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nr. 93 951 van 19 december 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 13 augustus 2012

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

staatlozen van 23 juli 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 november 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. VANDEVOORDE en van

attaché S. DUPONT, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn van Edo afkomst. U bent een christen. U werd

geboren op 10 maart 1976 te E., maar groeide op in B. C. Op 14 april 2007 waren er verkiezingen

in Edo state. Plots werd er op uw deur geklopt. Een oude vriend I. en andere gewapende

mannen stonden voor uw deur met een doos en stembiljetten. Ze hadden dit, dreigend met

geweld, meegenomen uit het stemlokaal even verderop. Ze hadden ingevulde stembiljetten en lege
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stembiljetten bij. Ze wilden op de lege stembiljetten telkens een vingerafdruk bij de partij People

Democratic Party (hierna PDP) plaatsen, deze bij de andere stembiljetten in de doos voegen en dit dan

terugbrengen naar het stemlokaal. Ze hadden uw huis uitgekozen omdat het dicht bij het stemlokaal lag.

U bood weerstand en zei dat dit strafbaar was, maar ze bedreigden u. Terwijl de mannen stembiljetten

in uw huis vervalsten, ontsnapte u. U ging naar de politie en deed aangifte. Daarna keerde u terug naar

huis. De politie viel binnen en pakte 3 mannen op. U rende weg om de schijn op te houden dat u niets

van de politie-inval afwist. Twee weken later vielen mannen uw huis binnen. U werd bewusteloos

geslagen en ontvoerd. U werd wakker in een kamer. Uw ontvoerders vertelden dat ze wisten dat u hen

bij de politie verraden had. Ze dreigden u te doden. Hun baas, meneer O. zei dat hij de hele staat en

de politie in zijn bezit heeft. Na 3 dagen opsluiting kon u ontsnappen. U vluchtte naar het dorp van

uw vader, maar ook daar werd u gezocht. U wilde de bus naar K. nemen, maar ontmoette een zekere A.

op de bus. Hij was net als u een houtbewerker en overtuigde u bij hem in de stad Kano, in het noorden

van Nigeria, te komen wonen. U leefde sindsdien zonder problemen in (…) in de buurt T. in de ‘local

government area’ T. in Kano. Op 15 maart 2012 werd u ’s nachts wakker terwijl u rook waarnam in uw

huis. U sprong door het raam en zag dat uw huis in brand stond. U hoorde schoten. U was verward.

Boko Haram, een moslimterroristische organisatie, begon de christenen in Kano te vervolgen. U vluchtte

naar een park waar ook andere gevluchte christenen verzamelden. Ze wilden naar het zuiden van

Nigeria vluchten. U kon echter niet terug naar Edo staat wegens uw eerdere problemen met de

criminelen die voor de partij PDP werken. U verbleef gedurende 3 dagen in een warenhuis en werd ziek.

Er was daar een man die u hielp. Hij bracht u naar A.. Vervolgens gingen jullie samen naar de

luchthaven. Op 1 april 2012 verlieten jullie Nigeria per vliegtuig. Dezelfde dag nog kwam u in België aan.

De volgende dag vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u de politieke gangsters van de partij

PDP in Benin City vreest en omdat u vervolging door Boko Haram in de stad Kano vreest, maar

volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Met betrekking tot uw beweerde vrees voor Boko Haram dient te worden vastgesteld dat u uw

verblijf van 2007 tot 2012 in de stad Kano echter niet aannemelijk kan maken.

U verklaart dat u van april 2007 tot uw vertrek uit Nigeria in maart 2012 permanent in Kano

woonde (gehoor CGVS, p. 3,12), maar uw kennis over de stad Kano is erg beperkt. U weet in eerste

instantie geen bekende gebouwen of plaatsen in Kano te noemen. Als hierop doorgevraagd wordt,

vermeldt u de centrale moskee, het paleis van de Emir en een bank. U kunt deze plaatsen echter niet

situeren. U weet ook niet hoe de emir van Kano heet (gehoor CGVS, p.7,8). Nochtans is Ade Bayero al

sinds 1963 de emir van Kano (zie informatie toegevoegd aan het dossier). U kunt geen enkele

hoofdweg in Kano benoemen. U kunt ook geen omliggende dorpen van Kano benoemen (gehoor

CGVS, p.8). U kunt geen namen van markten of ziekenhuizen in Kano noemen. Desgevraagd kent u

ook Kurmi markt niet (gehoor CGVS, p.8,10). Nochtans is Kurmi de grote en centrale markt van Kano

(zie informatie toegevoegd aan het dossier). Als gevraagd wordt wat Sabon Gari betekent, antwoordt u

dat het een markt is en dat u er al van gehoord hebt. U stelt dat er vooral noorderlingen wonen (gehoor

CGVS, p.9). Nochtans is Sabon Gari de enige wijk van de stad waar vooral christenen uit het zuiden van

het land wonen (zie informatie toegevoegd aan het dossier), iets wat u als christen uit het zuiden van het

land toch zou moeten weten. U weet niet wat ‘kofar’ betekent en weet ook niet wat ‘kofar mata’ betekent.

