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nr. 131 423 van 14 oktober 2014

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 27 mei 2014 heeft

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

24 april 2014.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 juli 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 augustus 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. MUTOMBO 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Mushin, Lagos state, waar u geboren

werd op 15 september 1965. Uw vader was afkomstig uit Abeokuta, Ogun state. Toen uw ouders uit

elkaar gingen verhuisde uw vader terug naar Ogun state. U volgde middelbaar onderwijs in Lagos en

haalde uw diploma in 1985. Datzelfde jaar overleed uw moeder en sinds 1986 verhuisde ook u terug

naar Abeokuta, Ogun state, waar intussen niet enkel uw vader, maar ook uw broers en zussen

verbleven. In 2004 werd u door moslims in elkaar geslagen toen u getuige was van verkiezingsfraude

tijdens de lokale verkiezingen. Twee moslims die lid waren van de PDP sloegen een medepartijlid dat

christen was in elkaar. Toen ze u in de buurt zagen werd u ook in elkaar geslagen, tot uw oom

tussenbeide kwam. De andere man overleed nadien.
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In 2012 was u in Den Haag in Nederland, waar u via een talentenshow Larry Omodia ontmoette.

U mocht zingen op de talentenshow en nam op suggestie van Larry Omodia een videoclip van Mowa

Dupe op in Nederland. Larry gaf u bovendien de contactgegevens van (B.), die voor Lagos State

Television (LTV) in Ikeja werkt.

In mei 2012 gaf u de opgenomen videoclip aan (B.) en op 10 juni 2012 hoorde u van een vriend dat

de videoclip inderdaad op LTV werd getoond. (B.) vroeg u hem een versie van de video op DV cassette

te bezorgen. Op 19 juni 2012 ging u voor zaken naar Lagos en zou u de DV cassette aan (B.)

overhandigen. U ging eerst naar Computer village om gsm’s op te halen die u in Ogun zou

verkopen. Toen u later bij LTV aankwam en naar het bureau van (B.) op zoek ging, zag u twee mannen,

waarvan er één erg leek op (T.), een man van Hausa afkomst die u vroeger kende, maar die intussen

gestorven was. U wilde (B.) bellen, maar merkte dat u uw gsm en de cassette was vergeten, waarop u

door de poorten weer naar buiten liep. Bij het buitengaan zag u opnieuw de twee mannen die u eerder

zag. U sprak een motorrijder aan die u opnieuw naar Computer Village zou brengen. Op dat moment

zag u nog twee andere mannen op jullie afkomen, ze riepen: ‘Hij is het, hij is het!’. U zag dat één van

hen een wapen had, dat hij op de motorrijder richtte, met wie u intussen meereed. U hoorde een schot,

maar de chauffeur reed gewoon verder. Aangekomen bij Computer Village bleek de motorrijder geraakt

in het been, u was zelf niet gewond. U was erg onder de indruk van het gebeurde en verliet Lagos om

terug te keren naar Abeokuta, zonder (B.) nog te contacteren. Terug thuis vertelde u wat er gebeurde

aan uw broer, die op bezoek kwam vanuit Shagam, waar hij woonde. Hij zei u erg voorzichtig te zijn en

niet meer naar LTV te gaan, want misschien had (B.) iets te maken met het incident. U moest de muziek

volgens uw broer in zijn geheel vergeten.

In juli 2013 stelde uw manager, (A.A.), voor om uw muziek op Youtube te plaatsen om er meer

ruchtbaarheid aan te geven. U had geen problemen meer gekend sinds 19 juni 2012 en ging akkoord.

