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nr. 259 487 van 23 augustus 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat G. GASPART

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Nicaraguaanse nationaliteit te zijn, op

9 april 2021 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 8 maart 2021.

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 7 juni 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat G. GASPART en van attaché

M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers, die verklaren de Nicaraguaanse nationaliteit te bezitten, dienen een verzoek om

internationale bescherming in op 28 augustus 2018.

1.2. Eerste verzoeker wordt op 8 oktober 2020, tweede verzoeker op 21 augustus 2020 gehoord door

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘het CGVS’), beiden

bijgestaan door een tolk die het Spaans machtig is en in aanwezigheid van hun advocaat en in het geval

van tweede verzoeker ook in aanwezigheid van zijn voogd.
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1.3. Op 8 maart 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna

‘de commissaris-generaal’) de bestreden beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en van

de subsidiaire beschermingsstatus.

De bestreden beslissing ten aanzien van B.B.A.J, eerste verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Managua en bent u in het bezit van de Nicaraguaanse

nationaliteit. U studeerde voor ingenieur mechanica aan de universiteit UNI (Uiversidad Nacional de

Ingeneria) in de hoofdstad Managua en was woonachtig in Nagarote (departement León).

Op 19 april 2018 braken er in Nicaragua protesten uit tegen de hervorming van de sociale zekerheid. De

studenten van uw universiteit besloten die dag om zich aan te sluiten bij de studentenprotesten die

eerder aan de Agrarisch universiteit en de universiteiten UPOLI en UCA waren gestart. De lessen

werden die dag opgeschort. U besloot die dag zelf ook deel te nemen aan deze protesten. Er

ontstonden eerst schermutselingen met de politie aan de andere universiteiten. Jullie brachten alles in

gereedheid voor een confrontatie met de politie aan uw universiteit. Jullie verschansten zich in het

universiteitsgebouw waarop ook jullie de confrontatie met de politie aangingen. Deze slaagde er

evenwel niet in de gebouwen van uw universiteit te betreden en jullie te arresteren. In de namiddag

slaagde u erin de universiteitsgebouwen te verlaten en naar de woning van uw vader in Managua

te gaan. Ook de volgende dag, op 20 april 2018, nam u deel aan de protestmanifestaties. De sfeer was

nog grimmiger als de dag ervoor. U slaagde er andermaal in veilig terug te keren naar uw woning in

Managua. De gebouwen van de universiteit werden die dag vernield en in brand gestoken door de

politie samen met burgers die het regime steunden. Jullie communiceerden onderling tussen de

studenten van uw universiteit met een WhatsApp groepje van de universiteit. Nadien heeft de politie op

bevel van de regering aangekondigd alle deelnemende studenten te zullen arresteren. Jullie werden

hierbij weggezet als delinquenten. Hun optreden werd voorgesteld als een noodzakelijk optreden om de

orde te herstellen. Veel studenten die in Managua zelf woonden werden aangehouden. Er werden ook

medestudenten van u toen opgepakt. Aangezien de lessen waren opgeschort en de hoofdstad

gevaarlijk was, besloot u voor uw eigen veiligheid op 21 april 2018 terug te keren naar uw

ouderlijke woning in Nagarote. U verbleef sindsdien in Nagarote. U keerde slechts één maal terug naar

de hoofdstad om uw paspoort aan te vragen. De autoriteiten bleven evenwel ook na 21 april 2018 veel

deelnemers van de protesten oppakken. Er begon een ware klopjacht tegen hen. U was bang dat ze

ook bij u zouden uitkomen via de gegevens van de universiteit. Regeringsgezinde personen van de

groep UNEM op de universiteit zouden hen over uw doen en laten kunnen inlichten. U wou niet wachten

tot ze bij u uitkwamen en naar uw woning zouden komen.

Eind april of in de maand mei van 2018 nam uw broer O. A. B. B. (O.V. X) deel aan een lokaal protest in

Nagarote dat tevens gericht was tegen de hervorming van de sociale zekerheid.

In juni 2018 vernam uw grootvader M. B. – die toen werkzaam was bij de gemeente Nagarote - van

zijn directe overste dat twee jongeren met zijn familienaam en met de naam Al. of A. op een zwarte lijst

stonden van personen die gevangen genomen moeten worden. Hij kon niet zeggen of het om u en/of uw

broer ging. Zijn overste gaf nog mee dat jullie moesten opletten, voorzorgsmaatregelen moesten nemen

en proberen niet buiten te komen. Indien het om u ging, vermoedt u dat informatie over uw deelname

aan de protesten was doorgelekt van de hoofdstad naar uw woonplaats. Uw broer nam dan weer eind

april of in de maand mei van 2018 deel aan een protesten in Nagarote en kan hierdoor mogelijks ook op

deze lijst zijn terecht gekomen.

Rond 13 juni nam u in samenspraak met uw ouders de beslissing dat u en uw broer het land zouden

verlaten. Er was toen in uw stad een jongere gedood enkel en alleen omdat hij de oppositie steunde. U

en uw ouders vreesden dat u en uw broer ook iets degelijks kon overkomen, u omwille van uw

deelname aan de straatprotesten en uw broer voor zijn rol bij de wegblokkades in de wijk. Daarnaast

vreesden uw ouders dat de autoriteiten uw broer zouden aanhouden in uw plaats eens u het land had

verlaten. Het was derhalve beter dat jullie beiden het land verlieten. Uw vader nam toen in die periode

contact op met uw tante V. in België. Rond 25 juni 2018 vroeg u bij de Nicaraguaanse autoriteiten een

paspoort aan met het oog op uw vertrek uit het land.
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U verliet Nicaragua op 3 augustus 2018 op legale wijze en reisde samen met uw broer per vliegtuig via

Panama, Amsterdam (Nederland) naar België. Jullie landden op 4 augustus 2018 in België. Op 27

augustus 2018 dienden u en uw broer in België een verzoek om internationale bescherming in.

Ook na uw vertrek uit Nicaragua deden er zich problemen voor. De buren kwamen naar u en uw broer

vragen omdat niemand hen verteld had dat jullie zouden vertrekken. Ook familieleden waren boos dat

jullie niets gezegd hadden. Ze hadden het gevoel dat jullie hen niet vertrouwden. Daarnaast vroeg de

coördinatrice van uw wijk – die voor de autoriteiten werkt – naar u. Zij achterhaalde toen dat u het land

verlaten had.

U vreest bij terugkeer naar Nicaragua aangehouden te worden voor uw deelname aan de protesten.

Ook het feit dat u vertrokken bent in de periode van de protesten in uw land en hier een verzoek om

internationale bescherming indiende, kan ervoor zorgen dat u als iemand van de oppositie wordt

beschouwd en bij terugkeer zal aangehouden worden. U heeft hen met dit alles immers in een slecht

daglicht geplaatst. U vreest bij terugkeer levenslang in de gevangenis opgesloten te zullen worden.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw geboorteakte; uw rijbewijs, uw

paspoort; uw identiteitskaart; uw studentenkaart; een geheugenkaart, met foto’s en video’s van de

studentenprotesten; luchtfoto’s en kaartjes (bron: Google Maps) van uw wijk en de universiteit waar u

studeerde; foto’s van de wegblokkades in mei en juni 2018 in uw wijk; een document van uw

studieoverzicht met bijhorende enveloppe DHL; een bundel journalistieke artikels over de algemene

situatie in uw land; screenshots van berichten die u via Messenger ontving van E. J.; een document met

een overzicht van gebeurtenissen in uw land voor de periode 2019-2020; drie instapkaarten van uw reis

naar België en een document dat u voogdij geeft over uw broer O. A. B. B..

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen

verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt

voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient voorts te worden vastgesteld 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 verklaarde niet te kunnen terugkeren naar Nicaragua uit vrees er te worden opgepakt omdat u als

student zou hebben deelgenomen aan manifestaties tegen de regering en omdat u het land verlaten

hebt in de periode van de protesten en in het buitenland asiel heeft aangevraagd. U vreest hiervoor bij

terugkeer levenslang opgesloten te zullen worden.

Vooreerst dienen er bedenkingen gemaakt te worden bij uw beweerde deelname aan de

studentenprotesten van 19 en 20 april 2021. In dit verband is het allereerst uiterst bevreemdend dat u er

niet in slaagde om ook maar enig begin van bewijs neer te leggen dat uw aanwezigheid tijdens deze

protesten aantoont. U gevraagd of u hiertoe in staat bent, gaf u een ontkennend antwoord (notities

persoonlijk onderhoud CGVS, p. 9). U gaf in dit verband mee dat op uw persoonlijke gsm toentertijd wel

foto’s hierover stonden maar dat deze gsm in mei 2018 beschadigd geraakte, waardoor u niet langer

over de beelden op deze gsm beschikt (CGVS, p. 9 en 10). U voegde er in dit verband nog verder aan

toe dat vele deelnemers aan de protesten in die periode ook hun foto’s op hun gsm wisten omdat dit een

gevaar kon inhouden wanneer men door de politie in het bezit van deze beelden tegengehouden werd

(CGVS, p. 10). Dit geldt evenwel niet voor u. U gaf verder te kennen in die periode ook deel uitgemaakt

te hebben van een WhatsApp-groepje van de universiteit, waarop heel veel berichten en foto's -

meer dan 500 – over deze protesten gepost werden, zo ook door u (CGVS, p. 10). Deze groep werd

evenwel nadien afgesloten, waardoor u ook niet langer over deze berichten beschikt en u dus ook niet

via deze weg uw deelname kan aantonen. U slaagde er weliswaar in via enkele studiegenoten foto’s en

videobeelden, die toen binnen deze groep werden gepost, te recupereren, maar staat helaas nergens

zelf herkenbaar op deze beelden (CGVS, p. 4, stukken 5 en 10). U gaf voorts ook aan die periode over

uw deelname aan deze protesten te hebben bericht via uw eigen Facebookpagina, maar deze posts

nadien uit veiligheidsoverwegingen te hebben gewist.
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Bijgevolg kunt u ook evenmin via dit kanaal uw deelname aan deze protesten aantonen. Uw uitleg

dienaangaande over het ontbreken van ook maar enig bewijs van uw deelname aan deze protesten kan

niet overtuigen gezien de vele verschillende kanalen via dewelke u over bewijzen beschikte. Bovendien

kan van een jonge universiteitsstudent uit Nicaragua anno 2018 verwacht worden dat deze via sociale

media en andere informaticamiddelen persoonlijke data over dergelijke belangrijke gebeurtenissen

bijhield. Dit totale gebrek aan bewijsstukken zet de geloofwaardigheid van uw relaas op de helling.

Wat er ook van zij, dat u omwille van uw louter deelname aan de studentenprotesten in april 2018 in het

vizier van de Nicaraguaanse autoriteiten zou zijn gekomen, heeft u evenmin aannemelijk gemaakt. U

slaagde er immers niet in overtuigende en concrete op uw persoon betrokken elementen of feiten aan te

reiken waaruit zou blijken dat u persoonlijk omwille van uw profiel dreigt te worden geviseerd of vervolgd

bij een terugkeer naar Nicaragua. Uit wat hierna volgt, blijkt dat u hier niet in slaagt.

Uit uw verklaringen blijkt geenszins dat u vóór uw vertrek uit uw land van herkomst in de negatieve

aandacht van de Nicaraguaanse autoriteiten stond. Behalve uw deelname aan twee studentenprotesten

op 19 en 20 april 2018 had u geen enkele politieke activiteit in Nicaragua (CGVS, p. 7). Hetzelfde geldt

trouwens ook voor uw andere gezinsleden (CGVS, p. 4). Bovendien nam u deel aan deze

protestmanifestaties zonder hierbij aangesloten te zijn bij een studentenorganisatie (CGVS, p. 11). U

werd evenmin tijdens deze manifestaties geconfronteerd met enig persoonlijke probleem. Zo werd u niet

aangehouden of opgeroepen voor verhoor (CGVS, p. 12). Daarenboven blijkt dat u na het beëindigen

van uw beweerde deelname aan deze protesten iets langer dan drie maanden, i.e. van 21 april 2018 tot

uw vertrek op 3 augustus 2018, voortdurend thuis verbleef zonder dat er ook maar enige poging werd

ondernomen om u op te pakken en dat de autoriteiten nooit bij u thuis langskwamen. Gezien u aangaf

dat medestudenten uit uw omgeving – die tevens deelnamen aan de door u beschreven protesten –

in deze periode werden geviseerd en gearresteerd, er volgens u tegen iedereen die de eerste dagen

deelnam aan de protesten een (niet wettelijk) aanhoudingsbevel loopt, en uw naam (en/of deze van uw

broer) sinds juni 2018 of eerder op een zwarte lijst met te arresteren personen zou hebben gestaan,

doet dit op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Dit alles komt heel onwaarschijnlijk over. U kon evenmin

een afdoende verklaring geven voor het feit dat u nooit gearresteerd werd. U had het erover dat zodra

de aanhoudingsbevel tegen de studenten werden uitgevaardigd er veel studenten werden aangehouden

in het bijzonder diegene die in de hoofdstad Managua woonden omdat dit gemakkelijk was. U begaf zich

evenwel op 21 april 2018 naar uw woonplaatse Nagarote, waardoor u op dat ogenblik in relatieve

veiligheid was (CGVS, p. 9). U wees vervolgens naar de arrestaties van enkele medestudenten,

waarvan er één bij hem thuis in zijn woonplaats Camoapa werd gearresteerd, één in Masaya en en één

in Managua, waarmee u zichzelf enigszins tegenspreekt al zou u op dat ogenblik veiliger zijn geweest

buiten de hoofdstad in uw woonplaats Nagarote en hierdoor een arrestatie hebben kunnen

ontkomen (CGVS, p. 9). Het is bovendien ook zeer weinig aannemelijk dat de autoriteiten u daarna in de

maand juni van 2018 of eerder in uw woonplaats Nagarote op een zwarte lijst met te arresteren

personen zouden hebben gezet, maar u ondertussen wel probleemloos een paspoort kon aanvragen en

verkrijgen en het land hiermee op legale wijze kon verlaten, zonder schijnbaar enig probleem te hebben

gekend bij de paspoortcontrole (CGVS, p. 7). De vaststelling dat u dit paspoort zonder enige problemen

wist te verkrijgen en probleemloos het land op legale wijze per vliegtuig wist te verlaten wijst er trouwens

tevens op dat u niet onder de negatieve aandacht van de Nicaraguaanse autoriteiten stond. Uit het

geheel van uw verklaringen moet dan ook geconcludeerd worden dat uit niets blijkt dat u vóór uw vertrek

uit Nicaragua als een oppositielid werd beschouwd.