Nochtans betekent ‘kofar’ toegangspoort en zijn er in de oude, vroeger omwalde, stad heel wat

toegangspoorten die met ‘kofar’ beginnen, waarvan ‘Kofar Mata’ de bekendste is. Er is ook een Kofar

Mata road in het centrum van Kano (zie informatie toegevoegd aan het dossier). U weet echter niet eens

of de oude stad van Kano ommuurd is of niet (gehoor CGVS, p.9). U kunt de Muritala Mohammed road

niet plaatsen (gehoor CGVS, p. 10), nochtans is dit 1 van de hoofdstraten in Kano (zie informatie

toegevoegd aan het dossier). U weet niet of er een zoo is in Kano. U weet ook niet of er een rivier is in

Kano. U stelt ook dat er geen treinstation is in Kano (gehoor CGVS, p.10). Nochtans is er wel degelijk

een zoo, een rivier en een treinstation in Kano. De zoo ligt zelfs vlakbij uw wijk Tarauni (zie informatie

toegevoegd aan het dossier). U stelt dat er een luchthaven en een universiteit in Kano zijn, maar u kunt

ze niet situeren (gehoor CGVS, p.10). Nochtans is Bayero University een belangrijke universiteit in Kano

(zie informatie toegevoegd aan het dossier). U slaagt er niet in andere wijken of andere ‘local
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government areas’ in Kano te noemen. Wanneer u vervolgens Fagge, Dala, Gwale, Nassarawa, Syrian

quarter en Bompai worden voorgelezen, weet u telkens niet wat dit is en stelt u zelfs éénmaal dat het

geen plaats in Kano is. Nochtans zijn deze 6 genoemde plaatsen allen wijken en ‘local government

areas’ in Kano (zie informatie toegevoegd aan het dossier). Wanneer gevraagd wordt wat Dala Hill is,

stelt u enkel dat u er al van gehoord hebt (gehoor CGVS, p.8), nochtans is dit een belangrijke en

bekende plaats in Kano. U weet ook niet wat Durbar festival is (gehoor CGVS, p.11). Nochtans is dit een

belangrijke festiviteit in Kano (zie informatie toegevoegd aan het dossier).

U verklaart uw gebrekkige kennis over Kano aan de hand van het feit dat u niet veel naar buiten gaat

en het feit dat uw woonplaats op een uur rijden van het centrum van Kano ligt (gehoor CGVS, p.3,5).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook uw kennis over uw directe leefomgeving erg beperkt is. U

kunt geen enkele omliggende wijken van uw wijk Tinshama benoemen (gehoor CGVS, p. 5). Wanneer

vervolgens de omliggende wijken Badawa, Ja’oji en Giginyu genoemd worden (gehoor CGVS, p.8,10),

doet dit evenmin een belletje bij u rinkelen. U kunt slechts 1 omliggende straat van uw straat Kawa

street benoemen, namelijk Bada street. U stelt dat er geen straatnamen aangeduid worden in Kano en

dat er in uw buurt geen hoofdstraten lopen (gehoor CGVS, p.6,8). Nochtans beschikt het CGVS over

informatie dat er wel straatnamen aangeduid worden in Kano en dat er heel wat belangrijke

doorgangswegen aan uw wijk passeren. U zou dus tenminste in staat moeten zijn om de namen van

grote, belangrijke straten in de buurt van uw woonplaats te noemen. Gevraagd naar scholen in uw wijk

kunt u enkel de Hotoro school noemen (gehoor CGVS, p.7). Daarbij is het weinig waarschijnlijk dat u het

Aminu teaching hospital niet kent (gehoor CGVS, p.10). Nochtans is dit een bekend ziekenhuis, dat

vlakbij uw wijk Tarauni ligt (zie informatie toegevoegd aan het dossier).

Gezien u volgens uw verklaringen gedurende 5 jaar in Kano woonde en verklaarde dat u ongeveer 2

per maand naar het centrum van Kano ging (gehoor CGVS, p.3,5), mag verwacht worden dat u meer

zou weten over uw verblijfplaats Kano. Daarbij woonde en werkte u gedurende 5 jaar samen met een

zekere Abel. Uw huisgenoot, vriend en collega Abel woonde volgens uw verklaringen al heel lang in

Kano (gehoor CGVS, p.3,4,6,7), waardoor het weinig aannemelijk is dat Abel, die al heel lang in

Kano woonde, u nooit kennis bijgebracht zou hebben over Kano. Op basis van alle bovenstaande

vaststellingen moet besloten worden dat geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Kano van

2007 tot 2012. Aangezien geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Kano van 2007 tot 2012,

kan ook geen geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde vervolging door Boko Haram in Kano

in 2012.

Gezien de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen kan bijgevolg ook geen geloof worden gehecht

aan uw beweerde problemen in Edo state en maakt u uw beweerde vrees voor leden van PDP in Benin

City niet aannemelijk.