Dezelfde maand nog zag u dat uw muziek inderdaad op Youtube stond, wat u vierde met uw familie. Op

28 augustus 2013 vertrok u naar Asharo om liederenboeken op te kopen voor het koor in uw kerk,

waarvan u koormeester was. Onderweg werd u langs achter benaderd door een motorrijder, waarop u

de man zag die u ook buiten het LTV gebouw had gezien. Uw auto raakte van de baan af en u reed de

bossen in. Toen u niet meer vooruitkwam sprong u uit uw auto en liep u te voet verder. U

hoorde geweerschoten achter u, maar bleef verder lopen. U verborg zich een dag lang in een put in de

hoop niet gevonden te worden. De volgende dag hield er een voertuig halt bij u in de buurt, waarvan de

passagiers Yoruba spraken. Toen hetzelfde voertuig later op de dag opnieuw passeerde, durfde u het

tegenhouden, omdat u dacht dat de mannen die u belaagd hadden Hausa waren en niet Yoruba. U reed

met de mannen van Yoruba etnie mee naar Ashongboni en contacteerde van daaruit uw broer die in

Shagam woonde, niet ver van Ashongboni. Uw broer kwam u op 30 augustus 2013 ophalen en bracht u

naar zijn huis. U besprak alle gebeurtenissen sinds 2004 met hem en zijn familie en er werd besloten

dat u niet bij hen kon blijven, omdat u de familie in gevaar zou brengen. Uw broer bracht u dezelfde dag

nog naar Chief Ajoola Sadiku, waar u tot 2 september 2013 verbleef. Op 2 september 2013 vertrok u

naar Togo. Toen u tijdens uw verblijf in Togo naar de markt ging, zag u de man die op (T.) leek en die u

ook tijdens de incidenten op 19 juni 2012 en 28 augustus 2013 had gezien. De man zag u niet,

maar sindsdien verliet u het huis waar u in Togo verbleef niet meer. Op 28 oktober 2013 vertrok u per

vliegtuig vanuit Togo naar België. U vroeg op 31 oktober 2013 asiel aan.

B. Motivering

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

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Vooreerst dient

te worden opgemerkt dat u geen enkel document voorlegt om uw datum van afreis naar België of uw

specifieke reisweg te ondersteunen, wat een negatieve indicatie is voor uw

algemene geloofwaardigheid. Bovendien legt u vage verklaringen af met betrekking tot de documenten

die u voor uw reis naar België zou gebruikt hebben. U stelt weliswaar nog te weten dat u een paspoort

gebruikte dat niet het uwe was, maar u kan zich de volledige naam in het paspoort niet meer herinneren,

noch de nationaliteit in het paspoort of het al dan niet aanwezig zijn van een visum in het paspoort

(zie gehoorverslag CGVS p. 9). U weet evenmin hoeveel er betaald werd voor uw reis naar België

(zie CGVS p. 9). Gezien uw eerdere ervaring met reizen naar Europa (CGVS p. 5), kan niet

worden aangenomen dat u niet beter op de hoogte was van de details van de documenten waarmee u

reisde, ook al omdat u op de luchthaven gecontroleerd zou kunnen worden (zie informatie

administratief dossier). Verder stelt u vervolging te vrezen van moslims, meerbepaald een man die lijkt

op (T.) (een man van de Hausa etnie die in Lagos voor het huis van uw vader een schoenmakerskraam

had (CGVS p. 11)) die was betrokken bij twee incidenten waarbij schoten gelost werden (CGVS p. 11,

13). Met betrekking tot de personen die u zouden vervolgen en hun drijfveren blijft u echter bijzonder

vaag. Zo stelt u dat er op 19 juni 2012 aan het gebouw van LTV in Lagos op u geschoten werd door

moslims, aangezien één van hen Allahu Akbar riep (Allah is groot) en in uw richting schoot (CGVS p.
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11). De man die op (T.) leek was hierbij betrokken (CGVS p. 11). De chauffeur van de motorbike met

wie u naar Computer Village wilde rijden, werd in het been geraakt (CGVS p. 11). Opvallend is dat u

onmiddellijk na het incident geen contact meer opnam met (B.) (CGVS p. 12). Nochtans had u geen

enkele reden om te veronderstellen dat hij iets met het incident te maken had, u wist zelfs niet of hij

moslim of christen was (CGVS p. 17). Men zou dan ook veronderstellen dat u hem op de hoogte zou

brengen van het gebeurde en zich bij hem of elders zou informeren over de gebeurtenissen van die dag,

in een poging ze van context te voorzien. Uw broer suggereerde echter dat (B.) misschien iets met het

incident te maken had en zei u met muziek te stoppen (CGVS p. 12). Hoewel u op dat moment niet

geloofde dat u werkelijk geviseerd werd, nam u inderdaad geen contact meer op met (B.) (CGVS p.