Wat betreft het voorkomen van uw naam en/of deze van uw broer op deze zwarte lijst kunnen trouwens

nog bijkomende bemerkingen gemaakt worden. Zo repte u hierover met geen woord op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ, vragenlijst CGVS). Hiermee geconfronteerd ontkende u dit ten stelligste

eraan toevoegend dit toen wel degelijk vermeld te hebben. U sprak voor de Dienst Vreemdelingenzaken

volgens u over zowel de coördinatrice (van uw wijk) als over deze lijst (CGVS, p. 13). Deze uitleg is

evenwel niet afdoende voor het gegeven dat u een essentieel element in uw asielrelaas niet vermelde

op de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer naar de reden van uw vertrek gevraagd werd. Verder

ondertekende u dit document op Dienst Vreemdelingenzaken voor akkoord nadat het u werd

voorgelezen. U haalde bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het

Commissariaatgeneraal evenmin aan dat dit element ontbrak in uw verklaringen afgelegd op de Dienst

Vreemdelingenzaken, wanneer naar het verloop van uw gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken en

eventuele problemen in dit verband werd gepolst (CGVS, p. 2). Van een verzoeker om internationale

bescherming mag immers verwacht worden dat hij álle gebeurtenissen aanhaalt die geleid hebben tot

zijn vertrek uit zijn land van herkomst telkens wanneer daarnaar gevraagd wordt.
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U hebt duidelijk getracht uw eerder afgelegde verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens uw

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal aan te passen met nieuwe feiten. In dit verband

kan trouwens ook nog worden opgemerkt dat ook uw broer O. A. B. B. dit gegeven niet aanhaalde op de

Dienst Vreemdelingenzaken. Hij gaf toen zelfs expliciet te kenen omwille van zijn deelname aan dit

schoolprotest op 27 april 2018 geen enkel probleem te hebben gekend.

Bovendien waren uw verklaringen over uw vermoeden dat u en/of uw broer op een zwarte lijst van de

autoriteiten in Managua zouden staan tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat

allesbehalve overtuigend. Zo kon u hierover maar bitter weinig vertellen. Vooreerst waren uw

verklaringen over wie juist op deze lijst zou hebben gestaan allesbehalve duidelijk. U had het erover dat

uw grootvader – die voor het gemeentebestuur van Nagarote werkt – via een vriend van hem in de

eerste week van juni 2018 vernam – dat twee jongeren met de familienaam B. op deze lijst stonden,

maar dat deze persoon niet kon aangeven of het om A. of A. ging. Aangezien de gelijkenis tussen de

namen van u en uw broer - u heet A. en uw broer O. A. – konden jullie niet opmaken om wie van jullie

het hier juist ging. Jullie konden enkel veronderstellen dat het hier om u en/of uw broer ging en dat

mogelijks informatie over uw deelname aan de protesten in Managua was doorgestroomd naar uw

woonplaats Nagarote. Uw grootvader had deze lijst ook niet zelf gezien. Opmerkelijk is tevens dat uw

grootvader vervolgens geen enkele bijkomende inspanning deed om via diezelfde overste of andere

personen bij de gemeente te achterhalen wie juist van uw familie op deze lijst stond (CGVS, p.

13). Verder heeft u zich evenmin ooit geïnformeerd over de naam van die vriend van uw grootvader die

hem deze informatie bezorgde. U geraakte niet verder dan dat het zijn overste bij de gemeente betrof. U

vroeg hier ook niet naar bij uw grootvader (CGVS, p. 12). U slaagde er evenmin in aan te geven op

welke manier deze persoon aan deze informatie was geraakt (CGVS, p. 13). U kan slechts

veronderstellen dat hij iets moet opgevangen of gehoord hebben (CGVS, p. 13). Dat deze lijst uit zou

gaan van de regeringscoördinatrice in uw wijk, zoals u vervolgens aangaf, betreft bovendien louter een

veronderstelling, gezien deze informatie niet als dusdanig werd meegedeeld aan uw grootvader (CGVS,

p. 13). Gelet op het feit dat uw grootvader voor de lokale autoriteiten werkte en via zijn overste-vriend

deze gevoelige informatie had ontvangen, kan verwacht worden dat er door u en/of uw familieleden

meer inspanningen zouden zijn verricht om meer hierover te weten te komen, temeer de mogelijke

impact van deze informatie op de veiligheid van u en uw broer. Dat u voorgaande zaken niet

heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel uitmaken van uw vrees voor

vervolging door de Nicaraguaanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met

of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

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

Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met

de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een

vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van uw land van

herkomst. Uw geloofwaardigheid wordt hier trouwens nog verder ondermijnd door de vaststelling dat de

verklaringen in dit verband afgelegd tussen u en uw broer tijdens jullie respectievelijk persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal evenmin strookten. Uw broer had het er namelijk over

dat jullie grootvader via een vriend die bij de administratiedienst van de gemeente werkte had vernomen

dat zijn beide kleinkinderen, u en uw broer op een zwarte lijst stonden (notities persoonlijk onderhoud

CGVS O. A. B. B., p. 12). U was hierover veel voorzichter, gaf duidelijk aan dat door deze persoon niet

werd gezegd dat zijn kleinkinderen op deze lijst stonden, maar twee jongeren met de familienaam B. en

dat op basis van jullie voornamen (A. en O. A.) kan geconcludeerd worden dat het hier mogelijks om u

en/of uw broer ging. Hiermee geconfronteerd gaf u aan niet te weten waarom uw broer dit zo verklaarde,

waarna u herhaalde dat nooit rechtstreeks werd gezegd dat jullie op deze lijst stonden (CGVS, p. 13).

Merkwaardig is tevens dat er tevens een tegenstrijdigheid sloop tussen jullie verklaringen over het

tijdstip waarop uw grootvader hierover werd ingelicht. Uzelf gaf aan dat uw grootvader over deze lijst

werd ingelicht in de eerste week van juni 2018, terwijl uw broer deze gebeurtenis situeerde rond 18 juni

2018 of na de aanval van de politie op de barricades en op een ogenblik dat de politie op zoek begon te

gaan naar de jongeren die hieraan hadden deelgenomen (CGVS, p. 12 en CGVS broer, p. 12).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen in

dit verband afgelegd.

Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat u na uw vertrek uit Nicaragua in de verhoogde aandacht van

de Nicaraguaanse autoriteiten staat. U gaf zelf aan dat er zich geen specifieke problemen meer

voordeden na uw vertrek uit Nicaragua (CGVS, p. 14). U bent evenmin op hoogte van enig bezoek van

de autoriteiten aan uw woning na uw vertrek (CGVS, p. 14).
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U gaf wel te kennen dat de buren en familie naar jullie vroegen omdat ze jullie niet meer zagen. Jullie

hadden immers niemand buiten de directe omgeving over jullie vertrek ingelicht (CGVS, p. 5 en 14). Het

verontrust u in deze enkel dat de informatie over uw vertrek zich op deze manier zal verspreiden en u

niet weet waar dit eventueel kan eindigen (CGVS, p. 5). U vernam tevens dat de regeringscoördinatrice

van uw wijk na uw aankomst in België naar u vroeg dit omdat ze u niet meer naar de universiteit zag

gaan of in huis zag (CGVS, p. 14). Uit niks blijkt evenwel dat deze vragen van de coördinatrice iets

anders uitmaakte dan louter persoonlijke interesse in uw persoon of een administratieve handeling. Uit

voorgaande blijkt bijgevolg niet dat u en uw familie in het vizier van de Nicaraguaanse autoriteiten

kwamen te staan.

Gelet op voorgaande heeft u geenszins in concreto aangetoond dat u bij terugkeer naar Nicaragua voor

uw deelname aan twee studentenprotesten problemen zal kennen.

Volledigheidshalve kan hier nog aan worden toegevoegd, dat indien de repressie in sterke mate is

toegenomen in Nicaragua, dan zijn het vooral personen met een specifiek profiel die in de aandacht

komen van de Nicaraguaanse overheden. Dit betreffen voornamelijk personen die door hun handelingen

bekend raken, zoals jongeren en studenten die deelnemen aan de protesten – in het bijzonder zij die

behoren tot militante studentenbewegingen –, leraren die weigeren deel te nemen aan pro-

regeringsdemonstraties of die hun oppositie tegen de regering uiten, gezondheidswerkers die medische

zorg bieden aan betogers, voormalige militaire personeelsleden die weigeren toe te treden tot

paramilitaire groeperingen, mensenrechtenverdedigers, journalisten die berichten over de protesten,

leden van de Katholieke kerk die bemiddelen in het conflict, boeren die hun oppositie tegen de regering

uiten, zoals leden van de Boerenbewegingen en militanten, vrouwen in hun rol als moeder van

betogers en mensenrechtenverdedigers, kinderen en adolescenten, en tegenstanders van het regime

van Ortega (COI Focus “Nicaragua”, december 2018, p. 14-28).

Noch het CGVS noch de Raad betwisten aldus dat in de heersende Nicaraguaanse context burgers met

een welbepaald profiel kunnen worden vervolgd of geviseerd. Uit de voorliggende landeninformatie blijkt

evenwel dat het risico op vervolging afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Een loutere

verwijzing naar een risicoprofiel volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. De beoordeling van het risico op vervolging is immers

afhankelijk van verzoekers individuele omstandigheden. Verzoeker moet aldus concrete, op zijn persoon

betrokken elementen of feiten aanreiken waaruit zou blijken dat hij persoonlijk omwille van zijn profiel

dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar Nicaragua. Uit wat hierboven werd

aangegeven, blijkt dat hij hier niet in slaagt.

Dat u bovendien Nicaragua verlaten heeft in de periode van de protesten en hier in België een verzoek

om internationale bescherming indiende, volstaat op zich niet om in concreto aannemelijk te maken dat

u problemen zou kennen bij terugkeer naar Nicaragua. Er is vooreerst geen enkele indicatie dat de

Nicaraguaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw verzoek in België. Daarnaast blijkt uit niets

in uw verklaringen dat uw vertrek op 3 augustus 2008 onder de negatieve aandacht kwam van de

Nicaraguaanse autoriteiten. U verliet het land op legale wijze en dit zonder noemenswaardige

problemen. Uit de informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt, blijkt bovendien dat een

louter (langdurig) verblijf in het buitenland of een louter verzoek om internationale bescherming in het

buitenland in Nicaragua niet strafbaar of problematisch is. Bij terugkeer kunnen Nicaraguanen wel

onderworpen worden aan een al dan niet grondige ondervraging, waarbij onder meer de motieven van

hun verblijf in het buitenland onderzocht worden en waarbij er ook geverifieerd wordt of de terugkerende

Nicaraguaan niet betrokken is in een lopende juridische procedure. Problemen stellen zich hierbij echter

volgens verschillende geraadpleegde bronnen enkel voor personen met een welbepaald politiek profiel

(en ook voor personen die in de Verenigde Staten in de gevangenis hebben gezeten). U heeft echter,

zoals hierboven reeds geargumenteerd werd, niet aannemelijk gemaakt dat u een dergelijk

problematisch politiek profiel zou hebben. Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de

Nicaraguaanse autoriteiten u niet zullen viseren bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit. U heeft

derhalve niet aangetoond dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u bij een

terugkeer naar Nicaragua vervolgd zal worden of een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een

in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling of bestraffing.

Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet kan aan een verzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging
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van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie COI Nicaragua van december 2018,

beschikbaar

op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/country_of_origin_report_nicaragua_20181220.pdf

blijkt dat Nicaragua zich in een diepe socio-politieke crisis bevindt. Er worden op grote schaal

mensenrechtenschendingen gepleegd door de overheid. Het geweld in Nicaragua is wijdverspreid en

wordt gepleegd door de politiediensten en paramilitaire groeperingen. Repressie, het gewelddadig

neerslaan van protesten en verwijderen van wegblokkades evenals arbitraire arrestaties zijn

veelvoorkomende fenomenen in Nicaragua. Hierbij worden burgers met een welbepaald profiel

geviseerd. Dit type geweld is in wezen doelgericht van aard, en heeft bijgevolg geen uitstaans met

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet doch houdt eerder verband met de criteria van

de Vluchtelingenconventie. Bovendien kadert dit geweld niet binnen een gewapend conflict in de zin van

art. 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van

een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende

groeperingen onderling strijden.

Hoewel de situatie in Nicaragua zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat er actueel in

Nicaragua sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat burgers louter door hun aanwezigheid in Nicaragua een reëel risico lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie

aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De documenten die u voorlegt slagen er niet in om voorgaande conclusies te wijzigen. Uw

paspoort, identiteitskaart, geboorteakte, rijbewijs, voogdijdocument, studentenkaart en document met

studieoverzicht tonen enkel uw identiteit, nationaliteit, de familieband met uw broer en de door u

gevolgde studies aan die in deze beslissing niet ter discussie staan. Ook uw reis naar België zoals blijkt

uit de door u neergelegde instapkaarten wordt hier niet betwist. De door u neergelegde foto’s en video’s

van studentenprotesten, de luchtfoto’s van uw wijk en de universiteit en de foto’s van de wegblokkades

in mei en juni 2018 in uw wijk, tonen de protesten en barricades van burgers en studenten aan op deze

locaties maar niets meer. Het zegt evenwel niks over uw aanwezigheid of betrokkenheid bij deze

protesten of barricades en tonen aldus op geen enkele manier een link met uw persoon aan. Het is aan

u om in concreto en in uw specifieke geval aan te tonen dat er, in het licht van deze informatie en van de

aangebrachte feiten, wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade bestaat, quod non in casu. De screenshots van berichten die u via Messenger ontving van E. J.

heet geen toegevoegde waarde voor de beoordeling van uw verzoek. Dat u het eigenaardig vond dat

deze jongere uit uw wijk u plots contacteerde en vroeg naar uw doen en laten, is misschien eigenaardig

in uw ogen, maar toont niks aan (CGVS, p. 9). Wat betreft tot slot het door u neergelegde document met

een overzicht van gebeurtenissen in uw land voor de periode 2019-2020 dient vooreerst te worden

opgemerkt dat deze van algemene aard zijn en geen betrekking hebben op u persoonlijk. Deze

informatie is evenmin van die aard dat ze de inhoud van de informatie waarover het CGVS beschikt en

toegevoegd aan het administratieve dossier, kan weerleggen en doet derhalve geen afbreuk aan de

voorgaande vaststellingen.

