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nr.93 952 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 3 augustus 2012

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

staatlozen van 5 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 advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. VANTIEGHEM verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Het door verzoeker niet betwiste feitenrelaas, zoals weergegeven in de bestreden beslissing luidt als

volgt:

“U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig Lagos en behorende tot de Igbo etnie. U

werd op X geboren in X state, Amusi, waar u opgroeide en de lagere school volgde. Nadien verhuisde u

met uw familie naar Lagos, Dolphin Estate, waar uw moeder leerkracht was en uw vader bij de overheid

werkte. Uw vader stierf in zijn dorp op 13 oktober 2007, hij was enkele dagen voordien ernaartoe

gereisd vanuit Lagos, waar jullie nog steeds woonden. U ging met uw familie naar de begrafenis in zijn

dorp. Een jaar later was er een herdenkingsmis waar jullie eveneens naartoe gingen. Omdat jullie

moeder intussen de huur van het huis in Lagos niet meer kon betalen, besloten jullie dat jullie na de mis
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in het dorp van jullie vader zouden blijven, waar jullie dachten te kunnen wonen in het dorpshuis. Echter,

na de mis werd u naar een bijeenkomst van ouderen geroepen. Zij vertelden u dat tot de Osu etnie

behoort en dat u niet bij hen in het dorp kan leven. Ze stelden dat u hier misschien niet van op de hoogte

was, maar het is een probleem dat van generatie op generatie wordt overgedragen en dat steeds in de

familie blijft. Aangezien uw familie dit probleem had, raadden ze jullie aan het dorp te verlaten. Uw

moeder trok vervolgens naar haar eigen geboortedorp, Olu. U ging met uw broer en zussen terug naar

Lagos, waar zij bij verschillende vrienden verbleven, aangezien jullie het huis niet meer huurden. Zelf

vertrok u naar Europa omdat u hier een goed leven wou leiden, uw dromen waarmaken en uw broer en

zussen die nog in Nigeria zijn helpen”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen juncto artikel 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) in samenhang met het zorgvuldigheids- en

het redelijkheidsbeginsel, en van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.2. Wat de aangevoerde schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht betreft, zoals neergelegd in

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, merkt de Raad op dat de motieven van de

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in de beslissing gelezen kunnen 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 voldaan 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 (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; 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. De Raad stelt vast dat verzoeker, die zich verzet tegen de

motieven van de bestreden beslissing, in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

2.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden

beslissing 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. De materiële

motiveringsplicht zal in casu worden onderzocht in het licht van de voorwaarden tot toekenning van de

vluchtelingenstatus, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet. Daarbij moet in acht genomen

worden wat volgt:

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

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

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

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober

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

réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal 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
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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.

2.5. De bestreden weigering tot toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus wordt gemotiveerd als volgt :

“Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst dient opgemerkt dat u reeds op jonge leeftijd naar Lagos verhuisde en er opgroeide

(CGVS p.5). Ook uw broer en zussen zouden nu nog in Lagos verblijven, bij vrienden (CGVS p.6).

Tegenover Lagos, waar u het grootste deel van uw leven woonde, brengt u geen enkele vrees ter

sprake, u vermeldt enkel financiële problemen met betrekking tot het betalen van de huur van jullie huis

(CGVS p. 12). Er is dus geen reden om te veronderstellen dat u bij een eventuele terugkeer naar Lagos

hier problemen zou ondervinden die het inroepen van internationale bescherming noodzakelijk maken.

U stelt dat u na de herdenkingsdienst van uw vader zijn dood niet in zijn dorp kon blijven wonen

omdat men u vertelde dat uw familie Osu is en dus niet onder de andere dorpelingen mag leven.

(zie gehoorverslag CGVS p. 9) Hierbij kan opgemerkt worden dat uw relaas betreffende de problemen in

het dorp van uw vader opmerkelijk vaag is en veel lacunes vertoont.

Om te beginnen valt op dat u over deze problemen niets verklaarde in de vragenlijst van het

CGVS, ingevuld door DVZ en door u ondertekend (zie vragenlijst CGVS, punt 4, 5 en 8). Wel verklaarde

u hier expliciet dat u geen vrees hebt tegenover uw land van herkomst (zie vragenlijst CGVS, punt 4),

maar dat u hier bent om economische redenen, namelijk om uw familie financieel te ondersteunen (zie

vragenlijst CGVS, punt 5 en 8).

