on Burden and Stadard of Proof in Refugee Claims” van 16 december 1998 (stuk 3)

(hierna: UNHCR Bewijsnota). Verzoeker meent dat louter op basis van zijn verklaringen en de

voorgelegde documenten de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

commissaris-generaal) dient te erkennen dat hij aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan. De

bewijslast houdt volgens verzoeker in dat hij in grote lijnen geloofwaardig is en laat dus plaats voor

kleine inconsistenties over niet doorslaggevende details en vereist geen bewijs dat elke vorm van twijfel

uitsluit. Verzoeker is van mening dat hij verklaringen gegeven heeft die samenhangend en aannemelijk

zijn en niet in strijd met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn

aanvraag. Verzoeker meent bovendien dat hij oprechte inspanningen heeft geleverd om zijn relaas te

staven.

Betreffende de aangevoerde schending van een aantal paragrafen uit de UNHCR proceduregids merkt

de Raad op dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat voor het vaststellen van

de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève, geen

afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732). Ook de UNHCR Bewijsnota

bevat geen afdwingbare rechtsregels.

Wat het gebrek aan bewijs en de geloofwaardigheid van het asielrelaas betreft stelt artikel 57/7ter van

de vreemdelingenwet :

“De Commissaris-generaal kan, wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont

met stukken of andere bewijzen, de asielaanvraag geloofwaardig achten wanneer aan de volgende

voorwaarden is voldaan:

a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) vast is komen te staan dat de verzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.”

De Raad meent dat verzoeker niet in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd. Het louter

stellen dat dit wel zo is kan niet veranderen aan deze vaststelling.

2.1. Verzoeker citeert uit de bestreden beslissing: “(…)Uw verklaringen en de nieuwe elementen die u in

het kader van uw tweede asielaanvraag voorlegde, blijken onvoldoende te zijn om een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of uit een ‘reëel risico op lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat in het kader van uw eerste asielaanvraag door de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen op 17 mei 2010, daar u niet aannemelijk maakte lid geweest te zijn

van MEND noch dat u (en uw vrouw) door de militanten van MEND vervolgd werd(en). Bovendien werd

in de weigeringsbeslissing (dd. 17 mei 2010) opgemerkt dat vervolging door ‘militanten’ geen verband

houden met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet. Er werd eveneens

vastgesteld dat u naliet eerst alle rechtsmiddelen uit te proberen en uit te putten in uw land van

herkomst door u te wenden tot de Nigeriaanse autoriteiten, alvorens internationale bescherming te
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zoeken en u bovendien over een intern vluchtalternatief beschikt. Op 28 oktober 2010 nam de RvV een

bevestigende beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.(…)”.

Verzoeker stelt dat er wel een erg korte samenvatting gegeven wordt van zijn relaas en dat er overigens

een verkeerde inschatting gemaakt wordt van de problemen die hij in Nigeria kent. Verzoeker stelt ten

eerste dat hij nooit beweerd heeft actief lid geweest te zijn van de “Movement for Emancipation of the

Niger delta” (hierna: MEND). Verzoeker wijst erop dat de verschillende groeperingen die in de

Nigerdelta ontstonden vanaf 1998 zover gingen dat ze de lokale bevolking onder druk zetten en

bedreigden als ze niet voldoende steun kregen. Landeigenaars die geen steun boden werden

bestempeld als collaborateurs. Verzoeker en zijn broer werden als landeigenaars jarenlang benaderd

door militante groeperingen. Omdat verzoeker en zijn broer zich niet konden vinden in de gewelddadige

methodes die deze groeperingen hanteerden, werden zij verplicht financiële bijdragen te geven. Op den

duur zouden alle verschillende militante groeperingen bij verzoeker langskomen om deze gift te eisen.

Omdat ze niet wilden dat de militanten zich tegen hen keerden konden ze niet anders dan betalen, deze

steun kan aldus niet als vrijwillig omschreven worden. Verzoeker wijst erop dat hij tijdens het gehoor

steeds het woord “extortion” gebruikte, maar dat de ambtenaar dit verkeerd heeft vertaald als “financiële

steun”.