Tot slot kan ook nog worden opgemerkt dat uw verklaringen over het door u afgelegde

reistraject volstrekt niet geloofwaardig overkomen. Zo beweert u van Nigeria naar België zijn gereisd per

vliegtuig, maar nooit in het bezit te zijn geweest van enig reisdocument. Het is niet aannemelijk dat u

volgens uw verklaringen probleemloos de luchthaven van Zaventem kon verlaten zonder enig

identiteitsdocument te hebben getoond, vermits uit informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt blijkt dat op de luchthaven van Zaventem iedereen persoonlijk wordt onderworpen aan een

controle van identiteitsdocumenten (zie informatie in het administratief dossier). Dat u verklaart de

luchthaven van Zaventem te hebben verlaten zonder een identiteitsdocument te hebben getoond en dat

u enkel iemand volgde die uw papieren bij zich had (gehoor CGVS, p. 4,5), ondermijnt verder de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Er kan geconcludeerd worden dat u er niet in geslaagd bent 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 legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw identiteit, nationaliteit of reisweg

te controleren.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel aan wat volgt:

“Eerste middel: Geen toekenning van de vluchtelingenstatus - schending van art 48/3

Vreemdelingenwet gelezen in samenhang met art 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951

Eerste onderdeel - De CGVS stelt ten onrechte dat het asielrelaas van verzoeker ongeloofwaardig zou

zijn en tegenstrijdigheden zou bevatten

Het blijkt duidelijk en ontegensprekelijk uit het asielrelaas van verzoeker dat zijn problemen in het land

van herkomst hun oorsprong vinden in zijn weigering om deel te nemen aan de vervalsing van de

verkiezingsresultaten. Aangezien de huidige politieke machthebbers nog steeds over een grote invloed

beschikken, is er geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te

hebben bij een terugkeer naar Nigeria.

De politie in Nigeria is niet in staat om op een normale manier te functioneren, onder meer omwille van

een gebrekkige organisatie en een weide verspreiding van corruptie in alle geledingen van het

politieapparaat. Verzoeker kan bijgevolg onvoldoende rekenen op een neutrale en gedreven

behandeling van zijn problemen. Van verzoeker kan bovendien niet worden verwacht dat hij wacht tot

de situatie escaleert, een gegronde vrees voor vervolging volstaat om in aanmerking te komen voor

erkenning als vluchteling.

Verzoeker wist tijdens het gehoor op het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de

problemen die aan de basis lagen van zijn asielrelaas. Dat verzoeker niet alle vragen tot in het kleinste

detail wist te verstrekken impliceert niet dat het asielrelaas van verzoeker als zodanig als

ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. Bovendien komt het asielrelaas van verzoeker als

duidelijk doorleefd naar voren.

Tweede onderdeel - Het CGVS stelt ten onrechte dat verzoeker onvoldoende informatie zou hebben

aangedragen tot ondersteuning van zijn asielrelaas

Verzoeker wist tijdens het gehoor op het CGVS een groot aantal details te verstrekken betreffende de

problemen die aan de basis lagen van zijn vertrek uit Nigeria. Dat verzoeker niet alle vragen tot in het

kleinste detail wist te verstrekken impliceert niet dat het asielrelaas van verzoeker als zodanig als

ongeloofwaardig dient te worden beschouwd. Bovendien komt het asielrelaas van verzoeker als

duidelijk doorleefd naar voren.

Verzoeker heeft alle redelijke inspanningen geleverd om documenten aan te brengen tot ondersteuning

van zijn asielrelaas, en het CGVS dient naast de neergelegde documenten de asielaanvraag van

verzoeker ook te beoordelen in het licht van zijn afgelegde verklaringen voor het CGVS. Het asielrelaas

van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten die welbekend

zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en blijft. Bijgevolg

is het niet up-to-date zijn van alle schriftelijke stukken van het dossier van verzoeker geen valabel

argument om de asielaanvraag te verwerpen. Zelfs zonder documenten moet het mogelijk zijn om op

basis van de mondelinge verklaringen te worden erkend.

Het blijkt duidelijk en ontegensprekelijk uit het asielrelaas van verzoeker dat zijn problemen in het land

van herkomst hun oorsprong vinden in zijn weigering om deel te nemen aan de vervalsing van de

verkiezingsresultaten. Aangezien de huidige politieke machthebbers nog steeds over een grote invloed

beschikken, is er geen reden om aan te nemen dat verzoeker geen gegronde reden voor vrees dient te

hebben bij een terugkeer naar Nigeria.

Het asielrelaas van verzoeker is in zijn geheel bekeken coherent, plausibel en stemt overeen met feiten

die welbekend zijn over het land van oorsprong, zodat het asielrelaas van verzoeker geloofwaardig is en

blijft.”

2.1.2. 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
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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 voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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.