Verder dient opgemerkt dat u de problemen die uw familie in het dorp van uw vader zou gehad

hebben, slechts erg summier kan toelichten. U verklaart dat de ouderen van het dorp u uitlegden dat het

behoren tot de Osu een etnisch probleem is, dat zij vonden dat uw familie tot dit etnisch probleem

behoort en dat ze stelden dat jullie het dorp moesten verlaten om veilig te zijn (zie CGVS p. 9).

Gevraagd naar verdere uitleg over Osu stelt u enkel dat uw familie tot die etnie behoorde, en dat men

niet in het dorp werd toegelaten als men die etnie had (CGVS p. 9). Op de vraag wat het wil zeggen dat

je tot die etnie behoort en hoe ze dit te weten komen, stelt u dat het een traditie, een cultuur van de Igbo

is en dat het een generatieprobleem is. Evenmin kan u verklaren waarom uw ouders en uzelf hier

voordien dan geen last van ondervonden, aangezien u als kind in het dorp verbleef (zie CGVS p. 10, 11)

en er naar de lagere school ging (zie CGVS p. 6). Indien u werkelijk plots verstoten werd uit het dorp

waar u opgroeide en waar uw vader een jaar geleden nog zonder problemen begraven werd, kan men

verwachten dat u toch iets meer informatie zou vragen, dat u er voor zou zorgen dat u te weten kwam

waarom uw familie nu opeens wordt uitgesloten uit deze gemeenschap. Volgens informatie waarover

het CGVS beschikt is het Osu kaste-systeem van de Igbo een praktijk waarbij de Igbo zichzelf opdelen

in Osu en Nwadiala. De Osu zijn hierbij de slaven, verstotenen en de Nwadiala de vrijgeborenen. Vooral

op het gebied van het huwelijk is het behoren tot de ene of de andere kaste erg belangrijk. De overheid

sprak reeds in 1956 een wet uit die de praktijk van het kaste-systeem en de slechte behandeling van de

Osu-kaste onwettig verklaart en verschillende religieuze en traditionele leiders riepen de Igbo op om de

praktijk te verlaten, een gebod dat weliswaar niet door iedereen werd opgevolgd. (zie informatie

administratief dossier). U vernoemt echter niets van dit alles. Uw verklaringen zijn dermate vaag en

onvolledig dat aan uw problemen in het dorp van uw vader nog slechts weinig geloof gehecht kan

worden.

Wanneer u gevraagd wordt naar de timing van de gebeurtenissen die zich afspeelden voor en na

de bijeenkomst waarop u te horen kreeg dat u Osu was, blijft u eveneens opvallend vaag. U slaagt er

niet in te verduidelijken hoe lang u in totaal in de periode van de herdenking in het dorp van uw vader

verbleef (CGVS p. 12). Wanneer u expliciet gevraagd wordt hoe lang u in totaal in het dorp verbleef stelt

u enkel dat u enige tijd voor de herdenking toekwam en dat u na de bijeenkomst met de ouderen vertrok

(CGVS p. 12). Wanneer u gevraagd word hoe lang na de herdenking u op de bijeenkomst geroepen

werd, verklaart u dat u niet exact kan zeggen hoeveel weken of maanden het waren (CGVS p. 12).

U verklaarde voordien dat uw vader in oktober 2007 stierf (CGVS p. 4) en u een jaar later, dus in

oktober 2008, naar de herdenking ging (CGVS p. 11). In november 2008 vertrok u naar Europa (CGVS

p. 6), dus er kan maximum een maand tijd gezeten hebben tussen de herdenking van uw vader zijn
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dood en de bijeenkomst waarop u te horen kreeg dat u Osu was. Men kan verwachten dat u toch bij

benadering zou weten hoe lang na elkaar deze twee belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden, maar

hoewel er nooit veel tijd tussen gezeten kan hebben praat u over weken of maanden. Dit komt

erg ondoorleefd over en ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw problemen in het dorp van uw

vader.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan

van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden

vastgesteld.

Gedurende drie jaar verbleef u in Griekenland. U verklaart dat u er in 2008 asiel verkreeg (CGVS p.

2, 3), maar u brengt geen enkel document aan om deze bewering te staven (CGVS p.3). Gezien uit

het relaas dat u voor de Belgische asielinstanties aflegde geen gegronde vrees voor vervolging blijkt,

noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade, is het erg onwaarschijnlijk dat u inderdaad

asiel verkreeg in Griekenland. Bovendien stelt u zelf dat u niet uitgebreid gehoord werd, maar dat u

slechts kort werd gezien, waarbij enkel uw gegevens genoteerd werden (CGVS p. 3). Bijgevolg kan

men concluderen dat het weinig waarschijnlijk is dat u in Griekenland de vluchtelingenstatus of

subsidiaire beschermingsstatus zou hebben gekregen. Uw advocaat is eveneens van mening dat uw

bewering asiel te hebben genoten in Griekenland wellicht onjuist is en voortkomt uit onwetendheid van

uw kant (CGVS, p. 14). Het Commissariaat-generaal blijft dus echter geenszins in gebreke bij het

beoordelen van uw vrees tegenover uw land van herkomst en niet tegenover Griekenland, aangezien u

geen enkele materiële indicatie aanbrengt om aan te tonen dat u in Griekenland internationale

bescherming geniet.

U geeft geen documenten af die uw identiteit of reisweg kunnen ondersteunen.

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.”

2.6.1. De bestreden beslissing stelt in eerste instantie vast dat er geen redenen zijn om te

veronderstellen dat verzoeker bij een terugkeer naar Lagos problemen zou ondervinden die het

inroepen van internationale bescherming noodzakelijk maken, omdat enkel financiële problemen worden

aangehaald met betrekking tot het betalen van de huur.

2.6.2. Met betrekking tot het onderzoek van de vervolgingsvrees in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet, in

het licht van de situatie in Lagos, moet het volgende worden gesteld :

Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status

van vluchtelingen, B.S. 4 oktober 1953. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is een vluchteling elke

persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land

waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van
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wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, 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 zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (Pb.L. 30 september 2004, afl. 304, 12) kent geen

internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip “land van herkomst”. Een richtlijnconforme

interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van hetgeen is gedefinieerd

in de voornoemde richtlijn, met name als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen,

van de vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, k) van de voornoemde richtlijn.

2.6.3. Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van

de nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats.

Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit

land niet kan inroepen of indien hij geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

2.6.4. Het wordt niet betwist dat verzoeker de Nigeriaanse nationaliteit heeft, zodat zijn verzoek tot

internationale bescherming in casu uitsluitend moet worden beoordeeld in het licht van de situatie in

Nigeria. Verzoekers argumentatie met betrekking tot “de eerste pagina” van de bestreden beslissing

waarin de “financiële problemen” worden aangehaald en dus met betrekking tot zijn problemen in Lagos,

kan niet dienstig worden bijgebracht, nu ze een overtollig en door de Raad niet bijgetreden motief

betreft.

2.7. In de mate dat verzoeker, in het algemeen, uitweidt over de uitbuiting/discriminatie van arbeiders als

behorend tot een sociale klasse , dient erop te worden gewezen dat om tot een erkenning van de

vluchtelingenstatus te leiden, de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten van die aard

dienen te zijn dat ze een toestand voor gevolg hebben die kan gelijkgeschakeld worden met een

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, dit is wanneer de problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast en de staat niet wil of niet kan

beschermen. Verzoeker toont dit niet in concreto aan.

De algemene situatie in Nigeria is niet van aard om te besluiten dat elke arbeider een gegronde vrees

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet met andere

woorden steeds in concreto, en rekening houdend met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke

zaak, worden aangetoond. Verzoeker blijft hier met zijn betoog over het kapitalisme en de uitbuiting van

het proletariaat, in het algemeen, maar ook met zijn loutere verwijzing naar de situatie voor leden van de

Osu-kaste in het bijzonder, in gebreke.

2.8. Wat betreft het probleem dat verzoeker na het overlijden van zijn vader niet in het dorp mocht

blijven wonen omwille van zijn origine, stelt de verwerende partij dat hij hierover aanvankelijk niks had

gezegd bij de dienst vreemdelingenzaken, dat hij omtrent deze problemen opmerkelijk vaag is en zijn

relaas veel lacunes vertoont en dat hij ook omtrent de timing van de gebeurtenissen die zich afspeelden

voor en na de bijeenkomst waarop hij te horen kreeg dat hij Osu was opvallend vaag was. Op grond van

deze bevindingen is de verwerende partij tot de conclusie gekomen dat in hoofde van verzoeker noch

een gegronde vrees voor vervolging, noch een reëel risico op ernstige schade kan worden

aangenomen.

Het komt aan verzoeker toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in

een ander daglicht te stellen.

2.9.1. Ten aanzien van het motief dat verzoeker onaannemelijk vaag was over de timing van de

gebeurtenissen doet hij het volgende gelden :

“Het verwijt dat verzoeker zich de maanden en data niet meer herinnerd exact voor de geest kan halen

is meer dan normaal. Verzoeker heeft geen hoge studies gevolgd. Hij heeft enkel een kleine basis lager
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onderwijs genoten. Verzoeker leeft in een cultuur waar data en nummers veel minder van belang zijn

dan in BELGIË. Het commissariaat generaal hecht dan ook veel te veel belang aan getallen,

maanden,... Er kan gewezen worden dat verzoeker, zoals iedereen in zwart Afrika leven van dag tot

dag. Vragen hoeveel maanden dit of dat geleden is, zijn zaken die voor een doorsnee Westerse

Europeaan met een gemiddelde opleiding normaal zouden zijn, is dit het niet voor verzoeker die van dag

tot dag leven. Verzoeker en heel zijn culturele omgeving hecht veel minder belang aan getallen en data.

Daarboven op komt dat verzoeker deze gebeurtenissen wegbrandt uit zijn geheugen. Het is algemeen

geweten dat personen die trauma’s hebben meegemaakt deze de gebeurtenissen die ze hebben

meegemaakt proberen te vergeten. Niet alles meer op een correcte wijze kunnen na vertellen. Dit is de

enige manier om de gebeurtenissen te kunnen vergeten. Het kan niet in twijfel getrokken worden dat het

plots horen dat verzoeker tot de Osu behoort wel een erge shock is geweest. Van de ene dat op de

andere dag wordt verzoeker, zijn broers en zussen verstoten uit het dorp alwaar hij werd opgegroeid en

alwaar zijn vader werd begraven.

Dit zijn toch spijkers op laag water.

Het commissariaat generaal heeft aldus weinig kennis over het verwerkingsproces van traumatische

gebeurtenissen.

Dit is aldus een argument dat niet weerhouden kan worden.”

2.9.2. Verzoeker tracht de vaagheden die hij etaleerde in het tijdsverloop betreffende de gebeurtenissen

voor en na de bijeenkomst waarop hij te horen kreeg dat hij Osu was te verklaren door een cultureel

bepaald verminderd tijdsbesef. Uit het gehoorverslag blijkt echter dat verzoeker wat andere

gebeurtenissen betreft deze wel degelijk kon situeren in de tijd, zodat hij niet aantoont dat een andere

tijdsbeleving aan de basis ligt van zijn vage verklaringen.

2.9.3. Voorts verwijst verzoeker naar het trauma dat hij heeft opgelopen als oorzaak van het feit dat hij

niet meer alles op een correcte wijze kan navertellen. Evenwel legt verzoeker geen enkel medisch attest

voor dat zijn standpunt bevestigt en waarmee hij aantoont dat zijn psychische toestand hem zou

verhinderen om volwaardige verklaringen af te leggen.

2.9.4. Verzoekers argumentatie overtuigt niet. De geviseerde motivering kan derhalve worden

bijgetreden door de Raad.

2.10.1. Met betrekking tot de onwetendheid over de Osu stelt verzoeker het volgende :

“Verzoeker heeft tijdens het verhoor aan de interviewer duidelijk gesteld dat hij over de Osu niet veel

weet dan dat zij dit dienen te vragen aan zijn moeder.

Het is namelijk zo dat verzoeker voor het eerst met het oude kaste systeem werd geconfronteerd na hun

terugkeer naar het dorp. Aldaar kreeg verzoeker voor het eerste te horen dat hij blijkbaar Osu was en

niet Nwadiala.

Dat verzoeker hierover niet veel kent wordt voor een stuk verantwoord in de argumentatie van het

commissariaat generaal. Het commissariaat generaal stelt: ... De overheid sprak reeds in 1956 een wet

uit die de praktijk van het kaste-systeem en de slechte behandeling van de Osu- kaste onwettig verklaart

en verschillende religieuze en traditionele leiders riepen in Igbo op om de praktijk te verlaten, een gebod

dat weliswaar niet door iedereen werd opgevolgd. Welnu verzoeker is pas geboren in 1983 zijnde bijna

30 jaar nadat de autoriteiten het verboden om de maatschappij op te delen in slaven en vrijgeborenen.

Tot voor de dood van de dood van verzoeker had verzoeker nog nooit gehoord van deze opdeling. Dit is

normaal gezien het ook niet meer bestond. Tevens wordt over deze kaste-opdeling niet geleerd op de

lagere school. Derhalve werd verzoeker met dit feit voor het eerste geconfronteerd in 2008.

Verzoeker is van oordeel dat hij voldoende heeft verteld over het Osu probleem. Hij heeft expliciet

gesteld dat het een traditie is van de voorvaders, en jonge mensen kennen het niet. Dit is volledig

terecht. Hoe kan verzoeker hierover meer te weten komen. Verzoeker is geen bibliotheekbezoeker of

lezer die hierover opzoekingen zal gaan doen. Bovendien heeft verzoeker geen tijd om zich bezig te

houden met luxe vrijetijdsbesteding als lezen. Er dient immers eerst brood op de plank te komen.

Gezien verzoeker en zijn broers en zussen werden verstoten werd dit er niet gemakkelijker op. Zij

dienden zich te vestigen buiten het dorp, dienden slechte en bijna onbruikbare gronden te bewerken,

kunnen zich niet begeven naar de markt in het dorp,...

Dat deze kaste opdeling nu weer de kop op steek in Nigeria is niet zo onwaarschijnlijk. Zoals verzoeker

gesteld heeft in de inleiding van dit verzoekschrift is het wetenschappelijk bewezen dat conservatieve

denkbeelden en tradities opnieuw de kop op steken bij crisissen. Op deze wijze wel een bepaalde

groep, clan zichzelf veilig stellen. Met hoe minder de taart gedeeld moet worden hoemeer op overblijft

voor de discriminerende groep, clan. Indien er overvloed is, is het niet nodig om personen de verstoten
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doch indien er tekorten zijn beschermd de sterkste groep, clan zich af door de discrimineren. Hiervoor

valt men terug op oude tradities van de voorvaderen.

De Nigeriaanse autoriteiten doen hieraan niks. Zij kunnen hieraan weinig of niks doen. Er wordt in de

cultuur van verzoeker hierover niks op papier gezet. Derhalve is er voor verzoeker en zijn broers en

zussen geen bewijs van dit alles.

Rekenen op enige bescherming tegen deze kaste-opdeling is een farse.

Verzoeker is aldus van oordeel dat hij opvoldoende wijze heeft aangetoond dat hij wel voldoende kennis

heeft, gezien zijn jonge leeftijd, over de Osu.

Dit argument van het commissariaat generaal kan aldus niet weerhouden worden.”

2.10.2. Verzoekers vermeende behoren tot de Osu-kaste en de daaropvolgende problemen vormen de

kern van het asielrelaas. Mede gelet op het feit dat verzoeker als kind nog in het betrokken dorp zou

hebben gewoond en verzoekers vader een jaar voordien nog probleemloos werd begraven, kan in alle

redelijkheid worden verwacht dat verzoeker zich meer zou informeren over de oorzaak van zijn plotse

uitsluiting uit het dorp. Verzoeker wijt zijn onwetendheid aan het feit dat hij werd geboren bijna 30 jaar na

de wet die de praktijk van het kaste-systeem en de slechte behandeling van de Osu-kaste onwettig

verklaarde en tot voor de dood van zijn vader nog nooit van de opdeling tussen Osu en Nwadiala had

gehoord, nu hierover ook niet wordt onderricht in de lagere school. Deze argumentatie overtuigt de

Raad echter niet: verzoeker verklaarde tijdens het gehoor bij de verwerende partij zelf dat hij, als oudste,

naar de bijeenkomst werd geroepen van de ouderen van het dorp, dat ze hem daar spraken over het

etnische probleem in zijn familie en dat ze hem probeerden uit te leggen wat het probleem was

(gehoorverslag CGVS, adm.doss. stuk 3, p 9). Dat verzoeker, zoals hij nu lijkt te beweren, de

problematiek enkel uit boeken zou kunnen halen, kan derhalve niet worden aangenomen nu blijkbaar

aan het verzoek om het dorp te verlaten een gesprek over het probleem is voorafgegaan. In die optiek

kan de verwerende partij zeker worden bijgetreden waar zij stelt dat, gelet op de plotse verstoting, van

hem zou kunnen worden verwacht dat hij daarover meer informatie zou vragen. Verzoeker, die geboren

is in 1983, kan voorts bezwaarlijk verwijzen naar zijn jonge leeftijd om de voorgaande vaststelling in een

ander daglicht te stellen. Voorts dient er nog op te worden gewezen dat de verwerende partij niet betwist

dat de opdeling in kasten, ondanks het wettelijk verbod, nog voorkomt zoals blijkt uit het administratief

dossier, maar deze vaststelling op zich toont nog niet aan dat verzoeker in zijn land van herkomst

daadwerkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Hij moet dat namelijk in concreto aantonen. De vaagheid die

wordt vastgesteld met betrekking tot de verklaringen die hij aflegt over de essentiële elementen van zijn

relaas, doen ten zeerste afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan.

2.11. De voorgaande vaststelling klemt des te meer nu verzoeker bij het invullen van de vragenlijst ter

voorbereiding van zijn gehoor op het Commissariaat-generaal geen verklaringen aflegde over de

voormelde problematiek en zelfs expliciet verklaarde dat hij geen vrees heeft ten opzichte van zijn land

van herkomst maar dat hij naar België is gekomen om economische redenen, met name om zijn familie

financieel te ondersteunen. Niettegenstaande de vragenlijst die wordt ingevuld op de dienst

Vreemdelingenzaken niet tot doel heeft verzoeker er toe te brengen reeds verregaande en

gedetailleerde verklaringen af te leggen over zijn problemen, kan er niet aan worden voorbijgegaan dat

aan verzoeker uitdrukkelijk de vraag werd gesteld wat hij vreest bij terugkeer naar zijn land van

herkomst en dat hij daarop uitdrukkelijk stelde geen vrees te hebben, maar gewoon niet terug wil keren

naar Nigeria, dat hij naar België is gekomen omdat hij een goed leven wil leiden, hier werk wil vinden en

regelmatig geld wil sturen naar zijn familie in Nigeria opdat ook zij een beter leven zouden kunnen

hebben (vragenlijst DVZ, adm.doss. stuk 8, vragen 4 en 5). Ook tijdens de slotfase van het gehoor bij de

verwerende partij legde verzoeker verklaringen af die niet te rijmen vallen met de door hem geschetste

vrees voor vervolging. Meer bepaald, op de vraag wat hij denkt hem te zullen overkomen in geval van

een terugkeer, antwoordde verzoeker: “Dan zal ik mijn dromen niet kunnen waarmaken” (gehoorverslag

CGVS, adm.doss. stuk 3, p 14).

2.12.1. Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de laatste paragraaf van de beslissing, zo stelt hij

nog: hij heeft asiel aangevraagd in Griekenland. Het commissariaat generaal vindt het blijkbaar niet de

moeite of vindt het teveel moeite om contact op te nemen met de Griekse collega’s om het statuut van

verzoeker in Griekenland na te gaan. Zij heeft echter de plicht in het kader van de beginselen van

behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel alle relevante informatie op te sporen,

deze te beoordelen en een beslissing uit deze informatie te distilleren. Verzoeker gaat verder :

“Het commissariaat generaal kan toch niet serieus zijn dat ze stelt dat verzoeker wel 3 jaar in

Griekenland heeft verbleven doch dat dit eigenlijk niks terzake doet. De raadsman van verzoeker heeft

echter ook op het einde van het interview op 3 juli 2012 duidelijk het commissariaat generaal verzocht
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om contact op te nemen met hun Griekse collega’s om zekerheid te verkrijgen omtrent het statuut dat

verzoeker had in Griekenland. Een goede rechtsbedeling binnen de Europese Unie vereist dat het

commissariaat generaal wel degelijk contact opneemt met hun collega’s. Stel dat de Griekse

asielinstantie aan verzoeker wel degelijk het statuut van vluchteling of subsidiaire bescherming hebben

toegekend dat bestaan er binnen de Unie twee diametraal tegenovergestelde beslissingen. Ook hier zijn

beginselen van behoorlijk bestuur in het gedrang meer in het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel.

Het commissariaat generaal dient ten alle tijde het rechtszekerheidsbeginsel te heiligen. Zonder

rechtszekerheidbeginsel is er geen sprake meer van een rechtstaat. De rechtstaat is de bouwsteen van

de huidige juridische maatschappij. Een beslissing maken zonder ook maar de moeite te doen om hun

Griekse asielcollega’s te raadplegen kan de toets met het zorgvuldigheids- en rechtszekerheidsbeginsel

niet doorstaan.

De beslissing dient aldus opnieuw toegezonden te worden aan het commissariaat generaal teneinde

informatie in te winnen bij de Griekse asielcollega’s.”

2.12.2. De Raad stelt vast dat verzoeker geen enkel bewijskrachtig document heeft neergelegd omtrent

zijn status in Griekenland en dat de verwerende partij terecht, op grond van verzoekers eigen

verklaringen, daarin bijgetreden door zijn raadsman tijdens het gehoor, heeft geconcludeerd dat het

weinig waarschijnlijk is dat verzoeker de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus zou

hebben gekregen in Griekenland. Verzoeker brengt thans, in zijn verzoekschrift geen enkel gegeven bij

dat aannemelijk maakt dat daar anders over zou moeten worden geoordeeld, en toont verder op geen

enkele wijze aan hoe het eventueel inwinnen van informatie, door de Belgische asielinstanties bij hun

Griekse collega’s, gevolgen zou kunnen hebben voor wat betreft het resultaat van zijn huidige

asielaanvraag. De bewijslast bij het indienen van een asielaanvraag ligt bij de asielzoeker zelf, die, in

alle redelijkheid, zelf en concreet uitsluitsel moet kunnen geven over de al dan niet toekenning van zijn

vluchtelingenstatus in Griekenland, daargelaten de vraag welke impact dit desgevallend zou hebben op

de huidige procedure. De huidige procedure spreekt zich immers uit over de gegrondheid van een

asielaanvraag, niet over de bevestiging van een reeds toegekende status op grond van artikel 49, § 1

van de Vreemdelingenwet. De Belgische asielinstanties oordelen voorts soeverein en met inachtneming

van de nuances in de Belgische wetgeving over de gegrondheid van een asielaanvraag, zodat een

schending van het rechtszekerheidsbeginsel of het zorgvuldigheidsbeginsel op deze grond geenszins

aan de orde is.

2.13. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat verzoekers relaas over zijn vermeende problemen in Nigeria

omwille van zijn behoren tot de Osu-kaste niet geloofwaardig is. De oefening die verzoeker doet door

het inpassen van dat relaas in de criteria aangaande de vluchtelingenstatus of deze met betrekking tot

de subsidiaire beschermingsstatus is derhalve niet dienstig: een ongeloofwaardig verhaal verdient het

immers niet te worden getoetst aan deze criteria. Evenmin kan op grond van dit ongeloofwaardig relaas

een schending worden aangenomen van artikel 3 van het EVRM, artikel 7 van het BUPO-verdrag en

van artikel 1 van het anti-folterverdrag of artikel 33.1 van de Vluchtelingenconventie. Het enig middel is

niet gegrond.

2.14. De Raad oordeelt dat verzoeker geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die

een ander licht kunnen werpen op de conclusie door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen luidens dewelke 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 deze wet kan worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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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