Verzoeker gaat verder met het geven van een zeer uitgebreide weergave van zijn asielrelaas. Hij meent

dat de commissaris-generaal dit relaas onterecht voorstelt als een rechtlijnig verhaal waar verzoeker

plots tot het besef komt dat MEND en andere militante organisaties gewelddadig zijn en dat verzoeker

de vrijheid zou hebben gehad om direct gevolg te geven aan dit besef. Verzoeker stelt dat hij echter

jarenlang heen en weer geslingerd werd tussen twijfel en vrees, terwijl hij door de militanten werd

gemanipuleerd.

Verzoeker is verder van mening dat zijn relaas wel degelijk verband houdt met de criteria van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (hierna:

vluchtelingenverdrag). Omdat verzoeker als landbezitter deel uitmaakte van de Iljaw gemeenschap werd

hij onder druk gezet om de acties van MEND te steunen. De problemen die verzoeker heeft gehad

zouden dus een rechtstreeks gevolg zijn van zijn etnische origine. Verzoeker respecteerde de regels

van zijn etnische groep niet en werd gezien als een bron van kwaad die de goden tegen de hele

gemeenschap zou doen keren. Om deze reden zouden de militanten verzoeker vervolgen.

Verzoeker herhaalt nog eens dat hij deel uitmaakte van de politieke beweging MEND en werd hij

aangevallen toen hij wilde afhaken. De Raad van State stelt overigens dat een persoon niet politiek

actief moet zijn, om het slachtoffer te kunnen worden van vervolging die politiek geïnspireerd is (RvSt nr.

66 634, 9 juni 1997). Ook de weigering om een politiek standpunt in te nemen kan aanleiding geven tot

vervolging wegens een politiek neutrale overtuiging (CPRR (1e Kamer) nr. F118 van 29 september

1992).

Verzoeker stelt vervolgens dat hij weldegelijk alle interne rechtsmiddelen uitputte alvorens zijn land van

herkomst te verlaten. Toen hij na de dood van zijn broer hulp is gaan vragen bij de politie, hebben ze

gesteld dat ze geen hulp konden bieden. De autoriteiten zagen verzoeker en zijn broer anderzijds als

een deel van het probleem omdat zij strijden voor compensaties en als zij klacht gingen indienen

werden zij weggestuurd of zelfs zelf uitgehoord over de militanten. Verzoeker legt een artikel van “The

Guardian Nigeria” neer bij het verzoekschrift waaruit blijkt dat mensen die ervan verdacht worden

militant te zijn, of van deze te steunen soms zelfs gewoon verdwijnen (stuk 4). Verzoeker meent dat de

stelling dat de autoriteiten weldegelijk streng optreden tegen militanten in de Nigerdelta enkel een

intentie van de overheid is en niet wil zeggen dat zij er ook in slagen de acties van de militanten te

voorkomen en verandert niets aan de druk die de militanten uitoefenen op de lokale bevolking. Een

ander artikel dat verzoeker neerlegt, dit keer uit “The Nation” zou aantonen dat de politieagenten er zelfs

niet in slagen militanten te organiseren, door de druk van de militante groeperingen (stuk 5).

Verzoeker citeert vervolgens uit het “2008 Country Reports on Human Rights Practices – Nigeria” van

25 februari 2009 van de “US Department of State” (stuk 6). Hieruit blijkt de corruptie van de

politiediensten en het feit dat klachten tegen de politie niet worden behandeld.

Verzoeker meent dan ook dat het duidelijk is dat de commissaris-generaal een volledig foute inschatting

heeft gemaakt van verzoekers relaas.

De Raad wijst erop dat verzoeker hier op zeer uitgebreide manier terugkomt op dezelfde motieven die

hij reeds heeft gegeven in het kader van zijn eerste asielaanvraag.

In zijn arrest nr. 50 490 van 28 oktober 2010 besliste de Raad reeds dat het asielrelaas van verzoeker

niet aannemelijk is als volgt: “De commissaris-generaal motiveert met recht en verweerder wordt

bijgetreden waar deze stelt dat eerste verzoekende partij, in het verlengde van de door hem

aangehaalde problemen van zijn vader met de Nigeriaanse overheid naar aanleiding van gevraagde
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compensaties voor schade aangericht aan diens land, nergens enige melding maakte van persoonlijke

problemen met de Nigeriaanse overheid.