In het kader van het verzoek om internationale bescherming van uw broer O. A. B. B. (O.V. 8.687.892)

werd door mij tevens besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”

De bestreden beslissing ten aanzien van B.B.O.A., tweede verzoeker, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Managura (Nicaragua) en bent u in het bezit van de

Nicaraguaanse nationaliteit. U was woonachtig in Nagarote (departement León), waar u tevens school

liep.

Op 18 april 2018 werd door de regering in uw land de sociale zekerheid hervormd. Deze maatregel

viseerde in het bijzonder de gepensioneerden die nog diezelfde dag tegen deze hervorming begonnen

te protesteren. Zij werden hierbij aangevallen door sympathisanten van de Sandinistische partij. De

volgende dag op 19 april 2018 begonnen ook de universiteitsstudenten tegen deze hervorming te

protesteren, dit om de gepensioneerden te steunen. Uw broer B. B. A. J. (O.V. 8.687.872), die

studeerde aan de Nationale Universiteit voor Ingenieurswetenschappen in Managua, nam tevens die

dag deel aan deze protesten. Ook op 20 april 2018 nam hij deel aan de studentenprotesten in de

hoofdstad. Ook in uw stad Nagarote braken hierna protesten uit. Op 27 april 2018 nam u in Nagarote

deel aan een protestmanifestatie van leerlingen van uw middelbare school. Jullie merkten op dat

sympathisanten van de Sandinisten en coördinatoren de manifestanten in het oog hielden om te zien

wie er allemaal deelnam. Dit was de enige keer dat u zelf deelnam aan een protestactie. Op 21 mei

2018 werden er als vorm van protest in uw wijk wegbarricades opgeworpen. Alle in- en uitgangen van

de wijk werden afgesloten. U was niet zelf betrokken bij deze barricades maar hielp wel mee door water

aan de mensen aan de barricades te geven. Op 10 juni probeerde de politie de barricades in uw wijk

aan te vallen. Deze aanval mislukte echter en drie dagen later, op 13 juni 2018, voerden ze andermaal

een aanval uit. Hierbij kwam één jongeman uit uw wijk om het leven. Op 16 juni werden een paar

leerlingen van uw school opgepakt voor hun deelname aan de protestmanifestatie op 27 april 2018. Ze

werden gedurende zes uur vastgehouden. Ook twee organisatoren van dit studentenprotest kenden

problemen met de politie. Rond 18 juni 2018 of in de periode na de aanval van de politie op de

barricades in uw wijk vernam uw grootvader van een vriend van hem dat zijn kleinkinderen, met name u

en uw broer op een lijst waren verschenen van studenten die hadden deelgenomen aan de protesten.

Uw grootvader werkte in die periode nog voor het gemeentehuis in Nagarote en vernam dit nieuws van

een vriend die bij de administratiedienst van ditzelfde gemeentehuis werkte. Het betreft een lijst die de

coördinatrice van uw wijk C. C. liet opmaken. Uw grootvader lichtte uw ouders hierover toen in. Het doel

van deze lijst was jullie te ondervragen of gevangen te nemen en te martelen. Het feit dat u en uw broer

op deze lijst stonden, zette uw ouders ertoe aan vaart te zetten om een paspoort voor u en uw broer aan

te vragen, zodat jullie het land konden verlaten. Dit alles om te voorkomen dat er jullie iets zou

overkomen. Op 24 juni werden de barricades in uw wijk door de politie afgebroken met de hulp van

tractors. Ze reden in de stad rond om deelnemers van de protesten te zoeken. Deelnemers aan de

barricades in uw wijk werden toen opgepakt. Uw ouders waren hierna bang dat ze uw broer zouden

oppakken, want de coördinatrice uit wijk wist heel goed dat uw broer had deelgenomen aan de

studentenprotesten. De volgende dag op 25 juni 2018 bent u dan samen met uw ouders uw paspoort

gaan aanvragen. U mocht verder niet meer buitenkomen van uw ouders omdat ze bang waren dat u op

straat zou opgepakt worden. Uw ouders wouden dat niet alleen uw broer maar ook u naar het

buitenland zou vertrekken. Ze waren immers bang dat men u zou verwarren met uw broer, wat

voorheen ook reeds was gebeurd. Daarnaast wist diezelfde coördinatrice uit uw wijk maar al te goed dat

ook u deelnaam aan dit schoolprotest. Op 3 juli 2018 mocht u uw paspoort gaan afhalen. Ook uw broer

vroeg in die periode overigens een nieuw paspoort aan. Op 29 juli namen uw ouders contact op met u

tantes in België om na te gaan of u en uw broer samen naar België konden komen. Diezelfde dag

werden tevens jullie vliegtuigtickets aangekocht.

U verliet Nicaragua op 3 augustus 2018 op legale wijze en reisde samen met uw broer per vliegtuig via

Panama en Nederland naar België. Jullie landden op 4 augustus 2018 in België. Op 27 augustus 2018

dienden u en uw broer hier in België een verzoek om internationale bescherming in. Jullie kozen voor

België omdat er hier familie woonachtig is.

U vreest door de wijze van uw vertrek uit Nicaragua – zonder al te veel te zeggen - , en uw langdurig

onafgebroken verblijf in het buitenland, waaruit zou kunnen afgeleid worden dat u in het buitenland asiel

heeft aangevraagd, problemen te zullen krijgen bij terugkeer en in het vizier te zullen komen van de

coördinatrice in uw wijk. Deze zal in dat geval de politie langsturen om u op te pakken, te ondervragen

over de redenen van uw vertrek uit Nicaragua en te martelen.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende documenten neer: uw paspoort, uw geboorteakte; een

document dat uw broer aanduidt als uw wettelijke voogd; uw schoolpasje; documenten van de

universiteit waar uw broer studeerde; 2 luchtfoto’s (bron: Google Maps) van de barricades in uw wijk,

met hierop aangegeven de grenzen uw wijk, de locatie van uw woning, 9 foto's van de wegbarricades in

uw wijk; een facebookbericht met een foto van het schoolprotest waaraan u op 27 april 2018 deelnam
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en waarop u tevens staat afgebeeld en nieuwsberichten over aanvallen tegen journalisten;

minderjarigen die gemarteld werden en ander politiegeweld tegen burgers.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier van oordeel is dat er in uw hoofde, als begeleide minderjarige tot

het tijdstip van uw meerderjarig worden op 3 oktober 2020, bijzondere procedurele noden kunnen

worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd het

persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten

van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele

en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn

van uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om stukken neer te leggen en

opmerkingen te formuleren; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met

uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat, kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat

uw rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden, evenals dat u kan voldoen

aan uw verplichtingen.

Er dient voorts te worden vastgesteld 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 verklaarde niet te kunnen terugkeren naar Nicaragua uit vrees er te worden opgepakt, ondervraagd

en gemarteld omwille van de wijze van uw vertrek uit Nicaragua en uw langdurig onafgebroken verblijf in

het buitenland, wat het vermoeden met zich mee kan brengen dat u in het buitenland een verzoek om

internationale bescherming indiende. U verwijst daarnaast tevens naar uw deelname aan een

studentenprotest waardoor uw naam op een zwarte lijst van de autoriteiten bent terechtgekomen, alsook

naar de mogelijkheid dat u mogelijks met uw broer zal verward worden door de autoriteiten. Deze

laatste nam tevens deel twee studentenprotesten in de hoofdstad en wordt hierdoor tevens geviseerd

door de autoriteiten.

Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat u uw verzoek tot internationale bescherming in belangrijke

mate steunt op de motieven die werden aangehaald door uw broer B. B. A. J. (O.V. 8.687.872). In het

kader van het door hem ingediende verzoek tot internationale bescherming werd er voor uw broer

een weigeringsbeslissing genomen die als volgt luidt:

“Er dient voorts te worden vastgesteld 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 verklaarde niet te kunnen terugkeren naar Nicaragua uit vrees er te worden opgepakt omdat u als

student zou hebben deelgenomen aan manifestaties tegen de regering en omdat u het land verlaten

hebt in de periode van de protesten en in het buitenland asiel heeft aangevraagd. U vreest hiervoor bij

terugkeer levenslang opgesloten te zullen worden.

Vooreerst dienen er bedenkingen gemaakt te worden bij uw beweerde deelname aan de

studentenprotesten van 19 en 20 april 2021. In dit verband is het allereerst uiterst bevreemdend dat u er

niet in slaagde om ook maar enig begin van bewijs neer te leggen dat uw aanwezigheid tijdens deze

protesten aantoont. U gevraagd of u hiertoe in staat bent, gaf u een ontkennend antwoord (notities

persoonlijk onderhoud CGVS, p. 9). U gaf in dit verband mee dat op uw persoonlijke gsm toentertijd wel

foto’s hierover stonden maar dat deze gsm in mei 2018 beschadigd geraakte, waardoor u niet langer

over de beelden op deze gsm beschikt (CGVS, p. 9 en 10). U voegde er in dit verband nog verder aan

toe dat vele deelnemers aan de protesten in die periode ook hun foto’s op hun gsm wisten omdat dit een

gevaar kon inhouden wanneer men door de politie in het bezit van deze beelden tegengehouden werd

(CGVS, p. 10).
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Dit geldt evenwel niet voor u. U gaf verder te kennen in die periode ook deel uitgemaakt te hebben van

een WhatsApp-groepje van de universiteit, waarop heel veel berichten en foto's - meer dan 500 – over

deze protesten gepost werden, zo ook door u (CGVS, p. 10). Deze groep werd evenwel

nadien afgesloten, waardoor u ook niet langer over deze berichten beschikt en u dus ook niet via deze

weg uw deelname kan aantonen. U slaagde er weliswaar in via enkele studiegenoten foto’s en

videobeelden, die toen binnen deze groep werden gepost, te recupereren, maar staat helaas nergens

zelf herkenbaar op deze beelden (CGVS, p. 4, stukken 5 en 10). U gaf voorts ook aan die periode over

uw deelname aan deze protesten te hebben bericht via uw eigen Facebookpagina, maar deze posts

nadien uit veiligheidsoverwegingen te hebben gewist. Bijgevolg kunt u ook evenmin via dit kanaal uw

deelname aan deze protesten aantonen. Uw uitleg dienaangaande over het ontbreken van ook maar

enig bewijs van uw deelname aan deze protesten kan niet overtuigen gezien de vele

verschillende kanalen via dewelke u over bewijzen beschikte. Bovendien kan van een jonge

universiteitsstudent uit Nicaragua anno 2018 verwacht worden dat deze via sociale media en andere

informaticamiddelen persoonlijke data over dergelijke belangrijke gebeurtenissen bijhield. Dit totale

gebrek aan bewijsstukken zet de geloofwaardigheid van uw relaas op de helling.

Wat er ook van zij, dat u omwille van uw louter deelname aan de studentenprotesten in april 2018 in het

vizier van de Nicaraguaanse autoriteiten zou zijn gekomen, heeft u evenmin aannemelijk gemaakt. U

slaagde er immers niet in overtuigende en concrete op uw persoon betrokken elementen of feiten aan te

reiken waaruit zou blijken dat u persoonlijk omwille van uw profiel dreigt te worden geviseerd of vervolgd

bij een terugkeer naar Nicaragua. Uit wat hierna volgt, blijkt dat u hier niet in slaagt.

Uit uw verklaringen blijkt geenszins dat u vóór uw vertrek uit uw land van herkomst in de negatieve

aandacht van de Nicaraguaanse autoriteiten stond. Behalve uw deelname aan twee studentenprotesten

op 19 en 20 april 2018 had u geen enkele politieke activiteit in Nicaragua (CGVS, p. 7). Hetzelfde geldt

trouwens ook voor uw andere gezinsleden (CGVS, p. 4). Bovendien nam u deel aan deze

protestmanifestaties zonder hierbij aangesloten te zijn bij een studentenorganisatie (CGVS, p. 11). U

werd evenmin tijdens deze manifestaties geconfronteerd met enig persoonlijke probleem. Zo werd u niet

aangehouden of opgeroepen voor verhoor (CGVS, p. 12). Daarenboven blijkt dat u na het beëindigen

van uw beweerde deelname aan deze protesten iets langer dan drie maanden, i.e. van 21 april 2018 tot

uw vertrek op 3 augustus 2018, voortdurend thuis verbleef zonder dat er ook maar enige poging werd

ondernomen om u op te pakken en dat de autoriteiten nooit bij u thuis langskwamen. Gezien u aangaf

dat medestudenten uit uw omgeving – die tevens deelnamen aan de door u beschreven protesten –

in deze periode werden geviseerd en gearresteerd, er volgens u tegen iedereen die de eerste dagen

deelnam aan de protesten een (niet wettelijk) aanhoudingsbevel loopt, en uw naam (en/of deze van uw

broer) sinds juni 2018 of eerder op een zwarte lijst met te arresteren personen zou hebben gestaan,

doet dit op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. Dit alles komt heel onwaarschijnlijk over. U kon evenmin

een afdoende verklaring geven voor het feit dat u nooit gearresteerd werd. U had het erover dat zodra

de aanhoudingsbevel tegen de studenten werden uitgevaardigd er veel studenten werden aangehouden

in het bijzonder diegene die in de hoofdstad Managua woonden omdat dit gemakkelijk was. U begaf zich

evenwel op 21 april 2018 naar uw woonplaatse Nagarote, waardoor u op dat ogenblik in relatieve

veiligheid was (CGVS, p. 9). U wees vervolgens naar de arrestaties van enkele medestudenten,

waarvan er één bij hem thuis in zijn woonplaats Camoapa werd gearresteerd, één in Masaya en en één

in Managua, waarmee u zichzelf enigszins tegenspreekt al zou u op dat ogenblik veiliger zijn geweest

buiten de hoofdstad in uw woonplaats Nagarote en hierdoor een arrestatie hebben kunnen

ontkomen (CGVS, p. 9). Het is bovendien ook zeer weinig aannemelijk dat de autoriteiten u daarna in de

maand juni van 2018 of eerder in uw woonplaats Nagarote op een zwarte lijst met te arresteren

personen zouden hebben gezet, maar u ondertussen wel probleemloos een paspoort kon aanvragen en

verkrijgen en het land hiermee op legale wijze kon verlaten, zonder schijnbaar enig probleem te hebben

gekend bij de paspoortcontrole (CGVS, p. 7). De vaststelling dat u dit paspoort zonder enige problemen

wist te verkrijgen en probleemloos het land op legale wijze per vliegtuig wist te verlaten wijst er trouwens

tevens op dat u niet onder de negatieve aandacht van de Nicaraguaanse autoriteiten stond. Uit het

geheel van uw verklaringen moet dan ook geconcludeerd worden dat uit niets blijkt dat u vóór uw vertrek

uit Nicaragua als een oppositielid werd beschouwd.