17). Meer dan een jaar later, op 28 augustus 2013, raakte u met uw auto van de baan af nadat u

opnieuw de man die op (T.) leek herkende achterop een motorbike die naast u kwam rijden (CGVS p.

13). Nadat u uit de wagen sprong en begon te lopen, hoorde u opnieuw geweerschoten (CGVS p. 13).

Gevraagd waarom u denkt dat men het op u gemunt had, stelt u dat u vermoedt dat het te maken heeft

met de religieus geïnspireerde muziek die u maakte (CGVS p. 18), maar in feite brengt u geen

elementen aan die erop wijzen dat dit inderdaad het geval is. Uw verklaring dat u enkele weken voor het

incident op 28 augustus 2013 uw muziek online liet plaatsen (CGVS p. 12), toont nog niet aan dat

beide gebeurtenissen iets met elkaar te maken hebben. De enige aanwijzing die u heeft dat de

gebeurtenissen op 19 juni 2012 en op 28 augustus 2013 aan elkaar gelinkt zijn, is de man die op (T.)

leek, die u beide keren zag. Dat de gebeurtenissen religieus geïnspireerd zouden zijn, baseert u enkel

op de vaststelling dat er ‘Allah is groot’ geroepen werd door de man die in het been van de chauffeur

schoot op 19 juni 2012 (CGVS p. 11, 17).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat zelfs na het tweede incident op 28 augustus 2013, nu u

twee maal dezelfde persoon zag bij een schietincident, en nu uw familie blijkbaar overtuigd was dat dit

met u te maken had, u nog steeds niet naar de politie stapte (CGVS p. 14), noch ondernam u enige

poging om er achter te komen wie de man die op (T.) leek is en waarom hij het op u voorzien zou

kunnen hebben. U weet niet of er in de buurt van LTV nog meer problemen waren op de dag van het

schietincident waarbij u betrokken was, noch probeerde u er achter te komen (CGVS p. 17). Hierdoor

blijft in het geheel onduidelijk of de man die op (T.) leek het inderdaad op u voorzien had en waarom

juist. Uw gebrek aan interesse voor de juiste toedracht van de gebeurtenissen en de volledige

afwezigheid van pogingen om het gebeurde in context te plaatsen, doet uw geloofwaardigheid geen

goed. U kan in elk geval niet overtuigen dat er inderdaad sprake zou zijn van een persoonlijke

vervolging op basis van uw religie of een andere vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie.

Bovendien kan in elke geval verwacht worden dat iemand die internationale bescherming vraagt, eerst

in zijn land van herkomst alle mogelijkheden om bescherming te verkrijgen heeft uitgeput. Dat u naliet

dit zelf maar te proberen doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Ter

verklaring stelt u dat het in Nigeria gevaarlijk is om naar de politie te gaan in verband met religieuze of

politieke zaken, omdat men nooit kan weten wat de overtuiging is van de persoon die men voor zich

heeft (CGVS p. 14, 15, 18). Ter ondersteuning legt u enkele algemene internet artikels over Boko

Haram voor, waarin incidenten worden aangehaald van geweld tegen christenen (zei administratief

dossier). Deze algemene artikelen bewijzen echter geenszins dat u zelf slachtoffer van religieuze

vervolging zou zijn geweest, noch dat u zelfs niet kon proberen om bescherming te verkrijgen tegen uw

schijnbare belagers. Weliswaar wordt er in één van de artikels aangehaald dat er soldaten informatie

doorgaven aan Boko Haram leden, er wordt eveneens aangehaald dat deze praktijken onderzocht

werden en dus niet per definitie onbestraft zouden blijven. Ook de incidenten die u aanhaalt tijdens

verkiezingen in 2007 (CGVS p. 15), kunnen bezwaarlijk verklaren waarom u, in uw specifieke situatie,

geen enkele moeite deed om te proberen bescherming te verkrijgen vooraleer te besluiten het land te

verlaten.