Wat betreft de afpersingen die eerste verzoekende partij gedurende verscheidene jaren zou hebben

ondergaan, motiveert de commissaris-generaal met recht dat hij niet kon preciseren aan wie hij dit geld

precies betaalde, in dit kader aangaf dat er zoveel groepen waren dat hij ze niet allemaal kon noemen

en vervolgens slechts de ‘Egbesu Boys’, de ‘Niger Delta Peoples Volunteer Force’, de ‘Niger Delta

Peoples Vigilante Group’ en de ‘Ijaw Youth Council’ noemde (administratief dossier, stuk 11a, p.4).

Indien verzoeker daadwerkelijk gedurende verscheidene jaren ‘beschermingsgeld’ diende te betalen,

kan redelijkerwijze worden aangenomen dat hij zou kunnen opnoemen aan wie hij dit geld betaalde.

Daarenboven verklaarde eerste verzoekende partij bij het CGVS dat hij ingevolge het stopzetten van

zijn betalingen zou zijn aangevallen in december 2005 en ten gevolge van deze aanval gedurende acht

of negen dagen zou zijn gehospitaliseerd (ibid.; stuk 7a, p.5), doch maakte hij van deze aanval in de

door hem ingevulde vragenlijst nergens melding, hetgeen des te meer klemt daar dit één van de

kernelementen betreft van zijn asielrelaas. Dient bovendien te worden opgemerkt dat, daar waar eerste

verzoekende partij bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS)

uitdrukkelijk stelde dat deze aanval zijn oorzaak zou hebben gevonden in het stopzetten van de

betalingen aan zijn afpersers, het niet aannemelijk is dat noch eerste verzoekende partij, noch tweede

verzoekende partij in de door hun ingevulde vragenlijsten enige melding maakte van dergelijke

afpersingen (administratief dossier, stukken 22a en 22b, vragenlijsten). Tweede verzoekende partij

verklaarde daarentegen: “De reden waarom mijn man aangevallen werd, ging over een stuk landgoed”

(administratief dossier, stuk 22b, vragenlijst, p.2).

Eerste verzoekende partij verklaarde voorts bij het CGVS dat hij en zijn broer, na de voornoemde aanval

in december 2005, zouden zijn aangesproken om bij MEND te gaan, zouden hebben toegestemd en

zouden zijn toegetreden om bescherming te verkrijgen. Nadat zij eind 2007 zouden zijn opgestapt uit

MEND en zijn broer ingevolge hiervan zou zijn vermoord in februari 2008, zou eerste verzoekende partij

zijn aangevallen in juni 2008 en zou hij vervolgens het land zijn ontvlucht (administratief dossier, stuk

7a, p.4-6; stuk 11a, p.6). Dient echter te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van het beweerde

lidmaatschap van MEND van eerste verzoekende partij en zijn broer op fundamentele wijze wordt

ondermijnd doordat verzoekende partijen dienaangaande tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd.

Niet alleen maakte noch eerste verzoekende partij, noch tweede verzoekende partij in de vragenlijsten

ook maar enige melding van het feit dat eerste verzoekende partij of zijn broer zouden zijn toegetreden

tot MEND en zijn opgestapt uit deze organisatie (administratief dossier, stukken 22a en 22b,

vragenlijsten), doch eerste verzoekende partij ontkende tevens uitdrukkelijk in zijn land van herkomst

ooit actief te zijn geweest in dergelijke organisatie, vereniging of partij (administratief dossier, stuk 22a,

vragenlijst, p.2). Dit alles klemt nog des te meer daar eerste verzoekende partij bij het CGVS zowel

zichzelf als zijn broer een actieve rol toedichtte binnen MEND, daar waar hij aangaf dat hijzelf

vergaderingen en bijeenkomsten bijwoonde en dat ook zijn broer meestal naar de bijeenkomsten ging

(administratief dossier, stuk 7a, p.6). In het verzoekschrift beweert hij dan weer dat hij en zijn broer nooit

werkelijk actief lid waren. De voormelde incoherente en inconsistente verklaringen zijn afdoende om te

besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan hun beweerde toetreding bij MEND. Derhalve kan

evenmin geloof worden gehecht aan het feit dat zijn broer ingevolge hun opstappen uit deze organisatie

zou zijn vermoord, noch dat verzoekende partijen ten gevolge hiervan zouden zijn aangevallen of

worden vervolgd.