Wat betreft het voorkomen van uw naam en/of deze van uw broer op deze zwarte lijst kunnen trouwens

nog bijkomende bemerkingen gemaakt worden. Zo repte u hierover met geen woord op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ, vragenlijst CGVS). Hiermee geconfronteerd ontkende u dit ten stelligste

eraan toevoegend dit toen wel degelijk vermeld te hebben. U sprak voor de Dienst Vreemdelingenzaken

volgens u over zowel de coördinatrice (van uw wijk) als over deze lijst (CGVS, p. 13).
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Deze uitleg is evenwel niet afdoende voor het gegeven dat u een essentieel element in uw asielrelaas

niet vermelde op de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer naar de reden van uw vertrek gevraagd werd.

Verder ondertekende u dit document op Dienst Vreemdelingenzaken voor akkoord nadat het u werd

voorgelezen. U haalde bij het begin van uw persoonlijk onderhoud op het

Commissariaatgeneraal evenmin aan dat dit element ontbrak in uw verklaringen afgelegd op de Dienst

Vreemdelingenzaken, wanneer naar het verloop van uw gesprek op de Dienst Vreemdelingenzaken en

eventuele problemen in dit verband werd gepolst (CGVS, p. 2). Van een verzoeker om internationale

bescherming mag immers verwacht worden dat hij álle gebeurtenissen aanhaalt die geleid hebben tot

zijn vertrek uit zijn land van herkomst telkens wanneer daarnaar gevraagd wordt. U hebt duidelijk

getracht uw eerder afgelegde verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken tijdens uw persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal aan te passen met nieuwe feiten. In dit verband kan

trouwens ook nog worden opgemerkt dat ook uw broer O. A. B. B. dit gegeven niet aanhaalde op de

Dienst Vreemdelingenzaken. Hij gaf toen zelfs expliciet te kenen omwille van zijn deelname aan dit

schoolprotest op 27 april 2018 geen enkel probleem te hebben gekend.

Bovendien waren uw verklaringen over uw vermoeden dat u en/of uw broer op een zwarte lijst van de

autoriteiten in Managua zouden staan tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat

allesbehalve overtuigend. Zo kon u hierover maar bitter weinig vertellen. Vooreerst waren uw

verklaringen over wie juist op deze lijst zou hebben gestaan allesbehalve duidelijk. U had het erover dat

uw grootvader – die voor het gemeentebestuur van Nagarote werkt – via een vriend van hem in de

eerste week van juni 2018 vernam – dat twee jongeren met de familienaam B. op deze lijst stonden,

maar dat deze persoon niet kon aangeven of het om A. of A. ging. Aangezien de gelijkenis tussen de

namen van u en uw broer - u heet A. en uw broer O. A. – konden jullie niet opmaken om wie van jullie

het hier juist ging. Jullie konden enkel veronderstellen dat het hier om u en/of uw broer ging en dat

mogelijks informatie over uw deelname aan de protesten in Managua was doorgestroomd naar uw

woonplaats Nagarote. Uw grootvader had deze lijst ook niet zelf gezien. Opmerkelijk is tevens dat uw

grootvader vervolgens geen enkele bijkomende inspanning deed om via diezelfde overste of andere

personen bij de gemeente te achterhalen wie juist van uw familie op deze lijst stond (CGVS, p.

13). Verder heeft u zich evenmin ooit geïnformeerd over de naam van die vriend van uw grootvader die

hem deze informatie bezorgde. U geraakte niet verder dan dat het zijn overste bij de gemeente betrof. U

vroeg hier ook niet naar bij uw grootvader (CGVS, p. 12). U slaagde er evenmin in aan te geven op

welke manier deze persoon aan deze informatie was geraakt (CGVS, p. 13). U kan slechts

veronderstellen dat hij iets moet opgevangen of gehoord hebben (CGVS, p. 13). Dat deze lijst uit zou

gaan van de regeringscoördinatrice in uw wijk, zoals u vervolgens aangaf, betreft bovendien louter een

veronderstelling, gezien deze informatie niet als dusdanig werd meegedeeld aan uw grootvader (CGVS,

p. 13). Gelet op het feit dat uw grootvader voor de lokale autoriteiten werkte en via zijn overste-vriend

deze gevoelige informatie had ontvangen, kan verwacht worden dat er door u en/of uw familieleden

meer inspanningen zouden zijn verricht om meer hierover te weten te komen, temeer de mogelijke

impact van deze informatie op de veiligheid van u en uw broer. Dat u voorgaande zaken niet

heeft proberen te achterhalen, hoewel het hier elementen betreft die deel uitmaken van uw vrees voor

vervolging door de Nicaraguaanse autoriteiten, is een houding die geenszins in overeenstemming is met

of getuigt van een gegronde vrees voor vervolging voorzien in de Conventie van Genève of een reëel

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

Overigens kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat

hij/zij zich spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over de elementen die verband houden met

de kern van zijn/haar vluchtrelaas. Uw houding en gebrek aan interesse staan geheel haaks op een

vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade vanwege de autoriteiten van uw land van

herkomst. Uw geloofwaardigheid wordt hier trouwens nog verder ondermijnd door de vaststelling dat de

verklaringen in dit verband afgelegd tussen u en uw broer tijdens jullie respectievelijk persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal evenmin strookten. Uw broer had het er namelijk over

dat jullie grootvader via een vriend die bij de administratiedienst van de gemeente werkte had vernomen

dat zijn beide kleinkinderen, u en uw broer op een zwarte lijst stonden (notities persoonlijk onderhoud

CGVS O. A. B. B., p. 12). U was hierover veel voorzichter, gaf duidelijk aan dat door deze persoon niet

werd gezegd dat zijn kleinkinderen op deze lijst stonden, maar twee jongeren met de familienaam B. en

dat op basis van jullie voornamen (A. en O. A.) kan geconcludeerd worden dat het hier mogelijks om u

en/of uw broer ging. Hiermee geconfronteerd gaf u aan niet te weten waarom uw broer dit zo verklaarde,

waarna u herhaalde dat nooit rechtstreeks werd gezegd dat jullie op deze lijst stonden (CGVS, p. 13).

Merkwaardig is tevens dat er tevens een tegenstrijdigheid sloop tussen jullie verklaringen over het

tijdstip waarop uw grootvader hierover werd ingelicht.
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Uzelf gaf aan dat uw grootvader over deze lijst werd ingelicht in de eerste week van juni 2018, terwijl uw

broer deze gebeurtenis situeerde rond 18 juni 2018 of na de aanval van de politie op de barricades en

op een ogenblik dat de politie op zoek begon te gaan naar de jongeren die hieraan hadden

deelgenomen (CGVS, p. 12 en CGVS broer, p. 12).

Gelet op bovenstaande vaststellingen kan er geen enkel geloof gehecht worden aan uw verklaringen in

dit verband afgelegd.

Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat u na uw vertrek uit Nicaragua in de verhoogde aandacht van

de Nicaraguaanse autoriteiten staat. U gaf zelf aan dat er zich geen specifieke problemen meer

voordeden na uw vertrek uit Nicaragua (CGVS, p. 14). U bent evenmin op hoogte van enig bezoek van

de autoriteiten aan uw woning na uw vertrek (CGVS, p. 14). U gaf wel te kennen dat de buren en familie

naar jullie vroegen omdat ze jullie niet meer zagen. Jullie hadden immers niemand buiten de directe

omgeving over jullie vertrek ingelicht (CGVS, p. 5 en 14). Het verontrust u in deze enkel dat de

informatie over uw vertrek zich op deze manier zal verspreiden en u niet weet waar dit eventueel kan

eindigen (CGVS, p. 5). U vernam tevens dat de regeringscoördinatrice van uw wijk na uw aankomst in

België naar u vroeg dit omdat ze u niet meer naar de universiteit zag gaan of in huis zag (CGVS, p. 14).

Uit niks blijkt evenwel dat deze vragen van de coördinatrice iets anders uitmaakte dan

louter persoonlijke interesse in uw persoon of een administratieve handeling. Uit voorgaande blijkt

bijgevolg niet dat u en uw familie in het vizier van de Nicaraguaanse autoriteiten kwamen te staan.

Gelet op voorgaande heeft u geenszins in concreto aangetoond dat u bij terugkeer naar Nicaragua voor

uw deelname aan twee studentenprotesten problemen zal kennen.

Volledigheidshalve kan hier nog aan worden toegevoegd, dat indien de repressie in sterke mate is

toegenomen in Nicaragua, dan zijn het vooral personen met een specifiek profiel die in de aandacht

komen van de Nicaraguaanse overheden. Dit betreffen voornamelijk personen die door hun handelingen

bekend raken, zoals jongeren en studenten die deelnemen aan de protesten – in het bijzonder zij die

behoren tot militante studentenbewegingen –, leraren die weigeren deel te nemen aan pro-

regeringsdemonstraties of die hun oppositie tegen de regering uiten, gezondheidswerkers die medische

zorg bieden aan betogers, voormalige militaire personeelsleden die weigeren toe te treden tot

paramilitaire groeperingen, mensenrechtenverdedigers, journalisten die berichten over de protesten,

leden van de Katholieke kerk die bemiddelen in het conflict, boeren die hun oppositie tegen de regering

uiten, zoals leden van de Boerenbewegingen en militanten, vrouwen in hun rol als moeder van

betogers en mensenrechtenverdedigers, kinderen en adolescenten, en tegenstanders van het regime

van Ortega (COI Focus “Nicaragua”, december 2018, p. 14-28).

Noch het CGVS noch de Raad betwisten aldus dat in de heersende Nicaraguaanse context burgers met

een welbepaald profiel kunnen worden vervolgd of geviseerd. Uit de voorliggende landeninformatie blijkt

evenwel dat het risico op vervolging afhankelijk is van de individuele omstandigheden. Een loutere

verwijzing naar een risicoprofiel volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. De beoordeling van het risico op vervolging is immers

afhankelijk van verzoekers individuele omstandigheden. Verzoeker moet aldus concrete, op zijn persoon

betrokken elementen of feiten aanreiken waaruit zou blijken dat hij persoonlijk omwille van zijn profiel

dreigt te worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar Nicaragua. Uit wat hierboven werd

aangegeven, blijkt dat hij hier niet in slaagt.

Dat u bovendien Nicaragua verlaten heeft in de periode van de protesten en hier in België een verzoek

om internationale bescherming indiende, volstaat op zich niet om in concreto aannemelijk te maken dat

u problemen zou kennen bij terugkeer naar Nicaragua. Er is vooreerst geen enkele indicatie dat de

Nicaraguaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw verzoek in België. Daarnaast blijkt uit niets

in uw verklaringen dat uw vertrek op 3 augustus 2008 onder de negatieve aandacht kwam van de

Nicaraguaanse autoriteiten. U verliet het land op legale wijze en dit zonder noemenswaardige

problemen. Uit de informatie waarover het Commissariaatgeneraal beschikt, blijkt bovendien dat een

louter (langdurig) verblijf in het buitenland of een louter verzoek om internationale bescherming in het

buitenland in Nicaragua niet strafbaar of problematisch is. Bij terugkeer kunnen Nicaraguanen wel

onderworpen worden aan een al dan niet grondige ondervraging, waarbij onder meer de motieven van

hun verblijf in het buitenland onderzocht worden en waarbij er ook geverifieerd wordt of de terugkerende

Nicaraguaan niet betrokken is in een lopende juridische procedure. Problemen stellen zich hierbij echter

volgens verschillende geraadpleegde bronnen enkel voor personen met een welbepaald politiek profiel

(en ook voor personen die in de Verenigde Staten in de gevangenis hebben gezeten).
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U heeft echter, zoals hierboven reeds geargumenteerd werd, niet aannemelijk gemaakt dat u een

dergelijk problematisch politiek profiel zou hebben. Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan

worden dat de Nicaraguaanse autoriteiten u niet zullen viseren bij een terugkeer naar uw land van

nationaliteit. U heeft derhalve niet aangetoond dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat u bij een terugkeer naar Nicaragua vervolgd zal worden of een reëel risico loopt blootgesteld te

worden aan een in artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling of

bestraffing.

De documenten die u voorlegt slagen er niet in om voorgaande conclusies te wijzigen. Uw

paspoort, identiteitskaart, geboorteakte, rijbewijs, voogdijdocument, studentenkaart en document met

studieoverzicht tonen enkel uw identiteit, nationaliteit, de familieband met uw broer en de door u

gevolgde studies aan die in deze beslissing niet ter discussie staan. Ook uw reis naar België zoals blijkt

uit de door u neergelegde instapkaarten wordt hier niet betwist. De door u neergelegde foto’s en video’s

van studentenprotesten, de luchtfoto’s van uw wijk en de universiteit en de foto’s van de wegblokkades

in mei en juni 2018 in uw wijk, tonen de protesten en barricades van burgers en studenten aan op deze

locaties maar niets meer. Het zegt evenwel niks over uw aanwezigheid of betrokkenheid bij deze

protesten of barricades en tonen aldus op geen enkele manier een link met uw persoon aan. Het is aan

u om in concreto en in uw specifieke geval aan te tonen dat er, in het licht van deze informatie en van de

aangebrachte feiten, wat u betreft een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade bestaat, quod non in casu. De screenshots van berichten die u via Messenger ontving van E. J.

heet geen toegevoegde waarde voor de beoordeling van uw verzoek. Dat u het eigenaardig vond dat

deze jongere uit uw wijk u plots contacteerde en vroeg naar uw doen en laten, is misschien eigenaardig

in uw ogen, maar toont niks aan (CGVS, p. 9). Wat betreft tot slot het door u neergelegde document met

een overzicht van gebeurtenissen in uw land voor de periode 2019-2020 dient vooreerst te worden

opgemerkt dat deze van algemene aard zijn en geen betrekking hebben op u persoonlijk. Deze

informatie is evenmin van die aard dat ze de inhoud van de informatie waarover het CGVS beschikt en

toegevoegd aan het administratieve dossier, kan weerleggen en doet derhalve geen afbreuk aan de

voorgaande vaststellingen.”

Uw verklaring geviseerd te kunnen worden omdat u mogelijks met uw broer verward zou kunnen worden

omwille van de gelijkenis tussen jullie beiden, kan het in het licht van bovenstaande argumentering in

het verzoek van uw broer, niet weerhouden worden. Ook uw bewering door het Nicaraguaanse regime

geviseerd te worden nadat u deelnam op 27 april 2018 aan een protestmanifestatie van leerlingen van

uw middelbare school, wat zich onder meer uitte in het feit dat uw naam (en de naam van uw broer) op

een zwarte lijst van de gemeente kwam te staan, komt door bovenstaande argumentatie volledig onder

druk te staan.

Dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u vóór uw vertrek uit uw land van herkomst in het vizier of

negatieve aandacht van de Nicaraguaanse autoriteiten heeft gestaan, blijkt trouwens ook nog uit andere

vaststellingen. Behalve uw deelname aan één manifestatie had u geen enkele politieke activiteit in

Nicaragua. U was er nooit politiek actief, was niet aangesloten bij een politieke partij of een politieke

jongerenbeweging. Ook de rest van uw familie (broers, ouders) waren nooit politiek actief (notities

persoonlijk onderhoud CGVS, p. 7). U beschrijft uzelf als een gewone deelnemer van deze manifestatie

die ongeveer 200 personen telde (CGVS, p. 11). Buiten dat uw naam hierna op een lijst van studenten

kwam – waaraan gelet op bovenstaande geen geloof kan gehecht worden - kende u ook geen

problemen door uw deelname aan deze manifestatie (CGVS, p. 12). Deze manifestatie verliep verder

ook zonder incidenten (CGVS, p. 11). U gaf weliswaar te kennen dat twee deelnemende leerlingen –

beiden van het negende jaar van uw school - op 16 juni werden opgepakt voor hun deelname aan deze

manifestatie en toen gedurende zes uur werden vastgehouden (CGVS, p. 12), maar slaagde er

vervolgens niet in hun namen te geven of bijkomende informatie over deze gebeurtenis te verschaffen.

Hoe dan ook kenden buiten deze twee personen volgens u geen andere deelnemers van deze

manifestatie problemen. Wel gaf u hierna nog te verstaan dat de twee organisatoren van deze

manifestatie, twee studenten van het vijfde jaar van uw school, buiten hun woning gecontroleerd werden

door politie in burger. Andere problemen kenden ze evenwel niet (CGVS, p. 12). In de drie maanden na

deze manifestatie tot uw vertrek op 3 augustus 2018 in Nicaragua verbleef u bovendien voortdurend

thuis zonder dat er ook maar enige poging werd ondernomen om u op te pakken. De politie kwam

ook nooit bij u thuis langs op zoek naar u (CGVS, p. 14). Dat u niet onder de negatieve aandacht van de

Nicaraguaanse autoriteiten stond, blijkt evenzeer uit de vaststelling dat u uw paspoort zonder enige

problemen wist te verkrijgen en dat u probleemloos op legale wijze per vliegtuig Nicaragua verlaten

heeft (CGVS, p. 7). Uit het geheel van uw verklaringen moet dan ook geconcludeerd worden dat uit

niets blijkt dat u vóór uw vertrek uit Nicaragua als een oppositielid werd beschouwd.
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Bovenstaande vaststellingen nopen ertoe te besluiten dat u helemaal niet aannemelijk gemaakt heeft

dat u louter omwille van uw beweerde deelname aan één manifestatie bij terugkeer naar Nicaragua met

de autoriteiten in de problemen zou komen.

Uit uw verklaringen blijkt evenmin dat u na uw vertrek uit Nicaragua in de verhoogde aandacht van

de Nicaraguaanse autoriteiten staat. U gaf zelf aan dat er na het vertrek van u en uw broer niets meer is

gebeurd. De autoriteiten zijn ook niet op zoek gekomen naar u en uw broer (CGVS, p. 14).

Gelet op voorgaande heeft u geenszins in concreto aangetoond dat u bij terugkeer naar Nicaragua

problemen zal kennen.

Dat u bovendien vreest bij terugkeer naar Nicaragua problemen te zullen kennen met de autoriteiten

omwille van (de wijze van) uw vertrek uit Nicaragua en uw langdurig onafgebroken verblijf in het

buitenland – dit laatste zou het vermoeden met zich mee kunnen brengen dat u in het buitenland een

verzoek om internationale bescherming indiende -, volstaat op zich niet om in concreto aannemelijk te

maken dat u problemen zou kennen bij terugkeer naar Nicaragua. Hierbij geldt dezelfde bemerking als

bij uw broer. Er is namelijk geen enkele indicatie dat de Nicaraguaanse autoriteiten op de hoogte

zouden zijn van uw verzoek in België. Daarnaast blijkt uit niets in uw verklaringen dat uw vertrek op 3

augustus 2008 onder de negatieve aandacht kwam van de Nicaraguaanse autoriteiten. U verliet het

land op legale wijze en dit zonder noemenswaardige problemen. Uit de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, blijkt bovendien dat een louter (langdurig) verblijf in het buitenland of

een louter verzoek om internationale bescherming in het buitenland in Nicaragua niet strafbaar of

problematisch is. Bij terugkeer kunnen Nicaraguanen wel onderworpen worden aan een al dan niet

grondige ondervraging, waarbij onder meer de motieven van hun verblijf in het buitenland onderzocht

worden en waarbij er ook geverifieerd wordt of de terugkerende Nicaraguaan niet betrokken is in een

lopende juridische procedure. Problemen stellen zich hierbij echter volgens verschillende

geraadpleegde bronnen enkel voor personen met een welbepaald politiek profiel (en ook voor personen

die in de Verenigde Staten in de gevangenis hebben gezeten). U heeft echter, zoals hierboven reeds

geargumenteerd werd, niet aannemelijk gemaakt dat u een dergelijk problematisch politiek profiel zou

hebben. Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat de Nicaraguaanse autoriteiten u niet

zullen viseren bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit. U heeft derhalve niet aangetoond dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar Nicaragua vervolgd zal

worden of een reëel risico loopt blootgesteld te worden aan een in artikel 48/4, § 2, b van de

Vreemdelingenwet aangehaalde behandeling of bestraffing.

Overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet kan aan een verzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer er zwaarwegende gronden zijn om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging

van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie (zie COI Nicaragua van december 2018,

beschikbaar

op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/country_of_origin_report_nicaragua_20181220.pdf

blijkt dat Nicaragua zich in een diepe socio-politieke crisis bevindt. Er worden op grote schaal

mensenrechtenschendingen gepleegd door de overheid. Het geweld in Nicaragua is wijdverspreid en

wordt gepleegd door de politiediensten en paramilitaire groeperingen. Repressie, het gewelddadig

neerslaan van protesten en verwijderen van wegblokkades evenals arbitraire arrestaties zijn

veelvoorkomende fenomenen in Nicaragua. Hierbij worden burgers met een welbepaald profiel

geviseerd. Dit type geweld is in wezen doelgericht van aard, en heeft bijgevolg geen uitstaans met

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet doch houdt eerder verband met de criteria van

de Vluchtelingenconventie. Bovendien kadert dit geweld niet binnen een gewapend conflict in de zin van

art. 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, met name een situatie waarin de reguliere strijdkrachten van

een staat confrontaties aangaan met gewapende groeperingen, of waarin twee of meer gewapende

groeperingen onderling strijden.

Hoewel de situatie in Nicaragua zeer precair is, blijkt nergens uit de informatie dat er actueel in

Nicaragua sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict waarbij de reguliere

strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende groeperingen of waarbij

twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden.
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Er bestaan dus geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat burgers louter door hun

aanwezigheid in Nicaragua een reëel risico lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

c) van de Vreemdelingenwet. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

De door u aangebrachte documenten kunnen bovenstaande appreciatie niet ombuigen. Uw identiteit,

uw nationaliteit, de studies van u en uw broer in Nicaragua, alsook het feit dat uw broer voor uw vertrek

uit Nicaragua werd aangeduid als uw wettelijke voogd, staan hier op geen enkel ogenblik ter discussie.

Betreffende de overige informatie die u aanbracht, de luchtfoto’s van uw wijk met aangebrachte

informatie, foto’s van de barricades en het Facebookbericht met een foto van het schoolprotest waaraan

u op 27 april 2018 deelnam en waarop u te zien bent, alsook de algemene informatie over Nicaragua en

politiegeweld daar, dient erop gewezen te worden dat om bewijskrachtig te zijn documenten moeten

kaderen in een geloofwaardig relaas, wat hier niet het geval is, aangezien u niet aannemelijk heeft

gemaakt dat u omwille van uw loutere deelname aan één manifestatie in het vizier van de

Nicaraguaanse autoriteiten bent gekomen. Het plaatsvinden van deze gebeurtenissen en uw deelname

aan dat ene protest op 27 april 2018 staat hier op zich ook niet ter discussie maar volstaat zoals reeds

werd weergegeven niet om te concluderen dat u als gevolg hiervan onder de negatieve aandacht van

de autoriteiten zou zijn gekomen en aldus werkelijk wordt bedreigd, vervolgd of geviseerd door de

autoriteiten omwille van uw beweerde deelname aan één protestmanifestatie. Over de informatie uit

mediaberichten kan nog worden opgeworpen dat deze van algemene aard is, een persoonlijke

weergave is door journalisten van verklaringen, interviews en situaties, die verder geen betrekking

hebben op u persoonlijk. Deze informatie is evenmin van die aard dat ze de inhoud van de informatie

waarover het CGVS beschikt en toegevoegd aan het administratieve dossier, kan weerleggen en doet

derhalve ook op dat vlak geen afbreuk aan de voorgaande vaststellingen.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekers voeren in een enig middel een beoordelingsfout aan en de schending van de

Vluchtelingconventie van 1951 ondertekend te Genève; artikelen 48/3, 48/4 en volgende van de

Vreemdelingenwet; de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke

motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de wet van 15 december

1980; artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) en het

zorgvuldigheidsbeginsel (noodzakelijkheid al de elementen van het dossier in aanmerking te nemen en

het dossier over een voorzichtige wijze te behandelen).

Na een theoretische uiteenzetting over de bewijslast gaan verzoekers in op de specifieke motieven van

de bestreden beslissingen. Zij ontwikkelen het enig middel als volgt. “A. Over de aanwezigheid van

eerste verzoeker tijdens de studentenprotesten. In de bestreden beslissing is het CGVS van mening dat

de eerste verzoeker 11 niet slaagde om enig begin van bewijs neer teleggen dat zijn aanwezigheid

tijdens deze protesten aantoont. Verzoeker had foto’s gemaakt tijdens de protesten. Spijtig genoeg werd

zijn gsm beschadigd geraakt twee weken naar de protesten. Verzoeker heeft een aantal foto’s en

video’s neergelegd die door zijn vrienden werden gepakt op de dag ven de protesten. Hij kon deze

beelden toch neerleggen aangezien dat hij een lid van een studenten WhatsApp groep was. Hij heeft

ook zijn vrienden gevraagd om de foto’s die zij nog hadden hem te sturen. Door dit WhatsApp groep

werden veel beelden gedeeld. Verzoeker verklaarde tijdens zijn persoonlijke onderhoud dat veel van de

deelnemers aan de protesten hebben de foto’s later verwijdert omdat zij bang waren dat de foto’s aan

de autoriteiten werden gedeeld. Door dit angst besloten ook de beheerder van de WhatsApp groep de te

verwijderen en af te sloten. De studenten waren bang om op de foto’s te kunnen herkend worden.

Daarvoor werden de foto’s en video’s die aan verzoeker wedren gestuurd alleen foto’s van grote groep

en het blijkt niet duidelijk wie erop staan (NPO, eerste verzoeker, p. 4). De bedoeling van de studenten

was om de beelden van hen te verwijderen die hen zouden identificeren. Het feit dat verzoeker geen

foto’s kon neerleggen waarop hij herkenbaar zou zijn is niet verwonderlijk in de boven vermelde context

en aangezien de bovenvermelde feiten. In de bestreden beslissing stelde het CGVS dat: “Bovendien

kan van een jonge universiteitsstudent uit Nicaragua anno 2018 verwacht worden dat de ge via sociale

media en andere informaticamiddelen persoonlijke data over dergelijke belangrijke gebeurtenissen bij

hield'.
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Zoals verteld door de raadsman van verzoeker, en van verzoeker, tijdens zijn persoonlijke onderhoud, is

het onmogelijk om berichten te recupereren. Ook op de website van WhatsApp is het duidelijk dat de

data kan niet worden hersteld als zijn niet door een cloud systeem (“Wanneer je geen Google Drive

back-up hebt en WhatsApp installeert, wordt automatisch je lokale back-up van WhatsApp hersteld",

https://faq.whatsapp.com/android/chats/how-to-restore-your-chat- history/, geraadpleegd op 09.04.2021)

werden behouden. Gezien het aantal berichten en foto’s blijkt het niet mogelijk om zo een aantal data te

kunnen hebben bewaard. Het blijk van de motieven van bestreden beslissing dat het CGVS niet juist

heeft begrepen de reden waarom verzoeker geen foto’s van hem kon neerleggen. Bovendien is de

houding van verzoeker is logisch in de zin dat hij vrees door de autoriteiten te worden geviseerd omwille

van zijn deelnaam aan de protesten. In die zin is het dan ook logisch dat de “posten” op sociale media

heeft verwijderd foto’s en dat hij probeerde zo veel mogelijk de “publieke” bewijzen van zijn deelnaam te

verwijderen (NOP, p.10). Het feit dat verzoeker geen foto’s van hem tijdens de protesten kon

neerleggen kan niet worden opgevat als een gebrek aan geloofwaardigheid van zijn verhaal. Inderdaad,

ook zonder foto’s waren de verklaringen van verzoeker in verband met de protesten precies genoeg om

te bewijzen dat hij effectief deelnaam aan de protesten. Verzoeker heeft chronologische details gegeven

over de eerste dag van de protesten (NPO, p. 8): Zoals hij vertelde ging hij op 7 uur naar de universiteit.

“…” (NPO, p. 8).

Verzoeker is gebleven op de campus van zijn universiteit. Hij heeft daar anderen studenten ontmoeten

die dezelfde richting zoals hem volgden. Onder deze studenten herkende verzoeker een van zijn

kennissen en opleidingsleider, “Crosti”. -“Omstreeks 9AM begon de politie de studenten te verspreiden;

eerst in de UCA en de Universidad Agrana”. -“Na de middag is alles erger geworden. Aan de Upoli [...]

De polide kwam tussen maaier waren eigenlijk heel dicht in de buurt 2 protesten bezig; die van UPOLI

en die van UNI, mijn uni. Er ontstonden gevechten tussen studenten en de polide. De polide wou dat de

studenten stopten met protesteren maar ze konden niets doen omdat wij un de univ zaten en de deuren

waren gesloten [...] We hadden stenen en de voetzoekers. De baseballknuppels hebben wij niet gebruikt

omdat ze niet binnenkwamen, er is toen een geveht begonen. Dat is te zien op de video’s”. Tussen 15

en 16 uur merkten de deelnemers dat de politie echte kogels gebruikte in plaats van rubberkogels.