Met betrekking tot het incident in 2012 dient nog opgemerkt dat u het exacte adres niet kan noemen

van LTV (CGVS p. 11), de plaats waar het eerste schietincident zou hebben plaatsgevonden

in aanwezigheid van de man die op (T.) leek. U stelt dat het in de regio van Alausa ligt (CGVS p.

11), terwijl het adres in werkelijkheid in de regio Agidingbi gelegen is (zie informatie administratief

dossier). Ook de volledige naam van (B.) kan u niet noemen, nochtans was (B.) de man die zou

gezorgd hebben dat uw muziek op Lagos State Television te zien was (CGVS p. 10). Aangezien u

contact met hem had in het kader van het uitbreiden van uw muzikale bekendheid (CGVS p. 10) en

aangezien u hem op zijn kantoor in het gebouw van LTV zou gaan opzoeken (CGVS p. 11), zou men

veronderstellen dat u bekend bent met zijn volledige naam.

Overigens dient met betrekking tot het incident in 2004 waarbij u werd geslagen te worden

opgemerkt dat dit reeds gedateerd is (zie gehoor CGVS, p.10 en p.16) en niet uw directe

vluchtaanleiding betreft, gezien u zelf uitdrukkelijk verklaart dat u tussen 2004 en 2012 geen ernstige

problemen hebt gekend (zie gehoor CGVS, p.16).
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Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van

het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, kan worden vastgesteld.

U legt geen documenten neer die uw identiteit of reisweg kunnen ondersteunen. Wel legt u enkele CD-

roms en een cassette voor waar uw muziek opstaat. Ook kan worden vastgesteld dat uw

muziek inderdaad op Youtube geplaatst werd in juli 2013, wat echter nog geen bewijs is dat u

inderdaad vervolgd werd omwille van deze muziek. Er valt op dat er geen enkele commentaren bij de

filmpje op Youtube werden achtergelaten hoewel er volgens uw verklaringen op facebook wel veel

commentaren kwamen op de muziekvideo (CGVS p. 17). In elk geval is er geen aanwijzing dat het

om aanstootgevende muziek zou gaan, gezien de realiteit van gemengde religies in Nigeria. Hoewel

er inderdaad individuele gevallen van geweld tussen moslims en christenen bekend zijn, wil dit niet

zeggen dat u persoonlijk gevaar loopt bij een terugkeer naar Nigeria. De artikels die u in dit verband

voorlegt werden hierboven reeds besproken.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van de algemene beginselen van

behoorlijk bestuur, in het bijzonder de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel. Tevens stelt hij

dat een manifeste appreciatiefout werd begaan.

Verzoeker betoogt dat zijn broer en chief Ajoola zijn reis regelden, zodat hij inderdaad de kostprijs niet

kent. Verzoeker kreeg zijn paspoort op de avond waarop zij op het vliegtuig stapten en zodra hij

aankwam werd het afgenomen. Bijgevolg is het niet onlogisch dat hij de details van het paspoort niet

kent. Verzoeker herinnert zich één naam, met name Gandonu. Verder was de smokkelaar goed gekend

op de luchthaven aangezien iedereen hem er een hand kwam geven en zij zonder problemen door de

controle kwamen en konden instappen. Verzoeker reisde inderdaad reeds eerder naar Europa. Hij heeft

dus wel kennis van reizen naar Europa doch niet omtrent de reis voorafgaand aan zijn asielaanvraag.