2.1.3. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat verzoeker doorheen zijn verklaringen een

gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk

heeft gemaakt, omdat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verblijf in Kano van 2007 tot

2012. Aangezien geen geloof kan worden gehecht aan dat verblijf, kan immers ook geen geloof worden

gehecht aan de door verzoeker aangehaalde vervolging door Boko Haram in Kano in 2012.

2.1.4. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot veelvuldige verwijzingen naar de algemene

situatie in Nigeria doch in het verzoekschrift op geen enkel ogenblik de motieven van de bestreden

beslissing met concrete argumenten ontkracht. Een verwijzing naar de algemene situatie in het land van

herkomst kan niet volstaan om een gegronde vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin

aannemelijk te maken. Verzoeker moet in concreto aantonen dat hij persoonlijk wordt bedreigd en

vervolgd, hetgeen in casu niet het geval is nu hij geen of foute antwoorden gaf op eenvoudige vragen

over de omgeving waar hij gedurende de vijf jaren voorafgaand aan zijn vlucht zou hebben gewoond en

alwaar de vermeende feiten die aanleiding zouden hebben gegeven tot zijn vlucht zich zouden hebben

gemanifesteerd. Het algemene en evenmin geconcretiseerde argument van verzoeker dat het gegeven

dat hij niet alle vragen tot in het kleinste detail wist te beantwoorden, niet impliceert dat zijn asielrelaas

als ongeloofwaardig zou moeten worden beschouwd, kan, gezien de bevindingen van de verwerende

partij ter zake niet worden bijgetreden. Deze bevindingen blijven dan ook onverminderd overeind en

nopen tot de vaststelling dat, nu verzoeker zijn verblijf in Kano niet aannemelijk heeft gemaakt, hij

evenmin de feiten die aan de basis liggen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, op een

geloofwaardige manier zou kunnen aantonen. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet is niet aannemelijk gemaakt.

2.1.5. Het eerste middel is niet gegrond.

2.2.1. Het tweede middel luidt als volgt :

“Tweede middel: Geen toekenning van subsidiaire bescherming - schending van art 48/4

Vreemdelingenwet

Verzoeker is afkomstig uit Nigeria en heeft bij indiening van zijn aanvraag tot asiel uitdrukkelijk verklaard

dat zijn leven in gevaar is.

Het statuut van subsidiaire bescherming werd ingevoerd door de zogenaamde "kwalificatierichtlijn",

Richtlijn 2004/83. De criteria voor toekenning van het statuut werden overgenomen in art. 48/4 en 48/5

van de Vreemdelingenwet.

Voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire bescherming naar Belgisch recht zijn (artikel 48/4

§1 Vreemdelingenwet):

De vreemdeling komt niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking en kan geen beroep doen op art. 9

ter Vreemdelingenwet;

Er moeten zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker, wanneer hij naar zijn land

van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef,

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat

land kan of, wegens dat risico, wil stellen, en dat hij niet onder de uitsluitingsgronden valt.

De term "reëel risico77 dient te worden gebruikt naar analogie van de maatstaf die het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens (EHRM) hanteert bij de beoordeling van schendingen van art. 3 EVRM.

Wanneer er sprake is van een gegronde vrees voor ernstige schade om een niet in het Verdrag van

Genève genoemde reden (en wanneer de gegronde vrees voor ernstige schade geen situatie betreft die

valt onder toepassing van de bijzondere procedure in artikel 9 ter Vreemdelingenwet) wordt de
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verzoeker geacht anderszins internationale bescherming nodig te hebben en zal hem de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend.

Ernstige schade bestaat uit (art. 48/4 §2 Vreemdelingenwet):

Doodstraf of executie;

Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in zijn land van

herkomst;

Ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Er dient rekening te worden gehouden met de algemene omstandigheden in het land en met de

persoonlijke omstandigheden van de verzoeker op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen (art. 48/5 § 3 Vreemdelingenwet).

Recente rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen benadrukt dat het voldoende is aan

te tonen dat de algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, dat het niet

noodzakelijk is dat er een groot aantal burgerslachtoffers vallen vooraleer er subsidiaire bescherming

kan worden toegekend, en dat zelfs een klein risico voldoende is om te komen tot een mogelijke

schending.

Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in Nigeria trieste realiteit, en de lokale autoriteiten

zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de

burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Nigeria is evenmin een optie

aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag

voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook de commissaris-generaal hiervan op de

hoogte dient te zijn.

Ter illustratie haalt verzoeker de volgende internetartikelen aan van Amnesty International waar de

actuele situatie in Nigeria gedetailleerd wordt beschreven:

« Contexte

Après que le président Goodluck Jonathan eut été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en

avril, des violences et des émeutes ont éclaté, entraînant la mort de plusieurs centaines de personnes.

Plusieurs lois ont été promulguées par le président : en février la Loi relative à la

Commission nationale des droits humains, en mai la Loi relative à la liberté de l'information, et en juin la

Loi relative à l'assistance juridique et celle relative au terrorisme.

La Commission nationale des droits humains a été habilitée à enquêter sur les violations de ces droits et

à visiter les postes de police, entre autres lieux de détention. Elle n'avait toutefois reçu aucun

financement à la fin de Tannée.