Verzoeker en andere student ontsnappen door de achterkant van de universiteit door de Georgina

Andrade wijk. Verzoeker sprong over een muur als andere studenten met wagen wegreden. Verzoeker

ging naar thuis en deed een afwijking om de grote straat te vermijden. Op 20 april 2021 heeft verzoeker

met andere studenten afgesproken om verder te protesteren. Verzoeker ging binnen de universiteit

langs de achterkant en was bang om deel te nemen (NOP, p.9). Deze verklaringen werden niet betwist

door het CGVS in de bestreden beslissing. De spontane en precieze verklaringen van verzoeker zijn

consistent en kunnen aantonen dat hij inderdaad aanwezig was en deelnaam aan de twee protesten. B.

Over de reden waarom verzoeker besloot deel te nemen aan de protesten en het politieke profiel van

eerste verzoeker. Omwille van het feit dat verzoeker voor de protesten geen politieke activiteiten had, is

het CGVS van mening dat geen enkel geloof aan zijn asiel relaas kan gehecht worden. Verzoeker heeft

inderdaad geen politieke activiteiten gehad ervoor. Verzoeker verklaarde dat omdat hij beursstudent

was, zijn naam op een lijst van UNEM stond. Tijdens zijn persoonlijke onderhoud werd ook aan

verzoeker niet gevraagd voor welke reden hij naam deel aan de protesten. De motieven van de

bestreden beslissing zijn, in dit verband, verassend, aangezien dat het werd niet aan verzoeker

gevraagd waarom hij besloot deel te nemen aan de protesten. Het politieke profiel van verzoeker werd

dan niet genoeg ondergezocht. Het feit dat verzoeker geen lid is van een studentenvereniging of

studentenorganisatie belet hem niet politieke ideeën te hebben en derhalve als zodanig te worden

beschouwd door de autoriteiten van zijn land van herkomst. Verzoeker heeft geen idee hoe hij door de

Nicaraguaanse autoriteiten werd gezien en ook zelfs niet door de andere studenten. Hij verklaarde

tijdens zijn persoonlijke onderhoud dat (NOP, p. 11) : “Ik nam enkel deel. Ik weet niet of het als

organiseren wordt aanzien wanneer ik een bericht in de groep plaatse “ok laat ons een mars houden ”.”

Het blijkt dat het CGVS niet grondig het politieke profiel van verzoeker heeft onderzocht. Van de COI

Focus waarvan verwerende partij verwijst blijkt dat :(COI Focus, p. 15) “One of the main groups at risk in

Nicaragua are youths who have participated in the protests and demonstrate their opposition to the

government, particularly those belonging to militant student movements.” Het bedoelt duidelijk dat

studenten die leden waren van militant bewegingen bijzonder gericht worden door de autoriteiten

bedoeld duidelijk niet dat alleen studenten van deze beweging gericht worden. Dat bedoelt ook dat een

student zoals eerste verzoeker, die deelnaam aan de protesten, en kon door de universiteiten gegevens

geïdentificeerd worden ook gericht kon worden door de Nicaraguaanse autoriteiten omwille van zijn

politieke profiel. Verzoeker heeft ook op zijn facebook wall profiel berichten en posten gedeeld (NOP, p.

10). Door deze posten heeft verzoeker de regering bekritiseerd. De tweede verzoeker heeft ook

deelgenomen aan een protest en had ook ervoor geen specifiek politiek profiel. Toch werden leerlingen

uit middelbare scholen door politie opgepakt zoals de tweede verzoekers het vertelde tijdens zijn

persoonlijke onderhoud (NOP, tweede verzoeker, p. 12).
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Het blijkt van dezelfde COI Focus dat (p. 26): “Minors are now vulnerable as a result of the conflict that

has ravaged the country. According to data published by the Federation o/'NGOs Working with Children

and Adolescents (CODENI), of the fata! victims in connection with the conflict, 29 were minors, 3 were

women and 26 were men, and 19 died as the result of bullet wounds in the head, neck and chest.

Furthermore, at least 77 minors have been arrested, 18 of which are on trial for serious crimes such as

terrorisml 00 . The Special Monitoring Mechanism for Nicaragua (MESENI) expressed its concern with

regard to the denouncements made by civil society organisations in relation to cases of political

indoctrination at establishments of public education, as well as changes in school hours and the

academic schedule due to the crisis, which has resulted in an increase in the school drop-out rate due to

the fact the economic situation in the country has led to children and adolescents being forced to work,

particularly families that own land, as they need to be there to ensure it is not seiged. Moreover;

MESENI points out that “in the same way, the rights of children and adolescents with regard to rest,

leisure, play and culture will have been impacted due to the presence of armed agents in communities

and public areas. ”101 This organisation has also denounced cases of cruel, inhuman and degrading

treatment of this population by police officers, including the arrest of students on their way to school for

the purpose of interrogation, in addition to threats with firearms ». De dezelfde redenering -als die voor

eerste verzoeker- kan op hem worden toegepast. In deze context is het ook niet ongeloofwaardig dat de

namen van verzoekers op een zwarte lijst waren. De grootvader van verzoeker werkte voor de

gemeente van Nagarote. Hij werd verteld door een vriend dat de namen van twee personen van zijn

familie - omdat zij de BACA naam ook dragen — op de zwarte lijst. Verwerende partij is van mening dat

“alles komt heel onwaarschijnlijk over” aangezien dat verzoekers nooit gearresteerd worden en dat zijn

geen problemen kende ondertussen. Verzoekers hebben sinds hun eerste interview bij DvZ over de

coördinatrice van de regering verteld. Voor verzoekers is het inderdaad gelinkt dat hun namen op de lijst

stonden omwille van deze persoon. Volgens verzoekers zijn hun namen op de lijst omwille van het feit

dat verzoeker aan protesten deel heeft genomen en ook in de context van de wegblokkade in hun wijk.

Het feit dat verzoekers gekend door de autoriteiten is niet ongeloofwaardig per se zoals het CGVS in de

bestreden beslissingen het stelt aangezien hun leeftijd, het feit dat zij studenten waren en dat zij namen

deel in protesten. C. De specifieke context in Nicaragua ondersteunt het asielrelaas van verzoekers. De

tweede verzoeker is een familielid van een persoon die deelnam aan de betoging van april 2018, het

startpunt van het sociaal protest. Familieleden van personen die deelnamen aan betogingen lopen een

risico op vervolgingen dooide autoriteiten. Dit blijkt uit de toegevoegde informatie: P. 10 van de COI

Focus wordt er gesteld : “Many of the arrests are made by the police and pro-government armed

elements, who raids homes, threaten family members and take people away without specifying the

charges (.../’) P. 18 wordt dit bevestigd : “Moreover; in some cases these measures have been extended

to relatives who have also been subjected to threats” Het blijkt ook dat getuigen van

mensenrechtenschendingen ook geviseerd worden: P. 14 van de COI Focus wordt er gesteld: “In turn,

the UNHCR has observed that the people leaving Nicaragua in order to seek asylum are (...) witnesses

of human rights violation/’. Nog verder wordt er duidelijk gesteld dat personen die niet aan de

betogingen deelnamen maar de betogers in één of andere vorm hebben gesteund een risico lopen, p.

27 : “Even people that have not actively participated at the protests, but have provided some kind of

support or assistance to someone who was demonstrating, are at risk”. Aangezien de informatie bevat in

de documentatie waaruit blijkt dat getuigen van mensenrechtenschendingen en familieleden van

personen die als opposant beschouwd kunnen worden vervolgd zijn en de houding van verzoeker die

ten aanzien van de politie het recht van zijn vader om zijn mening te uiten en om deel te nemen aan

betogingen verdedigd is het niet onaannemelijk dat verzoeker door de Nicaraguaanse autoriteiten

geviseerd wordt. Dit wordt ook bevestigd door twee belangrijke rapporten over de situatie in Nicaragua

die door de COI Focus geciteerd worden: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

Report on Human rights violations and abuse in the context of protests in Nicaragua, august 2018 en

Inter-American Commission on Human Rights, Report on gross human Rights violations within the

framework of the social portests in Nicaragua, June 2018. Wat het rapport van OHCHR betreft kan men

verwijzen naar p. 17, § 31, p. 17: “31. Pro-Government armed elements, at times together with police,

allegedly earned out and participated in many house raids and illegal arrests, often based on allegations

by local informants. In some cases, several members of family (primarilyyoung males) would be

apprehended in such operations. (...) ” P. 28, § 74 : “74. Based on OHCHR monitoring of the human

rights situation and documentation of cases, thefollowing patterns have emerged regarding detention:

(...) Cases of collective detentions are common, including of family members;”. Wat het rapport van de

IACHR betreft kan men verwijzen naar p. 9, §12: “Moreover, several testimonies taken by the IACHR

cite attacks, acts of intimidation, threats, including death threats, and smear campaigns against young

demonstrators, student leaders, human rights defenders, family members of the victims and members of

religious orders in the county. ” (Zie ook p. 81, § 252). P. 10, § 18: “Additionally, the Commission notes

that the victims'family members were afraid of filing complaints with the National Police because they felt
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intimidated by potential retaliation from this institution. ” p. 61, §191: “In particular, the Commission

voices its special concern regarding accounts testifying to the existence of such practices as threats of

torture or death, beatings, and threats to harm family members, committed with the intention of eliciting

information about others involved in the protests and movements against the current government. ” p.

73, § 232: “232. The IACHR wishes, in particular, to stress the widespread mistrust among victims,

family members, and representatives and their reluctance to file complaints with the institutions

responsible for investigating crimes committed in connection with the protests. Victims and family

members repeatedly pointed to the lack of credibility of the National Police and the Public Prosecutors'

office because allegedly those institutions could not be relied upon to be independent. Tike wise, the

Commission notes that family members of the victims were afraid to file complaints with the National

Police because they were frightened of police reprisals. During its visit to Nicaragua, for instance, the

Commission received the testimony of a family member who was arrested by the police while he was

attending the funeral sendee of a family member who died in connection with the protests. Civil society

organisations also told of situations in which National Police officers had attended funeral sendees in

order to ask family members and others questions. In its comments on the draft version of this report,

the State of Nicaragua rejected “/he supposed mistrust of filing complaints. ” The State said that the

Public Prosecutors ' Office had received more than 60 complaints from the next of- kin of those who had

died, as well as numerous denunciations of damage to public and private property that demonstrated the

population's trust in the institution.” p. 82, § 258: “258. As regards threats, as noted above, the 1ACHR

received complaints of threats made by state agents and third persons. In this respect, the Commission

heard, among others, the testimony of a woman attorney who is defense counsel for an adolescent male

who was accused of the enme of murder and illegal possession of arms. As a result of that legal

representation, she became the victim of death threats outside the courts oj Managua, where she was

intercepted by “citizens in motor vehicles” (“ciudadanos m o tonga do s ”) who warned that if she did not

drop the case she or a member of her family would show up dead.” Dit is ook bevestigd door bronnen

die niet werden gebruikt in het opstellen van de COI Focus, zoals het rapport van de GIEI van de IACHR

van 21 december 2018 (stuk 3), p. 6, “ These wounds wil! not heal easily, unless full assistance, with

due regard to truth, justice and reparation is provided to those individuals who lost their loved ones (...)

and those who suffered persecution or threats as f amily members of the victims.” Dit is nog eens

bevesdgd door een recent rapport van Human Rights Watch (stuk 4) die een compilatie van

getuigenissen van slachtoffers van de repressie presenteert waar er duidelijk blijkt dat er vaak

bedreigingen geuit worden tegen familieleden, alsook vervolgingen. p. 25 : “The police officers

threatened Contreras’ children and mother, calling them by name and promising to arrest and shoot

them in the head if she did not denounce leaders of the April 19 Movement, a social movement that

arose in protest of the brutal crackdown, and other opposition leaders.” p. 26: “One night in early June,

police officers appeared at the door of the Sânchegfamily house in their small town in the north of

Nicaragua. They suspected her father, who had openly opposed Ortega’s government in the 80s, had

given two of his pistols to antigovernment demonstrators. Her father managed to slip away as the police

arrived, so when 10 policemen entered the house, only Sâncheg, her mother, three younger sisters, and

her 3year-old son were present and hiding. The policemen ransacked the house, found them all, and

handcuffed Sein ehe g and her mother. ‘The kids were crying ” Sâncheg recounted to Human Rights

Watch. ‘With a gun against my head, one policeman said: ‘Bitch, today we will kill you andyourfather.

Where are the weapons? If you don’t tell me the truth, I will kill your mother. ’” Sâncheg begged them not

to hurt her family, confessing to having participated in the protests and saying that it was all her fault.