Aangezien eerste verzoekende partij zijn problemen met de militanten koppelt aan het feit dat hij niet

meer toegaf aan de afpersingen MEND zou hebben verlaten, terwijl blijkens het voorgaande noch aan

de beweerde afpersingen noch aan zijn vermeende MEND-lidmaatschap geloof kan worden gehecht,

kan evenmin geloof worden gehecht aan deze problemen. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

duidelijke, gedetailleerde en coherente verklaringen zou afleggen omtrent de oorzaak van zijn

problemen en de omstandigheden waarin deze plaatsvonden. Het feit dat verzoekende partijen in het

verzoekschrift nog een aantal andere mogelijke redenen opwerpen ingevolge dewelke zij zouden zijn

geviseerd door militanten, met name een religieus aspect en een etnisch aspect, kan geen afbreuk doen

aan het feit dat zij de problemen die zij zouden hebben ondergaan niet aannemelijk maken.”

Het is echter zo dat de Raad, eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen,

wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht is uitgeput. De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw

uitspraak te doen over elementen die al in beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen

werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de

reglementair bepaalde termijn werden aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als

vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat

van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest

indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben
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voorgelegen. Gelet op het gezag van gewijsde van dit arrest is de bevoegdheid van de Raad in het

kader van huidig beroep beperkt tot een beoordeling van de nieuwe elementen door verzoeker

aangevoerd in het kader van zijn huidige asielaanvraag en de afweging ervan tegen de juridisch

vaststaande motieven uit de vorige asielaanvraag.

Dit neemt echter niet weg dat de Raad bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag

houden met alle feitelijke elementen, ook met de elementen die resulteren uit verklaringen die

gedurende de behandeling van een eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. De Raad kan zich dus op

geheel het administratief dossier steunen en bijvoorbeeld ook een vergelijking maken tussen

verklaringen die in de opeenvolgende asielprocedures zijn afgelegd (RvS 19 juli 2011, nr. 214.704).

Waar verzoeker stelt dat zijn relaas weldegelijk verband houdt met één van de criteria van het

vluchtelingenverdrag, stelt de Raad dat dit niet relevant is aangezien verzoekers asielrelaas niet

aannemelijk bevonden werd, en voor elke vorm van internationale bescherming de geloofwaardigheid

van het relaas essentieel is.

De Raad wijst er ook op dat de loutere verwijzing naar en neerlegging van persartikels van algemene

aard over de toestand van het land van herkomst geen persoonlijke vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire

beschermingsstatus bewijst. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in

gebreke.

Ook de loutere verwijzing naar en neerlegging van rapporten van algemene aard over de toestand van

het land van herkomst bewijst persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in

zijne hoofde een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat niet.

2.2. Met betrekking tot de neergelegde documenten stelt verzoeker dat hij heel wat bewijzen neergelegd

heeft, zowel in het kader van zijn eerste als zijn tweede gehoor. Verder heeft zijn raadsman in zijn land

van herkomst inderdaad laten weten dat hij alles wat hij kan, heeft gedaan voor verzoeker en dat hij

geen bijkomende documenten meer kon bekomen. Verzoeker kon slechts toen er zich nieuwe feiten

voordeden, namelijk de moord op zijn tante, hiervan documenten opvragen via zijn raadsman.

Verzoeker begrijpt niet op welk punt deze verklaringen vaag zouden zijn.

De Raad merkt op dat de verklaringen van verzoeker weldegelijk als vaag kunnen beschouwd worden.

Verzoeker heeft gesteld dat zijn advocaat in zijn land van herkomst een email stuurde naar zijn

advocaat in België waarin hij bevestigde dat hij inderdaad alles voor verzoeker gedaan had wat hij kon

en hij geen bijkomende documenten kon bekomen (gehoor Commissariaat-generaal p. 2-3). Hieruit is

helemaal niet op te maken wat verzoekers advocaat dan wel gedaan zou hebben, waarom hij denkt dat

niets anders meer mogelijk is en waarom er geen bijkomende documenten meer te bekomen zouden

zijn.

2.3. Verzoeker wijst erop dat hij in zijn eerste asielprocedure verteld heeft dat zijn tante bij hen inwoonde

en is moeten vluchten om dezelfde problemen. Dat zij vermoord werd en langs de kant van de weg

teruggevonden en haar kinderen spoorloos zijn heeft volgens verzoeker dus weldegelijk te maken met

de problemen van verzoeker. Verzoeker herhaalt dat hij in zijn eerste procedure weldegelijk

geloofwaardig heeft gemaakt dat hij en zijn echtgenote vervolgd worden door militanten van MEND.