La corruption demeurait endémique. Le président a renvoyé la présidente de la Commission des crimes

économiques et financiers en novembre, six mois avant la fin de son mandat, sans la moindre

explication. Il a également approuvé une augmentation de 12 500 nairas (76 dollars des États-Unis) du

salaire mensuel minimum, le portant à 18 000 nairas (117 dollars des États-Unis). On dénombrait

toujours 1,3 million de personnes déplacées dans tout le pays.

Homicides illégaux et disparitions forcées

Comme les années précédentes, les opérations de police se caractérisaient par des violations des

droits humains. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées illégalement dans la rue, le plus souvent

au moment de leur interpellation ou juste avant, D'autres ont été torturées à mort dans des postes de

police. Bon nombre de ces homicides illégaux pourraient être des exécutions extrajudîciaires. Beaucoup

d'autres personnes ont disparu durant leur garde à vue. Peu de policiers ont eu à répondre de leurs

actes, si bien que les familles des personnes tuées ou disparues n'ont pas obtenu justice. Les policiers

étaient de plus en plus souvent en civil ou portaient des uniformes non identifiables et il était donc

beaucoup plus difficile pour les victimes de se plaindre d'agents à titre individuel.

(...)

Les Forces spéciales, notamment la Brigade spéciale de répression des vols (SARS) et la SOS, ont

commis toute une série de violations des droits humains. Au début de l'année, le gouvernement de rÉtat

de Bayelsa a mis en place l'opération Famou Tangbe - « tuer et jeter » dans la langue locale - pour

lutter contre la criminalité. De nombreux agents participant à cette opération se seraient rendus

coupables d'homicides illégaux et de torture, ainsi que d'arrestations et de détentions arbitraires, Les

suspects incarcérés n'ont, semble-t-il, pas été autorisés à entrer en contact avec leurs proches ni avec

un avocat.

(...)

Le gouvernement fédéra! a mis fin à l'opération Famou Tanghe en septembre. Les atteintes aux droits

fondamentaux commises durant cette opération n'ont pas donné lieu à une enquête.
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La police exécutait rarement les décisions rendues par la justice.

(-)

Dans la plupart des cas, les homicides illégaux et les disparitions forcées n'ont fait l'objet d'aucune

enquête et personne n'a été puni. Des proches de victimes ont été menacés lorsqu'ils tentaient d'obtenir

justice.

(...)

Torture et autres mauvais traitements

Selon des informations concordantes, les policiers torturaient régulièrement des suspects pour leur

arracher des renseignements. Des tribunaux retenaient à titre de preuve des « aveux » obtenus sous la

torture, en violation de la législation nigériane et du droit international.

(...)

Violences intercommunautaires

Les violences intercommunautaires et inter-confessionnelles se sont poursuivies tout au long de l'année

dans le centre du Nigeria. Les autorités se révélant incapables de protéger le droit à la vie des Nigérians

et de prévenir ces violences, celles-ci se sont intensifiées. Plus de 200 personnes sont mortes dans le

seul État du Plateau, lors d'affrontements provoqués par des tensions et des litiges fonciers opposant de

longue date différents groupes ethniques. Le 18 janvier, le commandant de la JTF pour r État du

Plateau aurait ordonné à des soldats de tirer à vue.

Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort à la suite de violences à caractère politique qui ont

éclaté dans tout le pays avant, pendant et après les élections législatives, présidentielle et locales

tenues en avril. Des menaces et des actes d'intimidation motivés par des considérations politiques

ont également été signalés. Le rapport de la Commission présidentielle sur les violences

postélectorales, remis au président en octobre, n'a pas été rendu public. Le président de la Commission

a déclaré que le climat d'impunité régnant au Nigeria était l'une des principales causes de ces violences.

(...)

Impunité

De très nombreuses personnes ont été arrêtées par la police et les forces de sécurité à la suite des

violences persistantes dans le nord du pays, mais peu ont fait l'objet de poursuites ou d'une

condamnation. Bien que les commissions précédemment mises en place pour enquêter sur les

violences dans TÉtat du Plateau aient, selon les informations reçues, désigné les auteurs présumés de

ces agissements, aucune information judiciaire n'a été ouverte au cours de l'année.

Justice

Le système pénal manquait de moyens, était miné par la corruption et suscitait généralement la

méfiance. Les investigations qui étaient menées étaient le plus souvent superficielles plutôt qu'axées sur

le renseignement. Au lieu de procéder à des interpellations individuelles sur la base d'un soupçon

raisonnable, les forces de sécurité avaient souvent recours à des rafles. Les suspects étaient

régulièrement soumis à un traitement inhumain et dégradant en détention.

Les procédures étaient lentes ; de fait, la plupart des personnes en attente de jugement étaient

maintenues en détention prolongée dans des conditions épouvantables. Soixante-dix pour cent des 48

000 personnes incarcérées n'avaient pas été jugées. Beaucoup attendaient leur procès depuis des

années ; la plupart n'avaient pas les moyens de rémunérer un avocat.