She said the policemen laughed at her and one said, “Net’s not kill her; let’s do her. ” Two of the police

officers then raped her in front of herfamily. They then left. ». p. 28: « The masked man then gave Rivas

a cellphone and told him that it would ring in a few days and he would receive instructions. If Rivas did

not comply, the masked man continued, someone would kill his family.” P. 71: “After his arrest, armed

pro-government groups harassed Maldonado ’s family in Jinotepe Jor about a week. On August 3,

unknown individuals broke into their house when nobody was home. During the following days, people

threw stones at the house and spray painted the walls with the words “terrorist, ” “murderer, ” and “lead”

(orplomo in Spanish, which alludes to bullets). Government supporters often wrote on social media that

“terrorists” should be prescribed plomo”. De verklaringen van de tweede verzoeker dat hij als familielid

van iemand die deelnam aan de betogingen bedreigd werd door de politie zijn dus niet onaannemelijk of

onwaarschijnlijk. Door dit te stellen en te staven op basis van toegevoegde informatie, die het standpunt

van het CGVS tegenspreekt, schendt het CG VS het ardkel 48/6, §4, c) van de wet van 15.12.1980 en

geeft het een uitleg aan de beschikbare informatie die niet verzoenbaar is met de inhoud ervan. Het

CGVS mag bijgevolg niet beschouwen dat het relaas van verzoekers in strijd is met de algemene en

specifiek informatie die gekend en relevant zijn voor hun verzoek. Wat het gedrag van de

Nicaraguaanse autoriteiten betreft blijkt deze perfect te passen in de evolutie van de situatie die

beschreven wordt in de Coi Focus.
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Er worden drie tot vier fasen geïdentificeerd, waarin de repressie andere vormen neemt. De eerste fase

betreft de protesten en de repressie ervan. De tweede fase betreft het verwijderen van de barricades en

wegenblokkades door de politie en paramilitaire pro-regenng elementen. Deze fase begint midden juni

en zet zich voort tot midden juli (tot ongeveer 17 juli). De derde fase, die in december 2018 nog aan de

gang was, betreft de criminalisering en de vervolgingen van de personen die deelgenomen hebben aan

de protesten of die als opposanten beschouwd worden. In deze fase worden de “social leaders and the

ringleaders of the protests, human rights defenders and anyone involved in or connected with

theportests”geviseerd (Coi Focus, pp. 9-11). Volgens de IACHR (Inter American Commission for Human

Rights) is er een vierde fase die de vorm neemt van een politiestaat gekenmerkt door een beperking van

alle regelen en mensenrechten en het vergaren van de rechtsstaat. Het relaas van verzoekers en het

feit dat zij, toen zij in Nicaragua waren, nog niet nog niet benaderd door de autoriteiten, maar dat zij

werden op de zwarte lijst en zouden opgepakt worden zoals de andere studenten die deelnamen aan de

protesten past ook met de inhoud van de COI Focus. Zij vrezen om bedreigd en geïntimideerd te

worden door de politie om dat op de ene kant heeft de autoriteiten toegang tot de gegevens van alle

studenten gehad (NOP, p. 11) en dat op de andere kant hun namen stonden op de zwaarte lijst. De

gang van zaken die zij beschrijven is dus helemaal niet in strijd met de beschikbare informatie over de

situatie in Nicaragua, en om die reden ook niet ongeloofwaardig. Samengenomen met de informatie

over de vervolgingen, intimidaties en bedreigingen van familieleden van personen die gelinkt zijn aan de

betogingen is het relaas van verzoekers -en het feit dat zij op de zwarte lijst stonden- niet onaannemelijk

in tegenstelling tot wat de verwerende partij stelt in haar beslissing. Trouwens bevestigt de informatie

over de evolutie van de repressie ook het vermoeden van verzoekers dat als hun naam op een lijst

verscheen, zouden zij opgepakt worden. Dit is dus niet een louter vermoeden, maar vindt weerslag in de

objectieve informatie die beschikbaar is. Het is pas na 17 juli dat de Nicaraguaanse ordediensten gericht

repressie voeren van de personen die aan de betogingen gelinkt kunnen zijn. Waar verzoekers

verwijzen naar een lijst van personen, wordt zijn uitleg ook bevestigd door objectieve informatie. Het

bestaan van een lijst van opposanten wordt ook bevestigd door de informatie geciteerd in de COI Focus,

nl. het rapport van het OHCHR; p. 19, § 37: “77. Harassment against individuals perceived as opposed

to the Government include house tagging, death threats, « mobbing and smear campaigns in social

media. OHCHR has received accounts from individuals who allegedly were warned that their names

appeared on “death lists’'; these lists would allegedly be circulated by governmental authorities in order

to instruct persons of who to harass, arrest or even deprive oj their lives. ” p. 25, c. “7 never imagined

that I would be considered a political opponent of the Government. And only because I did something so

inherent to our responsibility as doctors as providing medical assistance to injured persons who were

part of the protests. (...) A couple of days ago a colleague from the institution where I work alerted me

that my name was on a list that was being circulated by the neighbourhood Sandinista organisation. My

name was there as I had provided medical assistance to demonstrators and now I am considered a

terrorist. (...) I had no choice, but to leave the county.” Medical doctor Interview conducted by OHCHR

on 17 July 2018. Het rapport van de IACHR : P. 87, § 274 : “In addition, the Commission received

information that indicates that Silvio José Bdey and his family members are on a list ofpersons to be

“eliminated” and suspicious persons have had his family home under constant surveillance. Het legaal

verkrijgen van een paspoort en het legaal vertrek van verzoekers, die op het moment van hun vertrek

echter ondervraagt werd, ondermijnt de geloofwaardigheid van hun relaas aangezien de gerichte

vervolgingen pas na hun vertrek plaatsvonden in Nicaragua. In het algemeen hebben verzoekers

coherente, consistente, precieze en aannemelijke verklaringen afgelegd, wat een positieve indicatie is

voor geloofwaardigheid, en zijn die met in strijd met de informatie die beschikbaar is over de context van

Nicaragua. De verwerende partij heeft niet voldoende rekening gehouden met het Nicaraguaans context

om tee besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het relaas van verzoekers. Verzoekers hebben ook

een oprechte inspanning geleverd om hun verzoek te staven, aangezien dat een van verzoekers

minderjarig is; alle relevante elementen waarover zij beschikten, werden voorgelegd, hun verklaringen

zijn samenhangend en aannemelijk en zijn niet in strijd met de algemene en specifieke informatie die

gekend en relevant is voor hun verzoeken; zij hebben hun verzoeken om internationale bescherming zo

spoedig mogelijk ingediend, en hun algemene geloofwaardigheid moet worden vastgesteld. Alle

voorwaarden om hen het voordeel van de twijfel te gunnen zijn vervuld. Verzoekers hebben een

gegronde vrees voor vervolging omwille van hun al dan niet toegeschreven politieke opinie. De actor

van vervolging is de staat, zodanig dat hij geen bescherming kan genieten in de zin van artikel 48/5, §2

en artikel 48/3 van de wet van 15.12.1980 en er geen veilig en redelijk intern vluchtalternatief mogelijk is

in de zin van artikel 48/5, §3 van de wet van 15.12.1980. Het statuut van vluchteling moet hen worden

erkend. D. Terugkeren naar Nicaragua. Verzoekers vermelden ook de vrees voor vervolgingen dat zij

hebben in Nicaragua aangezien dat zij hun land van herkomst hebben verlaten. Het CGVS stelde in

bestreden beslissingen: “Dat u bovendien vreest bij terugkeer naar Nicaragua problemen te zullen

kennen met de autoriteiten omwille van (de wijze van) uw vertrek uit Nicaragua en uw langdurig
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onafgebroken verblijf in het buitenland — [...] volstaat op zich niet om in concreto aannemelijk te maken

dat u problemen zou kennen bij terugkeer naar Nicaragua.” Het CGVS verwijst niet naar de COI FOCUS

« NICARAGUA Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans

le pays » d.d. 3 april 2020. Dit is verbazend als het blijkt van deze rapport dat (p. 12): “Dans son rapport

paru en février 2020, Amnesty International (AI) mentionne que des organisations non

gouvernementales (ONG) et des médias locaux ont rapporté que certains exilés (sans autre précision)

ont fait l'objet de harcèlement par les autorités et des mouvements pro-gouvernementaux à leur retour

». Het verslag stelt ook dat : “D’après un article du journal Confïdencial, le milieu associatif

nicaraguayen n’a pas confiance dans le programme de retour proposé par le gouvernement48 . Au mois

d’octobre 2019, le collectif d’avocats ». Uit deze verslag blijkt het toch dat (p. 11) : “Defensores del

Pueblo qui se consacre à la défense de prisonniers politiques a recommandé aux exilés de ne pas

rentrer en raison du « risque d'aller en prison ou de subir la répression » [traduction49ƒ 50 . Julio

Montenegro, un membre de ce collectif, attribue cette méfiance aux informations relayées sur les

réseaux sociaux et selon lesquelles des personnes sont arrêtées, détenues, frappées, maltraitées dès

lors qu 'elles ont tenté d’exprimer « la moindre protestation citoyenne » [traduction]. Vilma Nunez la

présidente du Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Centro Nicaragüense de Derechos

Humanos, CENIDH), dont la majeure partie des militants sont exilés au Costa Rica, estime qu'il n 'existe

pas de garanties au retour . En octobre 2019, la Commission permanente des droits humains (Comisión

Permanente de Derechos Humanos, CPDH) a déclaré recevoir environ cinq dénonciations quotidiennes

de la part d'exilés rentrés qui se disent harcelés dans leur foyer, et dans certains cas, appréhendés à

nouveau et accusés de délits corn mu ns54 . L’association Alliance citoyenne pour la justice et la

démocratie rapporte le fait que parmi ceux qui sont rentrés, plusieurs affirment être harcelés par des

motards qui viennent dans leur foyen . D'après une recherche publiée par le Landinfo, soit le centre de

recherches des instances d'asile norvégiennes, le 11 mars 2019 portant sur les problèmes en cas de

retour pour un ressortissant nicaraguayen, il existe dans les quartiers des comités sandinistes, les

Conseils de pouvoir citoyen (Consejos de Poder Ciudadano, CPC). Un chercheur à l'Université d'Oslo

contacté par le Landinfo ignore dans quelle mesure ces comités sont informés des départs et retours de

leurs concitoyens, mais indique que plus la personne est visible, plus elle est susceptible d’être suivie

par ces comités. Un chercheur d'une université d’Amérique Centrale déclare que ces comités informent

les services de sécurité du retour de Nicaraguayens de l'étranger. Il ajoute qu'une partie des centaines

de prisonniers politiques du pays sont des personnes revenues de l'étranger. Le représentant d’une

organisation en Norvège qui se concentre sur l'Amérique lui tine explique enfin qu'il ne sait pas

exactement dans quelle mesure les services de renseignement nicaraguayens surveillent ceux qui

reviennent de l'étranger. Pour le Landinfo, il est difficile de connaître les conséquences exactes d'un

séjour à l’étranger et celuici ne pose pas à lui seul des problèmes au retour. En revanche, le

signalement d’un exil et d'un retour subséquent peut attirer l'attention des autorités sur une personne,

surtout si elle a un profil bien connu». Verzoekers hebben hun land van herkomst sinds meer dan drie

jaren vetrokken. Zij hebben bijna geen contact meer met hun land van herkomst. Het blijkt duidelijk dat

zij vertrokken zijn. De Nicaraguaanse autoriteiten moeten ook gemerkt hebben dat verzoekers niet meer

in Nicaragua waren. Het blijkt van bovenvermelde informatie dat de problemen die verzoekers kunnen

hebben in geval van terugkeer naar Nicaragua niet grondig werden onderzocht.”

Verzoekers vragen hen de hoedanigheid van vluchteling toe te kennen; in ondergeschikte orde de

subsidiaire bescherming toe te kennen en in uiterst ondergeschikte orde hun dossiers terug te verwijzen

naar het CGVS teneinde hun dossiers verder te onderzoeken alvorens beslissingen te nemen.

2.2. Verzoekers voegen volgende stukken toe aan het verzoekschrift:

1. Bestreden beslissingen d.d. 8 maart 2021;

2. COI Focus — Nicaragua « Le traitement réservé par les autorités nationales à leurs ressortissants de

retour dans le pays », 3 april 2020;

3. Verzoeken tot kosteloze rechtsbijstand.

3. Aanvullende nota’s

Ter terechtzitting leggen verzoekers een aanvullende nota dd. 9 juli 2021 neer waarbij de hyperlinks van

de in het verzoekschrift geciteerde rapporten worden bijgebracht alsook volgende documenten:

- stuk 1: Landinfo, “Respons, Nicaragua: Nicaraguanske myndigheters svartelister over opposisjonelle”,

16 maart 2021 + google translate vertaling;

- stuk 2: Landinfo, “Respons, Nicaragua: Arrestasjoner på bakgrunn av deltagelse i demonstrasjonene i

2018”, 11 september 2020 + google translate;
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- stuk 3: International Federation of Human Rights, “Nicaragua (report): As impunity for crimes against

humanity reigns, repression strategies evolve”, 11 February 2021.

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoekers om internationale

bescherming de verplichting om alle nodige elementen ter staving van hun verzoek zo spoedig mogelijk

aan te brengen. De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak

om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met verzoekers te beoordelen. Deze

bepaling is de omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om

internationale bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna

“Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna Asielprocedurerichtlijn).

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van 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, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4,

lid 1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van

de feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste

fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het

verzoek kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft,

waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de materiële

voorwaarden van de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens

artikel 4, lid 1, van die richtlijn dienen normalerwijs de verzoekers alle elementen tot staving van hun

verzoek in te dienen, wat volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van

de relevante elementen van dat verzoek met de verzoekers dient samen te werken. Daaruit volgt dat

deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om

internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet

samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een

lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker”

(HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General,

arrest van 22 november 2012, punt 66).

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als

bewijselementen tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling

van de feiten en omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om

internationale bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en

bewijselementen in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties.

De samenwerkingsplicht heeft dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten

en omstandigheden (HvJ, MM, punten 63-65, 67-70).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van

herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop

deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende

aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan

worden beoordeeld, rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoekers.

Twijfels over bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade
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betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet dan evenwel gaan over

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoekers bepaalde

aspecten van hun verklaringen niet staven met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Beoordeling

5.1. Verzoekers leggen hun identiteitskaart en paspoort, alsook het rijbewijs, de studentenkaart en

document met een studieoverzicht aan de Universiteit van eerste verzoeker alsook de geboorte-akte,

een document dat zijn broer aanduidt als zijn wettelijke voogd en het schoolpasje van tweede verzoeker

voor bij de indiening van hun verzoek om internationale bescherming. De Raad stelt vast dat de

identiteit en Nicaraguaanse nationaliteit van verzoekers, die niet betwist worden door verwerende partij

voldoende aangetoond wordt. Ook het gegeven dat eerste verzoeker student was aan de Universidad

Nacional de Ingeneria in Mangua en dat tweede verzoeker op de middelbare school zat in Nagarote,

wordt door deze documenten voldoende aangetoond. De Raad stelt vast dat verwerende partij ook de

hoedanigheid van student van eerste verzoeker en middelbare scholier van tweede verzoeker op het

ogenblik van hun vertrek uit Nicaragua niet in twijfel trekt.

5.2. De verzoeken om internationale bescherming zijn gebaseerd op verzoekers vrees om vervolgd te

worden door het Nicaraguaanse regime in geval van terugkeer vanwege eerste verzoekers deelname

aan een protestbetoging aan de universiteit op 19 april 2018 in Managua en tweede verzoekers

deelname aan een protestmanifestatie op 27 april 2018 in Nagarote en zijn steun aan mensen die in zijn

wijk wegbarricades opwierpen in zijn wijk. Zij verklaren dat eerste verzoeker kort na zijn deelname aan

de betoging terugkeerde naar Nagarote bij zijn broer en ouders en dat zij rond 18 juni 2018 via hun

grootvader die bij de gemeente werkte, vernamen dat zij op een zwarte lijst stonden van studenten die

hadden deelgenomen aan de protesten. Zij vroegen op 25 juni 2018 een paspoort aan en verlieten op 3

augustus 2018 Nicaragua per vliegtuig via Panama en Nederland naar België, waar tantes van

verzoekers verblijven.