Verzoeker meent dan ook dat de moord op zijn tante geen enkele andere reden kan hebben dan de

problemen van verzoeker. Verzoeker herhaalt dat het zeer geloofwaardig zou zijn dat de militanten die

eerder op zoek waren naar verzoeker, zijn tante op het spoor zijn gekomen en informatie van haar

trachtten te bekomen. Hoewel verzoeker erkend dat hij het niet kan bewijzen meent hij wel dat dit een

zeer logische conclusie is.

De Raad wijst erop dat verzoekers relaas in het kader van zijn eerste asielaanvraag niet aannemelijk is

bevonden. Verzoeker kan zich dan ook niet meer op deze verklaringen baseren om de

geloofwaardigheid van huidige aanvraag te herstellen. Verzoekers conclusie dat de moord op zijn tante

het gevolg is van dezelfde problemen als degene waar verzoeker zich op baseert, gaat uit van het

gegeven dat verzoekers relaas aannemelijk is. Verzoekers relaas is echter reeds niet aannemelijk

bevonden, zodat verzoeker de dood van zijn tante niet als bijkomend bewijs voor zijn problemen kan

aanhalen.
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2.4. Met betrekking tot de overlijdensakte van zijn tante stelt verzoeker dat haar lichaam door de

overheid zelf gevonden werd en naar een militair hospitaal gebracht werd. Zij zijn het die de

overlijdensakte hebben opgemaakt. Verzoeker merkt op dat de authenticiteit niet betwist wordt in de

bestreden beslissing. Verzoeker stelt verder dat hij weet dat de stempel fout is en dat de autoriteiten van

Oredo LGA hiervan zelf op de hoogte zijn. Verzoeker heeft navraag gedaan bij zijn landgenoten en

velen zouden bevestigen dat de stempel fout is. Verzoeker stelt dat één van zijn landgenoten hem zelfs

vertelde dat de autoriteiten van Oredo LGA hier reeds vanaf 2003 van op de hoogte zijn, maar dat zij

nog steeds niet de nodige aanpassingen uitgevoerd hebben, verzoeker meent dan ook dat dit hem niet

verweten kan worden. Verzoeker stelt verder dat het de normale gang van zaken is dat een

overlijdensakte geen exacte doodsoorzaak heeft en dat dit niet wil zeggen dat het document geen

enkele bewijswaarde heeft. Verzoeker heeft overigens ook de “affidavit” teruggevonden die aan de akte

was toegevoegd (stuk 7). I.C.(…), bij wie verzoekers tante zich verschuilde, heeft samen met de

schoonbroer van verzoeker de overlijdensakte bekomen bij de autoriteiten. Deze “affidavit” zou

aantonen dat de overlijdensakte weldegelijk bij de autoriteiten werd bekomen en bevat dezelfde stempel

als de overlijdensakte.

Wat het beoordelen van de authenticiteit en bewijskracht van neergelegde stukken betreft wijst de Raad

erop dat dit behoort tot de soevereine appreciatiebevoegdheid van de Raad. Om bewijskracht aan een

document te kunnen ontlenen dient dit ondersteund te worden door geloofwaardige, coherente en

plausibele verklaringen hetgeen in casu niet het geval is (RvS, beschikking nr. 7257, 14 juli 2011). Het

achteraf stellen dat verzoeker op de hoogte is van het feit dat er een foute stempel is aangebracht op de

overlijdensakte kan de gebrekkigheid ook niet herstellen. Het neerleggen van een ander document met

dezelfde foute stempel toont overigens niet aan dat verzoekers stelling dat deze stempel al sinds 2003

fout is, maar dat de autoriteiten hier niets aan doen, met de werkelijkheid overeenstemt. Ook benadrukt

de Raad dat de bestreden beslissing stelt dat de overlijdensakte geen doodsoorzaak vermeld, noch de

omstandigheden waarin verzoekers tante overleed, zodat zij geen bewijs vormt voor de door verzoeker

aangehaalde problemen. De Raad schaart zich achter dit motief. Verder is het zo dat deze “affidavit”

geen bijkomend bewijs vormt. Het enige dat dit document aantoont is dat I.C.(…) een “affidavit” heeft

laten maken voor een overlijdensakte.