En août, le gouvernement fédéral a mis en place une Commission de mise en œuvre des réformes du

secteur de la justice chargée d'élaborer des textes de loi, des directives et des recommandations et de

les appliquer dans un délai de 24 mois.

Peine de mort

Soixante-douze sentences capitales ont été prononcées. Les prisons comptaient 982 condamnés à

mort, dont 16 femmes. Cinquante-cinq condamnés ont bénéficié d'une commutation de peine et 11 ont

été graciés. Aucune exécution n'a été signalée. Beaucoup de ces prisonniers avaient été condamnés à

mort à Tissue de procès des plus iniques ou après avoir passé plus de 10 ans en prison dans l'attente

de leur procès.

Le champ d'application de la peine capitale a été étendu en juin aux actes de soutien au terrorisme

ayant entraîné la mort. Les dispositions de la Loi relative au terrorisme, imprécises et trop larges,

n'étaient pas conformes aux normes relatives aux droits humains en matière de régularité de la

procédure, de privation légale de liberté et d'équité des procès.

En octobre, Mohammed Bello Adoke, procureur général fédéral et ministre de la Justice, a déclaré que

le Nigeria avait instauré un moratoire officiel sur les exécutions. Cette annonce n'a toutefois pas été

publiée au journal officiel.

Expulsions forcées

Comme les années précédentes, des expulsions forcées ont eu lieu dans tout le pays. Les habitants

n'étaient pas véritablement consultés avant ces expulsions, ni prévenus suffisamment à l'avance ; ils
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n'étaient pas indemnisés et aucune solution de relogement ne leur était proposée. Plus de 200 000

personnes risquaient toujours d'être expulsées de force des quartiers situés au bord de Teau à Port

Harcourt dans TÉtat de Rivers.

(...)

Violences faites aux femmes et aux filles

La violence contre les femmes et les filles restait un phénomène très courant, prenant notamment la

forme de brutalités domestiques ou de viols et autres sévices sexuels commis par des agents de TÉtat

ou des particuliers. Les autorités ne faisaient pas preuve de la diligence requise pour agir contre les

violences sexuelles et les prévenir, ni pour obliger leurs auteurs à rendre compte de leurs actes.

Droits des enfants

À la fin de Tannée, 12 des 36 États du Nigeria n'avaient toujours pas adopté la Loi relative aux droits de

l'enfant. La police arrêtait souvent des mineurs, en particulier ceux qui vivaient dans la rue, entre

autres enfants vulnérables, et les plaçait illégalement en détention. Cette année encore, les enfants

étaient détenus avec des adultes dans les postes de police et en prison. Le seul centre pour mineurs

délinquants opérationnel au Nigeria était toujours surpeuplé.

Aucune enquête n'avait été menée sur les affrontements violents du 29 décembre 2009, au cours

desquels 22 enfants avaient été tués à Bauchi, Beaucoup auraient été abattus par la police.

Liberté d'expression

Les défenseurs des droits humains et les journalistes étaient systématiquement en butte à des actes

d'intimidation et à des agressions. Plusieurs d'entre eux ont été menacés et battus ou interpellés par

des policiers et des membres des forces de sécurité. Les personnalités politiques usaient de plus en

plus souvent de leur influence pour faire arrêter des personnes qui critiquaient les autorités.

(...)

Delta du Niger

Malgré l'amnistie présidentielle accordée en 2009 aux membres de groupes armés, des gangs armés

ont continué d'enlever des employés des compagnies de pétrole et d'attaquer les installations

pétrolières. Cette année encore, les forces de sécurité, y compris l'armée, se sont rendues coupables

d'atteintes aux droits humains.

(...)

La pollution et la. dégradation de l'environnement causées par l'industrie pétrolière continuaient d'avoir

de graves conséquences pour les habitants et pour leurs moyens de subsistance. Les communautés

affectées n'avaient toujours pas accès aux données essentielles relatives aux incidences de l'industrie

pétrolière sur leur vie.

Les lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement n'étaient pas appliqués de manière

satisfaisante, notamment parce que les organismes gouvernementaux représentaient des intérêts

divergents,

(...)

Droits des lesbiennes, des gays, des personnes bisexuelles et des transgenres Les atteintes aux droits

fondamentaux des personnes du même sexe soupçonnées d'avoir des relations entre elles, ou une

identité de genre non conventionnelle, se sont poursuivies. En décembre, le Sénat a approuvé un projet

de loi prévoyant une peine de 14 ans d'emprisonnement pour quiconque contracte un mariage avec une

personne du même sexe. Aux termes de ce texte, toute personne ou tout groupe de personnes qui « est

témoin d'un mariage ou d'une union entre personnes du même sexe, facilite ou encourage la célébration

d'un tel mariage ou d'une telle union », ou qui « soutient » des groupes, des « cortèges ou des réunions

