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nr. 109 597 van 11 september 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 10 juni 2013 heeft

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

31 mei 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 9 augustus 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat VAN LYSEBETH loco advocaat

S. STOCKBROECKX en van attaché H. JONCKHEERE, 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 Peri Village, in Potiskum

Local Government Area (hierna LGA) – Yobe State op 12 december 1986. U bent Igbo van etnische

origine en christen.

Op vijfjarige leeftijd verhuisde u naar uw grootmoeder die in Imokwe – Imo State woont. U bleef bij

haar wonen tot u in december 2009 terug naar uw ouders in Peri Village, in Potiskum LGA – Yobe

State verhuisde. Nadat u enkele maanden bij uw ouders woonde, belde uw vader zijn vriend

Fidelis Ojenemera op die te Bauchi woonde, en u mocht bij hem beginnen werken als krantenverkoper.
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U bleef tot in 2011 bij Fidelis Ojenemera, tot u een eigen zaak in de verkoop van kranten begon. Een

man, Musa Alhadji, kocht steeds kranten bij u en tijdens een lunch vroeg hij u of u ander werk wilde

hebben. U ging in op het aanbod en op een dag nam hij u mee om ‘de baas’, Ima Abubakar, te

ontmoeten. De baas was er niet, maar op een later moment was hij er wel en hij gaf u aan dat u

5.000.000 Naira kon verdienen door een kerk op te blazen. Er werd een vingernagel en een stuk haar

van u genomen en u moest zweren hier niets van te zeggen. U moest later terugkomen om training te

volgen. Nadat u twee zulke trainingen had gevolgd, vertelde u tegen Musa Alhadji dat u de job niet wilde

hebben. Musa Alhadji belde u nog verschillende keren op. Op 23 september 2012 ging u naar de Saint

John kerk te Bauchi. Er werd een aanslag gepleegd op de kerk, maar u kon ontkomen. Nadien belde

Musa Alhadji u op om te zeggen dat u ook zulke aanslag moest plegen. De dag nadien verhuisde u

terug naar uw ouders in Peri Village. In november 2012 vertelde u alles aan uw moeder en deze stuurde

u door naar pastoor Johan. U vertelde alles aan pastoor Johan en hij nam contact op met een persoon

te Lagos en vertelde u om in december naar Lagos te gaan. Op 25 december 2012 werd de Redeemer

Ambassador kerk in Peri Village aangevallen en de pastoor en een vijftal mensen overleden. Er werden

ook huizen in brand gestoken en uw ouders, uw broers Stanley en Ethel en uw zussen Dorita en

Modesta overleden toen hun huis in brand gestoken werd. De dag nadien reisde u – via Damaturu –

naar Lagos. U verbleef enkele dagen in het huis van de contactpersoon van pastoor Johan en in januari

2013 hielp de man u aan boord van een schip. Later in januari 2013 meerde het schip aan te

Antwerpen, waar u van boord ging. Op 4 februari 2013 diende u bij de Dienst Vreemdelingenzaken 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 vervolging door Musa Alhadji

vreest, omdat u de job niet deed, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat uw kennis betreffende Bauchi – de stad waar u volgens

uw verklaringen ruim 2 jaar woonde en werkte en waar u problemen kende met terroristen – vaag en

erg beperkt is.

U verklaarde dat u sinds december 2009 bij uw ouders in Peri Village, in Potiskum LGA – Yobe

State woonde en dat u enkele maanden later naar Fidelis Ojenemera, een vriend van uw vader die in

Bauchi woonde, verhuisde (gehoor CGVS, p.5-6). In Bauchi was u krantenverkoper op straat en u

oefende deze job er uit tot juni – juli 2012 (gehoor CGVS, p.7). U bleef in Bauchi wonen tot 24

september 2012 (gehoor CGVS, p.12 en p.18).

