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nr. 106 821 van 16 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013 heeft

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

29 maart 2013.

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 12 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat F.

A. NIANG en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, geboren te zijn te Lagos op 5 oktober 1987. U

bent Yoruba van etnische origine en christen.

Op 22 december 2011 verhuisde u naar uw oom (B.A.), die in de Lagos Street nummer 1 woonde te

Maiduguri. Ook uw broer (A.J.) woonde daar en hij studeerde aan de universiteit van Maiduguri. U

hoorde van uw vriend Abdu, de buurjongen in Maiduguri, dat uw broer rondhing met slechte

moslimbroeders. Op vrijdag 1 juni 2012 kwam uw broer thuis met een vriend en u hoorde hem ruzie

maken. De ruzie ging over het doden van mensen, bommen, een kerk,… Nadien zei uw broer tegen u

dat hij drie dagen wegging met zijn vrienden. Op 10 juni 2012 rond 23u kwamen auto’s toe bij uw huis. U

dacht dat uw broer thuiskwam, maar een groep mensen beukten de deur in en zegden dat u en Abdu

met jullie gezicht naar de grond moesten liggen. U werd vastgebonden, geblinddoekt en geslagen. U
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hoorde een schot en dacht dat Abdu misschien werd neergeschoten. U werd in een wagen gegooid en

af en toe werden nieuwe mensen in de koffer gestoken. Na uren rijden werd u in een huis opgesloten.

De dag nadien deden ze uw boeien af, namen u mee, sloegen u en vroegen u waar uw broer was, om

zijn telefoonnummer te geven en om ‘het document’ te geven. U gaf het telefoonnummer en gaf aan dat

u niet wist waar uw broer was, noch welk document ze bedoelden. Ze bleven u folteren en ze stelden

steeds weer dezelfde vragen. Elke nacht werd u verkracht door onbekenden. De ontvoerders noemden

zichzelf moslimbroeders en het waren jonge strijders van Boko Haram. Op 3 november 2012 riep van de

wachters – u noemde hem Major – u en hij gaf aan dat uw oom vroeg om u vrij te laten. Nadat u door

een groot bos vluchtte, zag u uw oom, Frank, een vriend van uw oom, en een chauffeur. Uw oom zei dat

u Frank moest volgen, want dat ze u zouden zoeken. Jullie reisden naar Lagos. Frank had papieren

voor u en op 4 november 2012 verliet u samen met Frank Nigeria per vliegtuig. Op 5 november 2012

kwam u in België toe en diezelfde dag diende u er een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u – verdere – vervolging door

Boko Haram vreest, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat uw kennis betreffende Maiduguri vaag en erg beperkt is.

U verklaarde dat u op 22 december 2011 naar uw oom (B.A.), die in de Lagos Street nummer 1 woonde

te Maiduguri, verhuisde. U gaf aan dat u tot 10 juni 2012 in Lagos Street te Maiduguri woonde. Verder

gaf u aan dat uw broer (A.J.) daar ook woonde en dat hij studeerde aan de universiteit van Maiduguri

(gehoor CGVS, p. 5).

Toen u gevraagd werd waar de universiteit van Maiduguri gelegen is, gaf u aan dat ze aan de Ibrahim

Kashim Road gelegen is. U wist niet in welke wijk van Maiduguri de universiteit gelegen is, omdat u er

nooit naar school ging. Toen u verder gevraagd werd of de universiteit ten noorden, ten zuiden, ten

westen of ten oosten van het centrum van Maiduguri gelegen is, gaf u aan dat ze ten noorden van het

centrum ligt (gehoor CGVS, p.5). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij

het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de universiteit van Maiduguri niet aan de Ibrahim

Kashim Road gelegen is en dat ze ten zuidoosten van het centrum ligt. Dat u hiervan niet op de hoogte

bent is opmerkelijk daar u eerder aangaf dat uw broer – met wie u samenwoonde – naar deze

universiteit ging. Toen u gevraagd werd hoeveel mensen er ongeveer in Maiduguri wonen, gaf u

ontwijkend aan dat het ‘een grote stad’ is (gehoor CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd in welke State

Maiduguri ligt, gaf u aan dat Maiduguri in Yobe State ligt. Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Maiduguri in Borno State ligt.