2.5. Met betrekking tot de opmerkingen die de bestreden beslissing geeft over de krant “The Pointer”

stelt verzoeker dat dit een staatskrant is en dat de kwaliteit ervan soms te wensen overlaat. Verzoeker

meent dat dit niet aan hem verweten kan worden. Verzoeker heeft een tweede exemplaar van deze

krant kunnen bemachtigen waarvan de eerste en derde pagina niet van formaat verschillen (stuk 8).

Verzoeker stelt dan ook dat het eerste exemplaar dat hij neergelegd heeft een productiefout lijkt te

bevatten. De datum van de volgende dag die op enkele pagina’s vermeld is zou volgens verzoeker niet

meer zijn dan een materiële vergissing door de krant zelf begaan. Ook deze nonchalance vanwege de

uitgevers kan niet aan verzoeker verweten worden. De inhoud van het krantenartikel zou daarentegen

zeer duidelijk zijn en voldoende aangeven dat verzoeker de waarheid zou spreken en weldegelijk op de

vlucht is omdat hij vervolging vreest door de militanten. Verzoeker stelt ook nog dat indien deze krant op

vraag van verzoeker zou gefabriceerd zijn, zoals de bestreden beslissing stelt, de bewoordingen veel

explicieter zouden geweest zijn in plaats van de vage bewoordingen die het artikel nu bevat.

De Raad wijst erop dat de bewijslast bij verzoeker ligt. Indien bewijsstukken die door verzoeker

neergelegd worden gebreken vertonen kan dit dus weldegelijk aan verzoeker tegengeworpen worden.

Het louter stellen dat de kwaliteit van “The Pointer” soms te wensen overlaat kan de gebrekkigheid van

deze documenten niet herstellen. Ook stellen dat het om materiële vergissingen door de redactie gaat

doet geen afbreuk aan de vaststellingen van de commissaris-generaal. Verder kan het neerleggen van

een nieuw exemplaar van deze krant de vastgestelde gebreken ook niet herstellen.

Een origineel persartikel is weliswaar het bewijs dat een artikel met een bepaalde inhoud gepubliceerd

werd, maar het is geen bewijs van de authenticiteit van de er in aangehaalde feiten. Dit stuk heeft geen

bewijswaarde inzake de persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire beschermingsstatus van verzoeker.

Verzoeker stelt dat hij in zijn eerste asielprocedure veel details heeft gegeven over de ernstige

problemen die hij kent en hij heeft in de mate van het mogelijke bewijs neergelegd. Hij en zijn

echtgenote zouden elkaar ook op geen enkel punt tegen hebben gesproken. Verder heeft verzoeker al

het mogelijke bewijs geleverd van de nieuwe feiten die zich hebben voorgedaan sinds zijn eerste

asielprocedure. Verzoeker meent dan ook dat het zowel onredelijk als onrechtmatig is om op basis van

de in de bestreden beslissing geformuleerde bedenkingen nogmaals te concluderen dat verzoekers

relaas ongeloofwaardig is. Verzoeker meent dat hij minstens het voordeel van de twijfel zou hebben
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moeten krijgen. Verzoeker meent dat de bestreden beslissing dan ook voldoende feitelijke en juridische

motivering mist en dus de bovenstaande rechtsregels en beginselen schendt.

Verzoeker heeft zijn asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vrees voor vervolging in overeenstemming met de

criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor hij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van zijn relaas teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een

terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in zijn land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen in

het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

Het middel is niet gegrond.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.”

Met betrekking tot de voorgelegde medische documenten stelt de bestreden beslissing: “Er dient te

worden opgemerkt dat noch u noch uw advocate meester M.V.(…) tijdens het gehoor bij het CGVS op

30/09/2009 en 10/11/2009 enige melding maakten van medische problemen laat staan dat deze met uw

asielrelaas gelieerd zouden zijn.”

(…)

“Overigens wordt in de talrijke medische attesten nergens verband gelegd met de door u aangehaalde

problemen in het kader van uw asielrelaas.”

Dit wordt door verzoekster niet betwist. De Raad schaart zich achter de desbetreffende motieven uit de

bestreden beslissing.

2.3. Dienvolgens kan ook in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaald

in artikel 48/4, § 2 van dezelfde wet in aanmerking worden genomen.

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 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