Toen u gevraagd werd om over Bauchi te vertellen, gaf u aanvankelijk aan dat u niet veel weet

over Bauchi. Toen de dossierbehandelaar u verder aanmoedigde om toch te vertellen over Bauchi,

kwam u niet verder dan aan te geven dat er het ‘teaching hospital’ is, het ‘Abubakar stadion’ en de

‘Tafubula universiteit’ (gehoor CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd wie de burgemeester of de ‘chef’ van

Bauchi is, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.7). Evenmin had u er een idee van welke partij

Bauchi regeert, omdat u geen politieker bent en u wist niet waarvoor de afkorting ‘ANPP’ – één van

de belangrijkste politieke partijen in Bauchi en de partij die de gouverneur van Bauchi State leverde in

2007 – staat (gehoor CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd welke fabrieken er zijn te Bauchi, gaf u aan er

geen te kennen. U vulde aan dat er vele bedrijven zijn, maar u er niet in geïnteresseerd was (gehoor

CGVS, p.8). Toen u gevraagd werd of er een treinstation te Bauchi is, gaf u aan het niet te weten

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

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er te Bauchi weldegelijk een treinstation is. Toen u

gevraagd werd of er een luchthaven is te Bauchi, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.8). Uit

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

gevoegd, blijkt dat in het centrum van Bauchi de ‘Bauchi airport’ gelegen is. Verder had u er een idee

van wat de postcode van Bauchi is (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd om namen van scholen

te Bauchi te geven, gaf u vaag aan dat er de ‘Bauchi primary school’ is en dat de naam van de stad aan
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de school gegeven wordt. U had er echter geen idee van waar de ‘Bauchi primary school’ gelegen is

(gehoor CGVS, p.8).

Toen u verder gevraagd werd om dorpen in de buurt van Bauchi te noemen, gaf u aarzelend aan dat

er Gobe en Jos zijn (gehoor CGVS, p.8). Toen de dossierbehandelaar u daarop vroeg hoever Jos

van Bauchi ligt, gaf u aan het niet te weten en u noemde verder Kaduna als dorp in de buurt van

Bauchi (gehoor CGVS, p.8). Toen de dossierbehandelaar u erop wees dat Jos op 126 kilometer van

Bauchi ligt en u gevraagd werd om dorpen in de buurt van Bauchi te noemen, gaf u ontwijkend aan dat

Bauchi ook een LGA is (gehoor CGVS, p.9 en administratief dossier). Toen u daarop nogmaals en

expliciet gevraagd werd om dorpen in de buurt van de stad Bauchi te noemen, gaf u – na zeer lang

nadenken – een zevental namen op (gehoor CGVS, p.9). Geen van de door u genoemde plaatsen

werden teruggevonden als ‘dorp in de buurt van de stad Bauchi’. Enkele plaatsen blijken wel LGA’s te

zijn in Bauchi State (zie administratief dossier). Toen u verder gevraagd werd de dorpen te noemen die

je tegenkomt als je reist van Bauchi (de stad waar u volgens uw verklaringen twee jaar woonde en

werkte) en Peri Village (het dorp waar u volgens uw verklaringen een tijdje bij uw ouders woonde), gaf

u aanvankelijk aan dat dit Tarazo en Bukuru zijn, om nadien uw antwoord weer in te trekken en aan

te geven dat u niet weet welke dorpen er tussen Bauchi en Peri Village liggen (gehoor CGVS, p.9). Toen

u de termen Shadowanka, Kura, Tirwun, Inkil, Dumi en Bigi opgeworpen werden, gaf u aan geen van

deze woorden te kennen (gehoor CGVS, p.14). Nochtans zijn deze zes termen allen dorpen die liggen

in een omtrek van maximaal 4 kilometer rond Bauchi stad (zie administratief dossier). Toen u de termen

Miri en Yelwa opgeworpen werden, gaf u aanvankelijk aan dat het allebei dorpen zijn in Yobe. Later gaf

u aan te denken dat Yelwa in Bauchi ligt (gehoor CGVS, p.14). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat ook deze twee

plaatsen dorpen zijn die liggen in een omtrek van maximaal 4 kilometer rond Bauchi stad. Toen u

verder gevraagd werd of er water als een rivier of een meer nabij Bauchi stroomt, gaf u aan niet te

weten of er een rivier is (gehoor CGVS, p.8).

Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden betreffende Bauchi

ondermijnen volledig de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf van ruim twee jaar in

Bauchi én de problemen die u daar zou hebben ondergaan. De onwetendheden zijn extra

frappant, daar u eerder aangaf dat u gedurende een periode van bijna twee jaar kranten en

tijdschriften verkocht op straat en men bijgevolg kan verwachten dat dit een bovengemiddelde

geografische kennis teweeg brengt.

Voor wat de aanslagen op de Redeemer Ambassador kerk en de huizen in Peri Village op 25

december 2012 betreft kan het volgende worden opgemerkt.

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

werd gevoegd, blijkt dat de aanslagen op de Redeemer Ambassador kerk en de huizen in Peri Village

op 25 december 2012 gepleegd werden door de organisatie Boko Haram. 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 en Boko Haram er tot op heden

niet in slaagt aanslagen te plegen in het zuiden van Nigeria, bij wiens bevolking u gezien uw Igbo-

origine en uw christelijke geloofsovertuiging desgevallend religieus en etnisch aansluiting kan vinden.

De etnische Igbo's leven immers voornamelijk in het zuidoosten van Nigeria (zie informatie in het

administratieve dossier). 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 ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel

risico op het lijden van ernstige schade’ inroepen bij terugkeer naar Nigeria.
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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 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. Verzoeker voert de schending aan van de redelijkheidsplicht en de zorgvuldigheidsplicht.

Hij stelt dat hij zijn kranten en tijdschriften steeds op dezelfde straathoek aan de man bracht en er dus

geenszins sprake kan zijn van een bovengemiddelde geografische kennis van Bauchi. Hij verwijst naar

zijn lage scholingsgraad.

Verzoeker herhaalt het feitenrelaas om zijn vrees te benadrukken.

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 (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, geloofwaar-

dig 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. Bij de beoordeling van de feitelijke kennis omtrent de beweerde regio van herkomst of verblijf van

de verzoekende partij, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht

rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de vraag of de

motiveringen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te

slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij daarbij

uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake

feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

Verzoeker stelt dat hij laaggeschoold is en gedurende twee jaar kranten verkocht in Bauchi. Uit

verzoekers verklaringen, zoals terecht aangehaald in de bestreden beslissing, blijkt dat hij hoegenaamd
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geen elementaire kennis heeft omtrent Bauchi, zoals bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van een

treinstation of luchthaven. De veelheid aan onjuiste antwoorden is dermate doorslaggevend dat geen

geloof kan gehecht worden aan verzoekers voorgehouden verblijf in Bauchi, stad waar zijn

vluchtelingenrechtelijke problemen zich zouden hebben voorgedaan. De verwijzing naar zijn

laaggeschooldheid kan niet worden aanvaard aangezien aangenomen moet worden dat verzoeker door

zijn job als krantenverkoper vele sociale contacten had die hem basiskennis over de stad zouden

kunnen opleveren.

Het redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat

tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS 20 september 1999, nr. 82.301; RvS 18 april

1997, nr. 65.919). De schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden volgehouden, aangezien

de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier en dat verzoeker de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten

en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle

relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

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

zij niet dienstig wordt weerlegd door de Raad overgenomen.

Verzoeker maakt derhalve zijn verblijf in Bauchi en de hieruit voortvloeiende problemen niet

aannemelijk.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.2.3. Verzoeker voert inzake de subsidiaire beschermingsstatus geen ander element aan dan hetgeen

werd aangebracht in het kader van het vluchtelingenrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker niet aan dat er in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 elf september tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