Toen u erop gewezen werd dat Maiduguri in een andere State dan Yobe ligt, bleef u erbij dat Maiduguri

in Yobe State ligt. Later gaf u – onterecht – aan dat Maiduguri vroeger in Borno State lag, maar nu in

Yobe State (gehoor CGVS, p.7). Toen u verder gevraagd werd in welke Local Government Area

Maiduguri ligt, gaf u aan dat dit Kiwangi is (gehoor CGVS, p.7). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Kiwangi geen

Local Government Area is en dat Maiduguri zelf een Local Government Area is. Toen u verder gevraagd

werd om randgemeenten van Maiduguri te noemen, gaf u ontwijkend aan dat de leider van Boko Haram

in Gangigi Local Government Area geboren is. Toen u opnieuw gevraagd werd om dorpen en steden in

de buurt van Maiduguri te noemen, gaf u aan er geen te kennen, omdat u er niet heen ging. Later

noemde u enkele steden die in andere State’s gelegen zijn en dus bezwaarlijk als dorpen en steden in

de buurt van Maiduguri beschouwd kunnen worden (gehoor CGVS, p.8). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er

tientallen dorpen en steden binnen de 50 kilometer van Maiduguri liggen. Toen u gevraagd werd of er

een rivier of een meer nabij Maiduguri ligt, gaf u aan het niet te weten, omdat u er maar zes maanden

woonde (gehoor CGVS, p.8). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er een rivier door het centrum van Maiduguri stroomt en

dat Lagos Street – de straat waar u volgens uw verklaringen zes maanden woonde – de rivier zelfs

kruist. Toen u hiermee geconfronteerd werd, gaf u aan dat u er niet van weet (gehoor CGVS, p.8). Toen

u later de term Ngadda – de naam van de rivier die door Maiduguri stroomt – opgeworpen werd gaf u

aan er nooit van gehoord te hebben (gehoor CGVS, p.10). Toen de dossierbehandelaar u verder vroeg

of er bergen in (de buurt van) Maiduguri liggen, gaf u ontwijkend aan dat er een bos is. Toen de vraag

herhaald werd, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.8-9). Verder gaf u aan dat er een rond punt
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gelegen is op de kruising van Lagos Street – de straat waar u zes maanden woonde – en de Ahmed

Bello Way. U gaf aan dat u aan dat rond punt petroleum voor de generator ging kopen en u dicht bij de

Ahmed Bello Way woonde (gehoor CGVS, p.7 en p.9). Toen u gevraagd werd of het rond punt een

naam heeft, gaf u aan van niet, dat het gewoon Ahmed Bello Way roundabout genoemd werd (gehoor

CGVS, p.7). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt echter dat dit ronde punt wél een naam heeft, namelijk het NEPA

roundabout. Toen u verder gevraagd werd om nog namen van ronde punten te Maiduguri te geven, gaf

u aan dat u er geen andere kende (gehoor CGVS, p.9). Toen u gevraagd werd wat er op deze ronde

punten staat, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.9). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er verschillende

ronde punten zijn in Maiduguri en dat deze dé oriëntatiepunten bij uitstek zijn in Maiduguri. Verder

duiden ze de verschillende buurten aan, hebben ze eigen namen en zijn vaak met standbeelden

versierd. Toen u hierop gewezen werd en u gevraagd werd of u standbeelden op ronde punten kon

noemen, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.9). Verder gaf u aan dat er nabij het huis dat u woonde

een moskee was. Toen u naar de naam van de moskee gevraagd werd, gaf u aan dat hij geen

specifieke naam had (gehoor CGVS, p.7). Overigens kon u geen enkele naam van een moskee in

Maiduguri geven (gehoor CGVS, p.9). Verder gaf u aan dat de ‘Monday market’ in de buurt van uw huis

lag en dat het een open markt is zonder dak erboven (gehoor CGVS, p.7). Uit informatie waarover het

CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt echter dat de

‘Monday market’ plaatsvindt in een overdekt betonnen gebouw. Toen u gevraagd werd hoe de mensen

van Maiduguri hun stad noemen, gaf u aan dat het gewoon Maiduguri is (gehoor CGVS, p.8). Toen u

even later de term ‘Yerwa’, de naam die de bewoners van Maiduguri aan hun stad geven, opgeworpen

werd, gaf u aan er nog niet van gehoord te hebben (gehoor CGVS, p.10 en zie informatie in

administratief dossier). Verder had u er geen idee van waar de ‘race course’ van Maiduguri ligt, omdat u

er niet ging en evenmin kende u de postcode van Maiduguri (gehoor CGVS, p.9). Toen u gevraagd werd

of er een treinstation is te Maiduguri, gaf u aan dat u er nog nooit van hoorde (gehoor CGVS, p.10). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat Maiduguri de eindhalte is van de spoorlijn die Port Harcourt, Enugu, Kafanchan,

Kuru, Bauchi en Maiduguri verbindt.

Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden betreffende Maiduguri ondermijnen

de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf in Maiduguri. Bijgevolg kunnen ook de

problemen die u en uw broer daar zouden hebben ondergaan worden betwijfeld.

Voor wat betreft uw opmerking betreft dat de mensen van Boko Haram de macht hebben en

alles in handen hebben in Nigeria (gehoor CGVS, p. 19) kan het volgende worden opgemerkt.