» gays, sera passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. La même peine s'appliquera aux «

manifestations publiques amoureuses entre personnes du même sexe » ainsi qu'à toute personne qui

fait enregistrer un club gay ou une organisation protégeant les droits des lesbiennes, des gays, des

personnes bisexuelles et des transgenres. »

Source : Amnesty International - Rapport 2012 - Nigeria

http://www.amnesty.org/fr/regiQn/nigeria/repQrt~2Q12

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk en ontegensprekelijk dat wanneer verzoeker zou terugkeren naar

Nigeria er een reëel risico is van ernstige schade en hij zich niet onder de bescherming van de lokale

autoriteiten kan, of wegens dat risico, wil stellen. Bijgevolg dient de vraag van verzoeker tot subsidiaire

bescherming gegrond te worden verklaard, en minstens in overweging te worden genomen.”

2.2.2. Ook elke aanvraag om subsidiaire bescherming in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet moet individueel worden onderzocht, waarbij de aanvrager op een voldoende

concrete manier dient aan te tonen dat hij een persoonlijk risico op ernstige schade loopt. Een loutere

verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst volstaat niet om aan te tonen dat
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verzoeker dit risico loopt. De aanvrager dient de link te leggen tussen deze algemene toestand en zijn

persoonlijke situatie (R.v.St., nr. 177.396, 29 november 2007). Dienaangaande wijst de Raad er in

eerste instantie op dat hierboven reeds werd vastgesteld dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is

zodat hij 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 de artikelen 48/4, § 2, a) of b) van

de Vreemdelingenwet.

2.2.3. De subsidiaire beschermingsstatus kan echter 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, en dan meer bepaald wat betreft de hypothese van het aanwezig zijn van

een situatie van willekeurig geweld in het land van herkomst, zoals voorzien in artikel 48/4, § 2, c). Noch

de door verzoeker geciteerde passage uit een rapport van Amnesty International, noch de gegevens

van het dossier laten evenwel toe daartoe te besluiten.

2.2.4. Het tweede middel is niet gegrond.

2.3.1. Het derde middel luidt als volgt :

“Derde middel: Foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing van verzoeker in

zijn land van herkomst - schending van art 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

en de Fundamentele Vrijheden (EVRM)

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen overeenkomstig art. 3 EVRM.

België mag dan al, overeenkomstig vaststaande beginstelen van internationaal recht, het recht hebben

de toegang, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen te regelen en deze regelgeving toe te

passen, zij dient daarbij in al haar nationale beslissingen en daden de verdragsbepalingen, inclusief art.

3 EVRM, te respecteren.

Overeenkomstig art. 3 EVRM mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen. Deze bepaling behelst één van de meest fundamentele

waarden van de democratische samenleving.

Art. 3 EVRM verbiedt drie verschillende zaken, nl. folteringen, onmenselijke behandelingen of straffen,

en vernederende behandelingen of straffen. Deze drie begrippen mogen dan al een eigen, afzonderlijke

betekenis hebben, zij zijn nog steeds in één verbodsbepalingen opgenomen. Dit impliceert dat art. 3

EVRM is geschonden vanaf het ogenblijk dat men tot de conclusie komt dat er sprake is van een

vernederende behandeling (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM, Antwerpen,

Intersentia, 2004, 130).

Er kan sprake zijn van een onmenselijke behandeling indien het een ernstige vorm van lijden betreft. De

mishandeling dient een minimumdrempel te overstijgen. Daarbij kan het zowel gaan om puur

lichamelijke letsels als ernstige psychische en psychologische moeilijkheden. Ook een loutere

bedreiging met handelingen die in strijd zijn met art. 3 EVRM kan, indien de bedreiging voldoende echt

en onmiddellijk is, een onmenselijke behandeling uitmaken (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK,

Handboek EVRM, Antwerpen, Intersentia, 2004,138).

Opdat een behandeling of straf binnen het toepassingsgebied van art. 3 EVRM zou vallen, moet de

behandeling of straf een minimale graad van ernst bezitten. Deze minimumdrempel is evenwel variabel

en hangt af van de concrete omstandigheden van de zaak, d.i. de duur en de wijze van uitvoering van

de straf of de behandeling, de fysieke en geestelijke gevolgen, de leeftijd, het geslacht en de

gezondheidstoestand van het slachtoffer (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM,

Antwerpen, Intersentia, 2004, 130). Bovendien dient art. 3 EVRM te worden geïnterpreteerd in het licht

van de "actuele levensomstandigheden" (J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, Handboek EVRM,

Antwerpen, Intersentia, 2004, 131).

Voortdurende schendingen van mensenrechten zijn in Nigeria trieste realiteit, en de lokale autoriteiten

zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende conflicten en aanslagen, waarvan ook de

burgerbevolking het slachtoffer is. Uitwijken naar een andere regio binnen Nigeria is evenmin een optie

aangezien het land op politiek en militair vlak onstabiel is. Deze situatie blijft tot op de dag van vandaag

voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook de commissaris-generaal hiervan op de

hoogte dient te zijn.