5.3. In de bestreden beslissingen worden er bedenkingen gemaakt bij eerste verzoekers beweerde

deelname aan studentenprotesten van 19 en 20 april 2018 (in de bestreden beslissingen wordt

verkeerdelijk verwezen naar 19 en 20 april 2021) omdat hij geen bewijs kon neerleggen van zijn

aanwezigheid en wordt gesteld dat hij ook niet aannemelijk gemaakt dat hij louter omwille van zijn

deelname aan de studentenprotesten in april 2018 in het vizier van de Nicaraguaanse autoriteiten zou

zijn gekomen. Verder wordt gesteld dat hij voor zijn vertrek niet in de negatieve aandacht van de

Nicaraguaanse autoriteiten stond aangezien hij nog drie maanden na de protestbetogingen thuisbleef

zonder dat de autoriteiten langskwamen en dat het niet aannemelijk is dat hij een paspoort kon

bekomen en ermee kon reizen terwijl hij op een zwarte lijst van te arresteren personen zou gestaan

hebben en dat zijn verklaringen over zijn vermoeden dat hij en zijn broer op een zwarte lijst stonden van

de autoriteiten niet overtuigend zijn omdat hij hier niet veel over kon vertellen en dat hij niet aannemelijk

heeft gemaakt dat hij na zijn vertrek uit Nicaragua in de verhoogde aandacht van de Nicaraguaanse

autoriteiten staat. In de bestreden beslissing met betrekking tot tweede verzoeker worden de motieven

van de bestreden beslissing ten aanzien van zijn broer hernomen maar wordt bijkomend nog gewezen

op het feit dat hij niet aannemelijk maakt dat hij voor zijn vertrek uit Nicaragua in de negatieve aandacht

van de autoriteiten heeft gestaan, onder meer omdat hij zonder enig probleem een paspoort wist te

verkrijgen en op legale wijze Nicaragua kon verlaten, ook al wordt zijn deelname aan de protesten in

Nagarote niet betwist.

In de bestreden beslissingen wordt verwezen naar het “COI Report (Translation) Country of Origin

Report. Nicaragua” van december 2018. Dit rapport, een Engelse vertaling van een rapport van de

Tribunal Administrativo Migratorio (Costa Rica) gepubliceerd in december 2018 waarvan de
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oorspronkelijke titel luidt “Informe de País de Origen. Nicaragua”, documenteert de

ontstaansgeschiedenis van het huidig conflict in Nicaragua en gaat specifiek in op de protesten tegen

een controversiële hervorming van de sociale zekerheid die begonnen op 18 april 2018.

Universiteitsstudenten en gepensioneerden begonnen toen vreedzame protesten in Managua en Leon

waarbij de corruptie en wanbeheer van het National Instituut voor Sociale Zekerheid aan de kaak

werden gesteld. De protesten werden evenwel op een gewelddadige manier onderdrukt door

zogenaamde “shock forces”, regeringsgezinde groeperingen die de betogers aanvielen. Dit lokte

verdere protesten uit in de hoofdstad en verschillende andere steden verspreid over het land die

resulteerden in wijdverspreide repressie en dodelijke slachtoffers, waaronder studenten en

minderjarigen. Een bemiddelingspoging van de kerk in Nicaragua was niet succesvol en het geweld en

repressie tegen de protesterende bevolking hield aan. Uit het rapport blijkt verder dat volgens UNHCR

en IACHR in de periode tussen midden-april tot midden-oktober 2018 onder meer veel studenten en

jongeren die betrokken waren in de protesten of als dusdanig gepercipieerd waren maar ook personen

die de demonstranten logistieke ondersteuning boden, het voorwerp zijn geweest van bedreigingen en

aanvallen en om die reden Nicaragua zijn ontvlucht en in het buitenland bescherming hebben gezocht.

Ook familieleden van deze personen zijn lastiggevallen (COI Report, p. 14). Verder wordt in het rapport

ingegaan op specifieke risicoprofielen, waaronder studenten en jongeren. De Raad stelt vast dat beide

verzoekers verklaren bij deze protesten in april 2018 betrokken te zijn geweest als student en als

middelbare scholier en dat zij vermoeden dat zij op een zwarte lijst staan.

Wat betreft het ontbreken van enig bewijs voor de aanwezigheid van eerste verzoeker tijdens de

protesten, stelt de Raad het volgende vast. Waar in de bestreden beslissingen wordt gesteld dat van

een jonge universiteitsstudent uit Nicaragua anno 2018 kan worden verwacht dat hij via sociale media

en andere informaticamiddelen persoonlijke data over dergelijke belangrijke gebeurtenissen bijhield,

wijzen verzoekers er op dat zij tijdens het persoonlijk onderhoud hebben uiteengezet dat het onmogelijk

is om berichten op Whatsapp te recupereren nadat zij zijn verwijderd, zoals hij verklaart. In het

verzoekschrift wordt, onder verwijzing naar een hyperlink met “Frequently Asked Questions” van

Whatsapp, gesteld dat data niet kunnen worden hersteld indien zij niet in een cloud systeem werden

bijgehouden. Verder wijzen zij er op dat de studenten besloten hadden uit veiligheidsoverwegingen de

Whatsapp groep waartoe eerste verzoeker behoorde, af te sluiten. De Raad stelt vast dat, in het licht

van de objectieve landeninformatie en de repressie door het regime, het niet onaannemelijk is dat de

studenten veiligheidsmaatregelen hebben genomen en de whatsapp groep hebben afgesloten en dat

verzoekers informatie bijbrengen waaruit blijkt dat verwijderde data niet kunnen worden gerecupereerd

zonder backup in een cloud systeem.

Verder stelt de Raad vast dat de aanwezigheid van tweede verzoeker tijdens een protestmanifestatie

niet wordt betwist.

Volgens artikel 48/6 § 5 zijn de met het onderzoek belaste instanties gehouden het verzoek om

internationale bescherming te beoordelen op individuele, objectieve en onpartijdige wijze en houden zij

daarbij rekening met onder meer “alle relevante feiten in verband met het land van herkomst op het

tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van wettelijke en

bestuursrechtelijke bepalingen van het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast”.

De Raad stelt vast dat de objectieve landeninformatie waarop verwerende partij zich in de bestreden

beslissingen baseert, dateert van december 2018 en weliswaar relevante informatie bevat met

betrekking tot de verschillende fases van het conflict in Nicaragua en de protesten in april 2018 waaraan

verzoekers verklaren te hebben deelgenomen, maar niet toelaat om anno 2021 een beoordeling te

maken van het vervolgingsrisico voor verzoekers als studenten en deelnemers aan manifestaties in

2018.

De in het administratief dossier bijgebrachte “COI Focus Nicaragua. Le traitement réservé pas les

autorités nationales à leurs ressortissants de retour dans le pays » van 3 april 2020 vermeldt dat

volgens één bron een deel van de honderden politieke gevangenen in Nicaragua personen zijn die

terugkeren uit het buitenland (COI Focus, p. 11), maar bevat verder geen relevante informatie met

betrekking tot mogelijke vervolging van deelnemers aan de protesten in 2018 op het ogenblik van het

nemen van de bestreden beslissingen.

Verder wijst de Raad er op dat de verzoeken om internationale bescherming werden ingediend op 27

augustus 2018, dat tweede verzoeker op dat ogenblik nog minderjarig was en dat de bestreden

beslissingen meer dan twee en een half jaar later werden genomen.
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Verzoekers brengen bij hun aanvullende nota twee rapporten bij van Landinfo, het documentatiecentrum

van de Noorse asielinstanties met een vertaling naar het Nederlands. Een eerste rapport dateert van 16

maart 2021 en gaat in op het bestaan van zwarte lijsten van tegenstanders van het regime en bevestigt

dat alle door Landinfo gecontacteerde bronnen bekend zijn met het bestaan ervan, maar dat er weinig

details bekend zijn. Verder wordt in het document ook enerzijds vermeld dat het moeilijk is voor

personen die op deze zwarte lijsten staan om het land via officiële grensovergangen te verlaten, maar

anderzijds ook dat er ook mensen lijken te zijn die op een zwarte lijst stonden en toch via een officiële

grensovergang het land konden verlaten. Een tweede rapport dateert van 11 september 2020 en

documenteert arrestaties van personen die in 2019 en 2020 werden opgepakt vanwege hun deelname

aan demonstraties van 2018 en stelt dat niet alleen mensen die een prominente rol hadden in

demonstraties in 2018 werden gearresteerd maar dat ook mensen zonder een bepaald sociaal of

politiek profiel in 2019 en 2020 zijn gearresteerd wegens hun deelname aan demonstraties in 2018

(vertaling, p. 4). Ook het bericht van de International Federation for Human Rights, “Nicaragua (report):

As impunity for crimes against humanity reigns, repression strategies evolve” van 11 februari 2021,

bevestigt dat repressie door de staat en paramilitairen van tegenstanders van het regime voortduurt en

vermeldt “express kidnappings” als een nieuwe vorm van repressie, waarbij gedurende het laatste

kwartaal van 2019 gemiddeld 10 ontvoeringen of illegale arrestaties werden vastgesteld door politie en

gewapende burgers. De Raad stelt vast dat ook in de door verwerende partij bijgebrachte COI Focus

van 3 april 2020 naar informatie van Landinfo wordt verwezen en dat het tweede bijgebrachte rapport

dateert van voor de datum van de bestreden beslissingen. Ook het door verzoekers bijgebrachte rapport

van FIDH dateert van 11 februari 2021 en dus voor de datum van de bestreden beslissingen. Zo de

verwerende partij bij het nemen van de bestreden beslissingen geen rekening kon houden met het door

verzoekers neergelegde rapport van landinfo van 16 maart 2021, ziet de Raad niet in waarom zij geen

toegang zou gehad hebben tot de twee andere rapporten die door verzoekers worden bijgebracht. Zoals

hoger aangehaald heeft het Hof van Justitie in zijn arrest M.M. tegen Minister for Justice, Equality and

Law Reform, Ireland, Attorney General benadrukt dat de op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht

inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om internationale bescherming aangevoerde elementen om

welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de

procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle elementen te verzamelen die het

verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot

bepaalde soorten documenten dan de verzoeker”. Het staat buiten kijf dat verwerende partij, via zijn

documentatiedienst CEDOCA toegang heeft tot een verscheidenheid aan objectieve landeninformatie

met betrekking tot Nicaragua. De Raad stelt vast dat verzoekers relevante en actuele landeninformatie

bijbrengen – deels afkomstig van dezelfde bron die door verwerende partij in zijn eigen COI Focus van

april 2020 werd geciteerd – waarvan aangenomen kan worden dat zij ook ter beschikking stond van

verwerende partij op het ogenblik van het nemen van de bestreden beslissingen, maar waarvan

verwerende partij geen gebruik heeft gemaakt.

De Raad stelt verder vast dat met betrekking tot de beoordeling van de repressie van politieke

opposanten in Nicaragua in de beslissingen wordt gesteld dat deze sterk is toegenomen maar dan

vooral van “personen met een specifiek profiel die in de aandacht komen van de

Nicaraguaanse overheden. Dit betreffen voornamelijk personen die door hun handelingen bekend

raken, zoals jongeren en studenten die deelnemen aan de protesten – in het bijzonder zij die behoren

tot militante studentenbewegingen –, leraren die weigeren deel te nemen aan pro-

regeringsdemonstraties of die hun oppositie tegen de regering uiten, gezondheidswerkers die medische

zorg bieden aan betogers, voormalige militaire personeelsleden die weigeren toe te treden tot

paramilitaire groeperingen, mensenrechtenverdedigers, journalisten die berichten over de protesten,

leden van de Katholieke kerk die bemiddelen in het conflict, boeren die hun oppositie tegen de regering

uiten, zoals leden van de Boerenbewegingen en militanten, vrouwen in hun rol als moeder van

betogers en mensenrechtenverdedigers, kinderen en adolescenten, en tegenstanders van het regime

van Ortega (COI Focus “Nicaragua”, december 2018, p. 14-28).” Zoals reeds aangehaald bevat de door

verzoekers bijgebrachte informatie van landinfo indicaties dat ook niet prominente deelnemers aan de

protestbetogingen in 2018 in 2019 en 2020 werden gearresteerd omwille van hun deelname destijds. De

analyse in de bestreden beslissingen dat voornamelijk personen die door hun handelingen bekend

raken en dan in het bijzonder zij die behoren tot militante studentenbewegingen, kan dan ook niet langer

zonder verder onderzoek worden bijgetreden.

De Raad wijst er op dat het onderzoek van verzoekers vrees voor vervolging een toekomstgerichte

beoordeling vereist. Zoals hoger vastgesteld wordt de deelname van tweede verzoeker aan minstens

één manifestatie niet in twijfel getrokken door verwerende partij en worden door eerste verzoeker

elementen aangereikt die mogelijk kunnen verklaren waarom hij geen tastbare bewijzen van zijn



RvV X - Pagina 25

deelname aan de protesten kan voorleggen. Verder steunt de motivering van de bestreden beslissing

met betrekking tot eerste verzoeker voornamelijk op het feit dat hij niet aannemelijk maakt dat hij voor

zijn vertrek als een oppositielid werd beschouwd nu hij nooit gearresteerd werd terwijl hij na de

protesten nog drie maanden in Nicaragua verbleven heeft zonder verder thuis gezocht te zijn geweest

en zijn verklaringen over zijn vermoeden dat hij en/of zijn broer op een zwarte lijst van de autoriteiten in

Managua zou staan, allesbehalve overtuigend zijn. De Raad is van oordeel dat, de door verzoekers

aangebrachte informatie met betrekking tot het bestaan van een zwarte lijst van tegenstanders van het

regime, en met betrekking tot de arrestatie van personen in 2019 en 2020 wegens hun deelname aan

protesten in 2018 een verder onderzoek van verzoekers vrees voor vervolging in geval van terugkeer

naar Nicaragua noodzakelijk maken.

Gelet op het voorgaande en gelet op de grenzen van de ondervraging ter terechtzitting en het gebrek

aan eigen onderzoeksbevoegdheid ontbreekt het de Raad in deze stand van zaken aan essentiële

elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet bedoelde

bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. Bijgevolg

dienen de bestreden beslissingen overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de

Vreemdelingenwet te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissingen genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

8 maart 2021 worden vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend

eenentwintig door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. POLLET