Hoewel uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Boko Haram vanaf 2009

regelmatig aanslagen op christelijke en westerse doelwitten uitvoerde in Nigeria, blijkt evenzeer dat de

federale Nigeriaanse overheid – aanvankelijk in de gedaante van president Umaru Musa Yar’Adua

(moslim) en na diens dood in de gedaante van Goodluck Jonathan (christen) - wel degelijk maatregelen

nam en neemt tegen het geweld vanwege Boko Haram. Er worden regelmatig leden van Boko Haram

opgepakt en opgesloten en de federale overheid probeerde in 2012 ook onderhandelingen op te starten

met de leiders van Boko Haram. Uit diverse informatiebronnen blijkt ook dat de aanslagen die door Boko

Haram werden uitgevoerd in het noorden en het centrum van het land plaatsvonden. Uit dit alles blijkt

dat er in elk geval geen sprake is van een systematische vervolging van christenen door de beweging

van Boko Haram op het hele Nigeriaanse grondgebied en dat bovendien de federale Nigeriaanse

overheid actief is in de bestrijding van de beweging. Er kan evenmin worden besloten dat de aanslagen

gepleegd door Boko Haram, verspreid over het Nigeriaanse grondgebied, zouden kunnen

geïnterpreteerd worden als een situatie van willekeurig/veralgemeend geweld in het kader van een

intern gewapend conflict, zoals gedefinieerd in pt. 15 C van de definitie van subsidiaire bescherming.

Bijgevolg kan u bezwaarlijk een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ inroepen bij terugkeer

naar Nigeria (zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging.

Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘reëel risico op lijden van ernstige

schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan

beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U legde een foto neer van wat volgens uw verklaringen de restanten zijn van een compound die uw

oom verhuurde te Maiduguri (gehoor CGVS, p.18). Wat betreft de neergelegde foto, dient te

worden opgemerkt dat hieruit niet blijkt dat de metalen golfplaten ooit de compound van uw oom was

te Maiduguri, laat staan dat uit de foto kan worden afgeleid hoe deze vernield werd. De foto

wijzigt bijgevolg bovenstaande vaststellingen niet. Uit het nagestuurde medisch attest blijkt dat hierin

een beschrijving wordt gegeven van een aantal letsels die u vertoont, maar er wordt door de arts
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niet gepreciseerd in welke omstandigheden u deze letsels opliep. Vermits uw verblijf in Maiduguri

hiervoor werd betwijfeld, kan bezwaarlijk worden aangenomen dat deze letsels het gevolg zijn van de

door u aangehaalde mishandelingen door strijders van Boko Haram in Maiduguri (gehoor CGVS, p. 12-

13). U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een bijkomende

negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker argumenteert inzake het bestaan en de doelstellingen van Boko Haram.

Hij stelt dat het feit dat hij maar zes maanden in Maiduguru heeft gewoond de lacunes kan

verduidelijken.

2.1.2. Per fax, gedateerd op 5 juni 2013 maar door de Raad ontvangen op 5 juli 2013, brengt verzoeker

documenten bij, namelijk landeninformatie inzake de gouverneurs van Yobe State, een stadsplan, een

brief met kopie van de briefomslag, een geboorteakte, foto’s van verwondingen en een verslag van de

arts die zijn verwondingen bevestigt.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Verzoekers verweer dat hij slechts zes maanden in Maiduguru verbleef is niet aanvaardbaar ter

verschoning van zijn verregaande onwetendheid inzake essentiële kenmerken van Maiduguru. Zelfs

indien hij daar voor een beperkte periode had verbleven, dient aangenomen te worden dat hij enige

kennis omtrent zijn directe leefomgeving aldaar zou kunnen aantonen, quod non.

De landeninformatie die wordt bijgebracht zonder nadere duiding inzake het verband met verzoekers

relaas kan zijn geloofwaardigheid niet herstellen. Hetzelfde geldt voor de brief aangezien die blijkbaar

uitgaat van zijn zuster, die niet aanzien kan worden als een objectieve bron. Verzoekers geboorteakte

betreft diens identiteit, die op het eerste zicht niet ter discussie staat. De foto’s zijn in kopie en zijn van

dermate slechte kwaliteit dat er niets is uit af te leiden. Het attest van het Rode Kruis bevestigt het

bestaan van littekens maar kan geen uitsluitsel geven over de oorzaak ervan, laat staan de relatie met

verzoekers relaas.

Aangezien verzoeker niet aantoont dat hij ooit in Maiduguru heeft verbleven, kan niet worden

aangenomen dat hij daar het slachtoffer werd van acties van Boko Haram.

Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat hij in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, a) en b).

Evenmin maakt hij door de verwijzing naar de acties en doelstellingen van Boko Haram aannemelijk dat

er zich in Nigeria actueel een situatie voordoet die beantwoordt aan de bepalingen van artikel 48/4, §2,

c).



X - Pagina 5

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juli tweeduizend dertien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