Door afwijzing van de asielaanvraag van verzoeker wordt hij de facto gedwongen het Belgisch

grondgebied te verlaten, waardoor hij zich zou blootstellen aan folteringen of aan onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen in Nigeria. Hierdoor wordt art. 3 EVRM geschonden.”
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2.3.2. Daargelaten de vraag of artikel 3 van het EVRM wel kan worden getoetst in het kader van een

beroep waarin geen uitspraak wordt gedaan over een verwijderingsmaatregel, wordt vastgesteld dat

deze bepaling inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (Vreemdelingenwet). Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing

voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Hierboven, bij de bespreking van het tweede middel, werd echter reeds geoordeeld dat verzoeker geen

reëel risico op ernstige schade aannemelijk heeft gemaakt. Een onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing is dan ook niet aangetoond.

2.3.3. Het derde middel is niet gegrond.

2.4.1. Het vierde middel luidt als volgt :

“Vierde middel: Gezamenlijke schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht als

algemeen rechtsbeginsel en in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de

Commissaris-generaal opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen"

Volgens een niet-geschreven grondrecht, dient iedere administratieve rechtshandeling gedragen te

worden door motieven die rechtens en feitelijk aanvaardbaar zijn, met andere woorden deugdelijke

motieven. De materiële motiveringsplicht als beginsel van behoorlijk bestuur houdt bovendien in dat

iedere bestuurshandeling moet ondersteund worden door deugdelijke motieven die, naar aanleiding van

het wettigheidstoezicht, moeten kunnen worden gecontroleerd. In de woorden van de Raad van State,

afdeling administratie, luidt het:

"Overwegende dat de materiële motiveringsplicht vereist dat elke administratieve rechtshandeling op

motieven gesteund is waarvan het bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van die handeling in aanmerking kunnen worden genomen" .

De materiële motiveringsplicht is aldus een technisch-juridisch middel om de (interne) wettigheid van

een bestuurshandeling te onderzoeken. De motievencontrole bestaat achtereenvolgens uit het

onderzoek naar (i) het bestaan van de motieven, (ii) naar dat van de feitelijke juistheid van de motieven,

(iii) naar het nagaan of de motieven juridisch juist zijn en, (iv) naar het al dan niet bestaan van een

redelijke verhouding tussen de motieven en de inhoud van de beslissing . Hierbij moet worden

opgemerkt dat de motieven, of beweegredenen, van een beslissing de feiten zijn die de auteur van de

handeling tot het stellen ervan hebben bewogen. De motieven zijn met andere woorden de gegevens

die bestonden vooraleer de administratieve rechtshandeling werd genomen en die deze moeten

rechtvaardigen . De motieven zijn feitelijk onjuist wanneer zij ten aanzien van de materiële juistheid van

de feiten niet bestaan , of het bestaan van die motieven niet bewezen is.

Ingevolge het door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen uit te oefenen wettigheidstoezicht kan een

administratieve rechtshandeling worden vernietigd omwille van een onvoldoende zorgvuldige

voorbereiding van de beslissing, bijvoorbeeld wegens een gebrek aan behoorlijke feitengaring, of nog,

omwille van een gebrek aan zorgvuldige afweging van de bij het besluit betrokken belangen .

Verzoeker meent dat de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de

elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar

recht en, dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen.

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de

zorgvuldige afweging van de belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat

de bestreden beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur,schendt.

De schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht, als algemeen rechtsbeginsel en

in het bijzonder als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, zoals aan de Commissaris-generaal

opgelegd door de wet van 29 juli 1991 "betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen" vloeit voort uit de schending van voorgaande middelen.

Besluit: Verzoeker voldoet aan de criteria om als vluchteling te worden erkend, minstens aan de criteria

om beroep te kunnen doen op de subsidiaire bescherming.”

2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoeker zich beperkt tot een theoretische uiteenzetting van de door hem

geschonden geachte bepalingen en beginselen, doch niet concreet uiteenzet op welke manier de

bestreden beslissing deze met de voeten treedt. Algemene, stereotiepe en vage beschouwingen, zoals

de stelling dat “ de motieven die ten grondslag liggen aan de bestreden beslissing, gelet op de
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elementen van het administratief dossier, niet deugdelijk zijn, gezien zij feitelijk onjuist zijn en falen naar

recht en, dienvolgens, de bestreden beslissing niet kunnen dragen” en “uit de motivering van de

bestreden beslissing blijkt dat de bestreden beslissing, zeker gelet op de zorgvuldige afweging van de

belangen van verzoeker, niet voldoende zorgvuldig werd voorbereid, zodat de bestreden beslissing het

zorgvuldigheidsbeginsel, als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, schendt” volstaan geenszins om

te kunnen spreken over een ontvankelijk middel.

2.4.3. Het vierde middel is niet ontvankelijk.

2.5. De Raad is van oordeel dat verzoeker geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt

die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven die de Raad bevestigt en overneemt. 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 weerhouden.

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 negentien december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS


