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nr. 93 954 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 6 juli 2012 heeft

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

6 juni 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 Igbo afkomst. U bent een christen. Uw vader is

een christen van Igbo afkomst. Uw moeder is van Hausa afkomst. Ze was moslim, maar bekeerde zich

tot het christendom. U werd geboren op 4 augustus 1982 te Kaduna. Kort na uw geboorte verhuisde

uw familie naar A. in Ebonyi state, de geboortestreek van uw vader. Toen u 10 jaar was verhuisde

uw familie terug naar Kaduna. U bleef in A. naar school gaan, maar ging tijdens de vakanties naar huis

in Kaduna. Toen u in 2001 afstudeerde ging u definitief bij uw ouders in Kaduna wonen. Uw vader was

actief in de kerk in Kaduna en bekritiseerde Boko Haram tijdens de misviering. Boko Haram is
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een moslimextremistische organisatie die regelmatig bommen in kerken plaatst. U en uw familie

ontvingen bedreigingen van Boko Haram. U wilde de stad Kaduna verlaten, maar uw vader wilde niet

luisteren. Op 8 december 2011 was u niet thuis. Een vriend belde u op en vertelde dat er een bom

ontploft was in uw huis. Het hele huis was afgebrand en uw ouders en uw zus waren overleden. U was

het noorden kwijt. U kreeg de hulp van de pastoor die u in een vluchtelingenkamp onderbracht. Hij

regelde uw vertrek uit Nigeria. Een zuster, A. (...) genaamd, ging met u mee. Op 14 februari 2012 nam u

het vliegtuig naar Parijs. Vervolgens nam u de trein naar Antwerpen, waar u op 15 februari 2012

aankwam. Op 23 februari 2012 vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een kopie van

een geboortecertificaat, kopies van de overlijdensaktes van uw ouders en uw zus, een brief van

de organisatie One Drop Inc en een brief van uw pastoor van de Dynamic Faith Ministries Inc.

B. Motivering

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

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

geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op

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

maken.

U verklaart dat u van 2001 tot uw vertrek uit Nigeria in 2012 permanent in Kaduna woonde

(gehoor CGVS, p.4). U verklaart verder dat uw ouders en uw zus overleden na een bomaanslag van

Boko Haram in K. (gehoor CGVS, p.3,12). U weet uw verblijf van 2000 tot 2011 in de stad

Kaduna echter niet aannemelijk te maken. Uw kennis over de stad Kaduna is immers erg beperkt en

vaak ook foutief.

Zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ), als op het CGVS verklaarde u dat u in

Kaduna steeds in de Ogbomosho street 32, op de grens met Kastina road woonde (zie verklaring DVZ,

p. 1, pt.9 + gehoor CGVS p.3 + notities toegevoegd aan gehoorverslag CGVS). Het CGVS beschikt

echter over informatie (die toegevoegd is aan het administratief dossier) dat er inderdaad een

Ogbomosho street is in Kaduna, maar dat die enkel een Katsina road kruist en niet een Kastina road.

Dat u zowel bij de DVZ als bij het CGVS (mondeling en schriftelijk) de straat waaraan u woont

verkeerdelijk Kastina road in plaats van Katsina road noemt, is opmerkelijk. Het feit dat Katsina een

staat is die grenst aan Kaduna state (zie informatie toegevoegd aan het dossier) en u uw secundair

onderwijs hebt afgewerkt (gehoor CGVS, p.5) maakt deze fout alleen maar opmerkelijker.

Het feit dat u uw vermeende woonplaats situeert als ‘liggend in de Ogbomosho street 32, op de

grens met Kastina road’ (gehoor CGVS, p.3) is een indicatie dat u uw vermeende woonplaats weet

te lokaliseren en straatnamen weet te benoemen. Wanneer u gevraagd wordt om omliggende straten

van uw straat te noemen, antwoordt u dat dit Anguwa police, Anguwa Makama, Anguwa, Kafache road

en Marab street zijn (gehoor CGVS, p.7). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (zie

informatie toegevoegd aan het dossier) blijkt echter dat dit allen geen omliggende straten van uw straat

zijn. Wanneer u vervolgens gevraagd wordt om meer uitleg te geven over respectievelijk Ibrahim Taiwo

road, Kano road, Jos road, Zaria road, Yoruba road en Abuja road, allen omliggende straten van uw

straat (zie informatie toegevoegd aan het dossier), blijkt u deze straten telkens niet te kennen of

verkeerd te situeren (gehoor CGVS, p.11,12). U kent de Ibrahim Taiwo road en de Yoruba road niet. U

situeert Kano road en Jos road als straten vlakbij de Kafanchan road (gehoor CGVS, p.11,12). Dit is

echter de straat van uw kerk waarvan u verklaarde dat ze op 40 minuten wandelen van uw huis ligt

(gehoor CGVS, p.8). U verklaart dat u de Zaria road gebruikt om naar de Katsina road te gaan (gehoor

CGVS, p.12), wat vreemd is aangezien uw huis zich volgens uw verklaringen aan de Katsina road

bevindt (gehoor CGVS, p.3) en u niet via de Zaria road moet passeren om in deze straat te raken.

Tenslotte situeert u Abuja road als een straat dicht bij Niger road (gehoor CGVS, p.12). Uit de informatie

waarover het CGVS beschikt (zie informatie toegevoegd aan het dossier) blijkt echter dat er geen Niger

road in de omgeving van uw vermeende woonplaats ligt. U slaagt er met andere woorden niet in om

correcte informatie over omliggende straten van uw straat te geven. Evenmin slaagt u erin om correcte

informatie te geven over 6 benoemde vlakbij gelegen straten.

Wanneer u gevraagd wordt naar omliggende steden van Kaduna, slaagt u er niet in steden

te benoemen, maar noemt u enkel 2 staten: Niger state en Benoe state (gehoor CGVS, p.7). Benue

state grenst echter niet aan Kaduna state en Niger state is slechts 1 van de 7 omliggende staten van
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Kaduna state (zie informatie toegevoegd aan het dossier). Wanneer u gevraagd wordt naar omliggende

dorpen weet u enkel Tabaka te noemen (gehoor CGVS, p.7). Uit de informatie waarover het CGVS

beschikt (zie informatie toegevoegd aan het dossier) blijkt er echter niet meteen een dorp met deze

naam in de omgeving van Kaduna te liggen. Uw heel beperkte en foutieve kennis over omliggende

dorpen en steden van Kaduna is verbazend aangezien u verklaart dat u sinds 2001 in Kaduna woonde

en u uw secundair onderwijs hebt afgewerkt (gehoor CGVS, p.5). U verklaart dat u van uw 10 tot 18 jaar

school liep in Abakaliki, maar in de schoolvakanties steeds naar uw ouders in Kaduna ging (gehoor

CGVS, p.3). U noemt een aantal staten die u passeert op dit traject, maar wanneer u gevraagd wordt

naar plaatsnamen, weet u slechts 2 plaatsen: Kogi en 9mine, te noemen die men passeert op dit

traject (gehoor CGVS, p.7), dat nochtans van het zuidoosten naar het noorden van het land loopt. Kogi

is echter de naam van een staat (zie informatie toegevoegd aan het dossier) en over 9mine valt

geen informatie terug te vinden als zou dit een dorp of ene stad in Nigeria zijn.

Als u gevraagd wordt wat het symbool van Kaduna is en u zelfs gezegd wordt dat dit een dier

is, antwoordt u dat het een koe is (gehoor CGVS, p.6). Nochtans beschikt het CGVS over

informatie (toegevoegd aan het dossier) dat het symbool van Kaduna een krokodil is en dat ‘kada’ in de

plaatselijke Hausa taal krokodil betekent. Over de gouverneur van Kaduna state weet u enkel dat hij

Patrick heet. U weet zijn achternaam niet en u weet niet tot welke partij hij behoort (gehoor CGVS, p.8).

U weet niet of er een rivier door Kaduna stroomt. U verklaart enkel dat er een dam is die erg ver van

uw huis loopt en dat de rivier langs de achterkant loopt richting Benoe state (gehoor CGVS, p.8,9).

Deze uitleg is echter erg vaag en bovendien is Benue state niet eens een staat die grenst aan Kaduna

state. Het CGVS beschikt bovendien over informatie (die is toegevoegd aan het administratief dossier)

waaruit blijkt dat de rivier die door Kaduna stroomt op enkele honderden meter ten zuiden van uw

vermeende woonplaats passeert. U verklaart dat men de rivier niet moet oversteken als men van het

stadscentrum naar het treinstation gaat. Nochtans is dat wel het geval. Het treinstation ligt net aan de

andere kant van de rivier (zie informatie toegevoegd aan het dossier).

Verder weet u zowel de zoo, de gevangenis, het hoofdpostkantoor, Murtala square, Lugard Hall en

het sportstadion niet te situeren (gehoor CGVS, p.9,10). Nochtans zijn dit allen bekende plaatsen in

Kaduna. Ook Ahmadu Bello way, één van de hoofdstraten van de stad, weet u niet te situeren. Meer

zelfs, u situeert deze straat buiten het stadscentrum en in de buurt van de luchthaven (gehoor CGVS,

p.11). Nochtans ligt de luchthaven van Kaduna 40 kilometer ten noorden van het stadscentrum (zie

informatie toegevoegd aan het dossier).

Ook blijkt uit informatie van het CGVS dat er ernstige religieuze onlusten uitbraken in Kaduna

naar aanleiding van een krantenartikel over de geplande Miss World verkiezingen in de hoofdstad Abuja

in 2002. Tijdens deze onlusten in Kaduna kwamen meer dan 200 mensen om. U weet echter niet wat er

in 2002 gebeurde naar aanleiding van deze missverkiezingen in 2002. Nochtans woonde u volgens

uw verklaringen permanent in Kaduna sinds 2001 (gehoor CGVS, p.4,10).

Tot slot is er het feit dat u bij de DVZ op 27 februari 2012 meermaals verklaarde dat uw

geboorteplaats Abakaliki is (zie vragenlijst CGVS pt.5 p.1 en verklaring pt.5 p.1). Op het CGVS

verklaarde u echter dat uw geboorteplaats Kaduna is (gehoor CGVS, p. 2). Toen u geconfronteerd werd

met deze tegenstrijdigheid, antwoordde u dat ze bij de DVZ vroegen naar uw afkomst en niet naar

uw geboorteplaats (gehoor CGVS, p.2). Hiermee overtuigt u niet aangezien in de vragenlijst van het

CGVS en de vragenlijst letterlijk ‘geboorteplaats Abakaliki’ genoteerd staat, het verslag voorgelezen

werd in het Engels en u zich door middel van uw handtekening akkoord verklaarde met de inhoud ervan

(zie p.4). Deze tegenstrijdigheid tussen uw verklaringen bij de DVZ en het CGVS bevestigt de

bedrieglijkheid van uw verklaringen.

Op basis van alle bovenstaande vaststellingen moet besloten worden dat geen geloof gehecht kan

worden aan uw verblijf in Kaduna van 2001 tot 2012. Aangezien geen geloof gehecht kan worden aan

uw verblijf in Kaduna van 2001 tot 2012, kan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaring dat uw

familie in Kaduna gedood werd in een bomaanslag en dat u en uw familie in Kaduna vervolgd werden

door Boko Haram. Er kan dan ook enkel 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.

Wat de door u neergelegde documenten betreft: uw geboorteattest en de overlijdensattesten van

uw familieleden betreffen allen kopies en geen originelen. Bovendien moeten documenten, om
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enige waarde te hebben, ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier allerminst het

geval is. De aanbevelingsbrieven van de organisatie One Drop Inc en van uw pastoor John Timothy

vertonen een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter, hetgeen onder andere blijkt uit de aanhef (“To whom

it may concern”). Daarnaast geldt ook hier dat documenten, om enige waarde te hebben, ondersteund

worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier allerminst het geval is. U legde tenslotte geen

documenten neer die toelaten uw 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.”

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

Eerste onderdeel - Het CGVS weigert ten onrechte de asielaanvraag van verzoeker te onderzoeken

Het is de taak van de asielinstanties om de vrees van verzoeker te beoordelen ten aanzien van het land

waarvan hij de nationaliteit draagt. In casu is verzoeker afkomstig uit Nigeria, zodat het CGVS zijn

asielaanvraag dient te beoordelen ten aanzien van Nigeria. Dit is niet het geval, daar de bestreden

beslissing geen antwoord geeft op de door verzoeker aangebrachte redenen voor vrees voor vervolging.

Tweede onderdeel - Het CGVS stelt ten onrechte dat verzoeker een onvoldoende kennis zou tonen

betreffende zijn regio van herkomst

Uit de bestreden beslissing van het CGVS blijkt dat een groot gedeelte van het gehoor was gewijd aan

de herkomst van verzoeker, waarbij geografische en geschiedkundige vragen werden gesteld ter

verificatie.

Van verzoeker kan niet worden verwacht dat hij alle gestelde vragen betreffende zijn regio van herkomst

kan beantwoorden. Niettemin gaf verzoeker tijdens het gehoor blijk van een voldoende kennis waaruit

met zekerheid zijn afkomst en verblijf kan worden afgeleid.

Tot slot moet het CGVS inzien dat het niet meedelen van bepaalde details/anekdotes te wijten was aan

stress voor het gehoor op het CGVS, ingebakken wantrouwen ten aanzien van de overheid en de

opgelopen trauma's in het land van oorsprong. Het CGVS kan uit incoherenties of het niet meedelen van

alle pertinente feiten niet concluderen dat het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zou zijn

(UNHCR, Détermination du Statut de Réfugié, lier septembre 2005, 139). Tijdens het gehoor gaf

verzoeker ook een zeer verwarde indruk, zoals de bevoegde ambtenaar heeft kunnen vaststellen.

Derde onderdeel - Het CGVS stelt ten onrecht dot verzoeker onvoldoende informatie zou hebben

aangedragen tot ondersteuning van zijn asielrelaas

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 de religieuze activiteiten en kritiek van de vader van Verzoeker

lastens een moslimextremistische organisatie, Boko Haram. Aangezien deze organisatie nog steeds erg

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

hebben bij een terugkeer naar Nigeria.
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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

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 aan verzoekers verblijf in Kaduna, alwaar zijn

familie zou zijn gedood door een bomaanslag en alwaar hij en zijn familie zouden worden bedreigd door

Boko Haram, geen geloof kan worden gehecht, gelet op het feit dat zijn verklaringen over de omgeving

aldaar niet te rijmen valt met de informatie die door de verwerende partij werd gehanteerd en die zich in

het administratief dossier bevindt.

2.1.4. Verzoeker doet gelden dat het commissariaat-generaal zijn asielaanvraag dient te beoordelen ten

aanzien van Nigeria, doch dit niet heeft gedaan, daar de bestreden beslissing geen antwoord geeft op

de door hem aangebrachte redenen voor vrees van vervolging. Verzoeker stelt verder dat van hem niet

kan worden verwacht dat hij alle gestelde vragen betreffende zijn regio van herkomst kan

beantwoorden, en dat hij tijdens het gehoor blijk gaf van een voldoende kennis waaruit met zekerheid

zijn afkomst en verblijf kan worden afgeleid. Voorts, zo stelt verzoeker, moet het commissariaat-

generaal inzien dat het niet meedelen van bepaalde details/anekdotes te wijten was aan stress voor het

gehoor, ingebakken vertrouwen ten aanzien van de overheid en de opgelopen trauma’s in het land van

oorsprong. Hij betoogt ook nog dat het commissariaat-generaal uit incoherentie of het niet meedelen van

alle pertinente feiten niet mag concluderen dat het asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zou zijn.

2.1.5.1. De Raad is van oordeel dat het de commissaris-generaal toekomt na te gaan of verzoeker

inderdaad heeft weten aannemelijk te maken of hij in Kaduna, de plaats waar hij zijn vermeende

problemen situeert, heeft verbleven. In casu werden eenvoudige vragen gesteld over verzoekers

dagdagelijkse leefomgeving in een plaats waar hij naar zijn eigen verklaringen van 2001 tot 2012 zou

hebben gewoond. De in de bestreden beslissing uiteengezette lacunes in verzoekers kennis met

betrekking tot Kaduna zijn dermate zwaarwichtig dat het onmogelijk is geloof te hechten aan verzoekers

beweerde afkomst uit Kaduna. Het is te dezen immers niet aannemelijk dat verzoeker (i) geen kennis

heeft over de omliggende straten van zijn straat (ii) geen omliggende steden of dorpen van Kaduna kan

noemen (iii) het symbool van Kaduna niet kent, zelfs niet wanneer hem wordt gezegd dat het een dier is

(iv) de achternaam, noch de partij van de gouverneur van Kaduna state kent (v) niet weet of er een

rivier door Kaduna stroomt, terwijl de rivier die door Kaduna stroomt op enkele honderden meters van

zijn vermeende woonplaats blijkt te lopen (vi) de zoo, de gevangenis, het hoofdpostkantoor, Murtala

square, Ludgard Hall en het sportstadion niet weet te situeren (vii) Ahmadu Bello way, één van de

hoofdstraten van de stad, volledig verkeerd situeert (viii) niet weet wat er in 2002 in Kaduna gebeurde

naar aanleiding van de geplande Miss World verkiezingen in Abuja, hoewel er ernstige religieuze

onlusten uitbraken. Voormelde vaststellingen worden niet in concreto weerlegd en vinden steun in de

landeninformatie van het administratief dossier.

2.1.5.2. De vaststelling dat verzoeker een aantal gegevens wel kent, of partieel kent, wijzigt niets aan

deze vaststellingen vermits de onwetendheden in casu dermate zwaarwichtig zijn dat ze van
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doorslaggevend belang zijn bij de beoordeling van de verklaringen in zake het verblijf in Kaduna. Uit het

in de bestreden beslissing aangetoonde gebrek aan kennis van Kaduna en omgeving mocht de

commissaris-generaal derhalve in redelijkheid afleiden dat verzoeker niet het bewijs leverde van zijn

beweerde afkomst. Bovendien verklaarde verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken meermaals dat

zijn geboorteplaats Abakaliki is, terwijl hij tijdens het gehoor op het commissariaat-generaal verklaarde

dat dit Kaduna is. Deze tegenstrijdigheid bevestigt de ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

De Raad stelt vast dat verzoeker dit motief ongemoeid laat, zodat het onbetwist overeind blijft.

2.1.5.3. In de mate dat verzoeker zijn verklaringen in een ander daglicht wenst te stellen door te

verwijzen naar de stress van het gehoor, de trauma’s die hij zou hebben opgelopen en het wantrouwen

dat hij koestert ten aanzien van de overheid, moet worden gesteld wat volgt :

Hoewel kan worden aangenomen dat een gehoor bij de verwerende partij stress met zich brengt, kan dit

verzoeker, op wie de plicht rust om zijn volledige medewerking te verlenen bij het onderzoek van zijn

asielaanvraag, er niet van ontheffen gedetailleerde verklaringen af te leggen over –onder meer- de

plaats waar de vermeende problemen zich zouden hebben afgespeeld. Voorts is het wantrouwen ten

opzichte van de overheid waarvan verzoeker gewag maakt evenmin een aanvaardbare vergoelijking

voor de bevindingen van de verwerende partij aangaande verzoekers vermeende verblijf, nu niet valt in

te zien hoe dit wantrouwen ertoe zou leiden dat verzoeker geen volwaardige verklaringen zou kunnen

afleggen over de plaats waar hij woonde, en temeer nu hij wel degelijk zijn preciese adres had

opgegeven. Het indienen van een asielaanvraag is overigens op zich ook al een uiting van vertrouwen

in de asieldiensten van het land van onthaal. Het eventuele wantrouwen van verzoeker ten aanzien van

de overheid is derhalve geen geldige verklaring voor het onverklaarbare gebrek aan kennis van de

feitelijke gegevens die behoren tot zijn onmiddellijke leefomgeving. Wat betreft verzoekers verwijzing

naar de opgelopen trauma’s in het land van oorsprong, moet worden vastgesteld dat hij niet concreet

door middel van medische of psychiatrische attesten aantoont dat deze beweerde traumatische

ervaringen hem niet in staat zouden stellen om accurate verklaringen af te leggen. Dat verzoeker tijdens

het gehoor een verwarde indruk zou hebben gemaakt, zoals hij zelf stelt, doet hieraan geen afbreuk.

2.1.6. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet is niet

aannemelijk gemaakt, nu verzoeker zijn verblijf in Kaduna niet geloofwaardig heeft weten te maken.

Daaraan doet geen afbreuk dat verzoekers betoog dat hij alle redelijke inspanningen heeft geleverd om

documenten aan te brengen die zijn asielrelaas ondersteunen, nu verzoeker de pertinente beoordeling

van de door hem voorgelegde stukken ongemoeid laat en de verwerende partij zich niet heeft beperkt

tot de beoordeling van de documenten, doch ook verzoekers verklaringen heeft geanalyseerd.

2.1.7. 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 risico" 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
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valt onder toepassing van de bijzondere procedure in artikel 9 ter Vreemdelingenwet) wordt de

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 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 het CGVS 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:

"Background

In April, President Goodluck Jonathan was declared the winner of the country's presidential elections.

Violent attacks and rioting followed, resulting in hundreds of deaths. The President signed into law

several bills, including the National Human Rights Commission Act in February; the Freedom of

Information Act in May; and the Legal Aid Act and the Terrorism Act in June.

The National Human Rights Commission was given power to investigate human rights violations and

visit police stations and other places of detention. By the end of the year, however, funds for the

Commission had not been released.

Corruption remained endemic. In November, the President dismissed the Chairperson of the Economic

and Financial Crimes Commission, six months before her tenure was due to end. No explanation was

given. He also approved a 12,500 naira (US$76) increase in the monthly minimum wage to 18,000 naira

(US$117). 1.3 million people remained internally displaced throughout the country.

(...)

Boko Haram

Violent attacks by suspected members of the religious sect Boko Haram increased, killing more than 500

people and often targeting police officers and government officials. Since June, bars and beer gardens

in northern Nigeria were targeted, killing scores of people. The situation deteriorated towards the end of

the year, with weekly reports of bombings,and attacks. On 31 December, the President declared a state

of emergency in parts of Borno, Niger, Plateau and Yobe states.

On 16 June, a bomb exploded in the Nigeria Police Force headquarters car park, killing at least three

people.

On 28 August, Boko Haram bombed the UN building in Abuja, killing 24 people and injuring at least 80.

On 4 November, at least 100 people were killed in bombings in Damaturu, the Yobe State capital.

On 25 December, at least 44 people were killed in four bombings; 37 people were also killed and more

than 50 injured when Boko Haram bombed a church in Madalla, Niger State. In Jos, Plateau State, and

Damaturu, a further seven people died after bombs exploded.

In response to the violence, the Federal Government set up a Special Military Task Force (JTF) in

Maiduguri in June, consisting of the army, navy, air force, the Department of State Security and the

Nigeria Police Force. Reports subsequently increased regarding the security forces in Borno State

resorting to unlawful killings, dragnet arrests, arbitrary and unlawful detentions, extortion and

intimidation. Hundreds of people were arrested. On 25 December, Nigeria's National Human Rights

Commission expressed concerns about possible extrajudicial executions by security forces in northern

Nigeria.
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On 9 July, the JTF cordoned off the Kaleri Ngomari Custain area in Maiduguri after a Boko Haram

bombing. Going from house to house, they reportedly shot dead at least 25 people. Many men and boys

were reported missing. The JTF also burned down several houses, forcing occupants to flee. At least 45

people were reportedly injured. Women were allegedly also raped by the security forces.

On 20 March, Sa'adatu Umar was arrested in Bauchi and detained with her three children, all aged

below six. She was not charged with any crime and was unlawfully detained for several months,

reportedly because her husband was a suspected Boko Haram member. On 17 October, a court

ordered the police to release her and her children and to pay 1 million naira (approximately US$6,200) in

damages.

The government did not publicize the findings of a report on the July 2009 clashes between Boko Haram

and security forces, in which more than 800 people died, including 24 police officers and Boko Haram's

leader, Muhammad Yusuf. In July, five police officers suspected of extrajudicially executing Muhammad

Yusuf were charged with his murder and detained.

A report by the Presidential Committee on Security Challenges in the North-East Zone was submitted to

the President in September but was not made public. Senator Ali Ndume, representative of Borno-

South and a Committee member, was arrested in November and charged under the Terrorism Act with

concealing information and providing information to a terrorist group. He was released on bail in

December.

On 17 September, Mallam Babakura Fugu, Muhammad Yusuf's brother-in-law, was killed. No

investigation was carried out and no one was brought to justice.

A police appeal against the April 2010 Borno State High Court decision that they should pay

compensation to the relatives of Mallam Babakura Fugu's father, Alhaji Baba Fugu - who was

extrajudicially executed in police custody in 2009 - had not been heard by the end of the year."

Bron: AMNESTY INTERNATIONAL - ANNUAL REPORT 2012 - NEGERIA

http://www.amnesty.org/en/region/nieeria/report-2012”

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

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 passages uit een rapport van Amnesty International zo onder meer met

betrekking tot Boko Haram –voor zover hij al de bedoeling had deze passages te betrekken op deze

problematiek, gelet op het totaal gebrek aan uiteenzetting daarrond - noch de gegevens van het dossier

laten toe te besluiten dat in Nigeria verzoeker een ernstige bedreiging loopt van zijn leven als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

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 EVRM

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen overeenkomstig art. 3 EVRM.

Zoals hoger aangehaald, zijn voortdurende schendingen van mensenrechten in Nigeria alsook

daarbuiten trieste realiteit, en de lokale autoriteiten zijn niet bij machte op te treden tegen de gewapende

conflicten. Uitwijken naar een andere regio is evenmin een optie. Deze situatie blijft tot op de dag van



RvV X - Pagina 9

vandaag voortduren en is een algemeen bekend gegeven zodat ook het CGVS 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.”

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
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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 in de zin van de

Conventie van Genève van 28 juli 1951, 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

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