Verzoeker geloofde na het eerste schietincident inderdaad niet dat men het op hem gemunt had. Pas na

het tweede incident besefte hij dat hij het doelwit was gezien het onmogelijk toeval kon zijn dat hij

tweemaal door dezelfde mannen werd beschoten. Er kan maar één conclusie zijn inzake de drijfveren

van de moslims. Verzoeker maakte als christen religieuze muziek en deze werd uitgezonden via de tv

en internet. Daarom denkt hij dat de moslims hem uit de weg willen ruimen om te voorkomen dat hij zijn

geloof kan verspreiden via zijn muziek.

Verzoeker nam na het eerste incident inderdaad geen contact op met B. van LTV. Zijn oudere broer

adviseerde hem om geen contact op te nemen met B. aangezien deze misschien iets met het incident te

maken had. In Nigeria is het de gewoonte om de raad op te volgen van de oudste broer. Zijn broer was

als een vader voor hem en hij volgde diens goede raad op. Verzoeker zelf was er niet zeker van dat

Boko Haram iets met de aanval te maken had doch vertrouwde op de mening van zijn broer.

Aangezien de man die op T. lijkt bij beide schietincidenten betrokken was kon en mocht verzoeker de

conclusie trekken dat het geen toeval betrof en dat de mannen het op hem gemunt hadden. Verzoeker

liet bovendien in juli 2013 muziek online zetten, zodat het geen toeval kan zijn dat hij enkele weken later

opnieuw slachtoffer werd van een beschieting. Indien men alle feiten in acht neemt kan men besluiten

dat verzoeker het doel vormt van moslimextremisten. Bovendien is de massale christenvervolging door

Boko Haram in Nigeria nu meer dan ooit een actueel thema.

Verzoeker herhaalt dat hij duidelijk te kennen gaf dat hij omwille van zijn geloofsovertuiging en de

religieuze boodschap die hij verspreidde via zijn muziek werd geviseerd. Voor de volledigheid merkt hij

op dat het zijn oudere broer en niet zijn familie was die ervan overtuigd was dat verzoeker het doel was

van de beschietingen.

Verzoeker ging niet naar de politie omdat de staat bestaat uit moslims en het voor christenen gevaarlijk

is om naar de politie te stappen. De huidige gouverneur in zijn staat is een moslim en de

moslimextremisten hebben in heel Nigeria banden, wat maakt dat je als christen heel voorzichtig moet



RvV X - Pagina 5

zijn alvorens naar de politie te stappen. Omwille van dit wantrouwen ging verzoeker geen aangifte doen

bij de politie. Hij wist niet of hij deze kon vertrouwen. Om dezelfde reden trachtte hij ook niet te

achterhalen wie de man was die op T. leek. Verder zijn de moslimextremisten in alle geledingen van de

staat vertegenwoordigd, gaande van de overheid, het leger, de politie tot de rechtbanken. Dit wordt zelfs

bevestigd door de president van Nigeria, die letterlijk stelde dat Boko Haram geïnfiltreerd is in alle

niveaus van de samenleving.

Verzoeker stelt een persoonlijke vervolging op basis van zijn religie te hebben aangetoond. Hij brengt

voldoende bewijzen bij van het feit dat hij in Nigeria een religieuze muzikant was. Zijn video’s zijn terug

te vinden op het internet en hij bracht cassettes en cd’s bij.

In een corrupt land waar moslimextremisten snel oprukken en in alle niveaus van de samenleving

geïnfiltreerd zijn met als doel om van dit land een moslimstaat te maken, kan het verzoeker niet kwalijk

worden genomen dat hij zich niet richtte tot de lokale instanties in zijn thuisland. Indien hij zich hiertoe

wel had gericht was de kans groot dat hij nog groter gevaar liep. Nigeria is geen veilige plaats voor

personen die een uitgesproken religieuze mening hebben. Als christen met enige naamsbekendheid

werd verzoeker nog meer dan andere christenen het doelwit van de moslimextremisten.

Verzoeker probeert door verschillende internetartikelen over Boko Haram aan te halen de ernst van de

situatie in Nigeria aan te tonen en bijgevolg ook van de situatie waarin hij als christen met

naamsbekendheid zou verkeren indien hij het land niet was ontvlucht. In één van de bijgebrachte

artikelen wordt gesteld dat er soldaten zijn die informatie doorgeven aan Boko Haram. Dat deze

praktijken onderzocht werden en dus niet per se onbestraft blijven is een misinterpretatie van wat

verzoeker met dit artikel wilde aantonen. Hij probeert hiermee te bewijzen dat Boko Haram binnen alle

geledingen van de maatschappij actief is en connecties heeft. Bovendien wil hij hiermee aantonen dat

soldaten niet te vertrouwen zijn en dat dit eveneens het geval kan zijn bij de politie, waardoor hij niet

naar de politie ging. Daarenboven gaat het in het artikel niet over een volledig onderzoek van de zaak

doch enkel over een onderzoek naar de soldaten die informatie doorgaven en naar de periode waarin zij

dit deden. Verzoeker kan geen bewijzen leveren over de schietpartijen omdat hij niet naar de politie

ging. Daarom tracht hij door het aanbrengen van allerlei artikels over Boko Haram aan te tonen dat hij

weldegelijk in gevaar is. Hij tracht een specifiek voorbeeld te geven door het voorval met de senator

Ibikunle Amosun van 2007 aan te halen. Hoewel hij hierbij niet betrokken was blijkt uit dit voorval de

hoge graad van corruptie en het gebrek aan politioneel optreden in Nigeria. Verzoeker geeft nog een

tweede voorbeeld, met name dat van een vooraanstaande schooldirectrice die een moordaanslag

overleefde en diende te vluchten wegens een gebrek aan bescherming door de politie. Verzoeker tracht

hiermee aan te tonen dat hij niet naar de politie kon gaan omdat deze geen bescherming zouden

hebben geboden. Daarenboven is er een geval bekend van een christen die in de gevangenis zat, hier

door moslimextremisten werd uitgehaald en werd onthoofd. Verder wijst hij erop dat bij de recente

ontvoering van 240 schoolmeisjes de veiligheidstroepen reeds vier uur van te voren op de hoogte waren

over de aanval doch hiertegen geen actie ondernamen. Dit is het zoveelste bewijs dat de overheid niet

kan instaan voor de veiligheid van de burgers en niets kan ondernemen tegen de moslimextremisten.

Verzoeker kent Ikeja, waar Alausa en Agidingbi gelegen zijn, niet goed. Hij weet wel dat het Lagos

Staatssecretariaat zich in Alausa bevindt, op een goede kilometer van de gebouwen van LTV Channel

8. Daardoor dacht hij dat deze gebouwen zich ook in Alausa bevinden en niet in Agidingbi. Verder

verschilt het transportsysteem in Nigeria van dit van Europa, waar er op de hoek van de straten

straatnamen worden vermeld en de grenzen tussen steden, gemeenten en deelgemeenten borden

staan. In Nigeria is dit niet zo en moet je geen adressen kennen indien je ergens naartoe wilt gaan. Alle

plaatsen zijn gekend met een speciale naam, zoals LTV 8. Indien je ergens wilt geraken, neem je een

taxi en dien je geen exact adres door te geven. Zo deed verzoeker dit ook.

In Nigeria is het voorts het gebruik om mensen met een afgekorte naam aan te spreken. Verzoeker

stond er daardoor nooit bij stil om de volledige naam van B. te vragen. Hij wist wel aan te geven

waarvoor dit waarschijnlijk de afkorting was. Ondertussen nam hij contact op met een kennis in Nigeria

en kent hij de volledige naam van B.

Verzoeker haalde het incident van 2004 louter aan om aan te tonen dat de problematiek tussen moslims

en christenen in Nigeria al langer speelt. Dit blijkt ook uit de informatie bij het verzoekschrift. Het feit dat

er veel christenen worden gedood, in combinatie met verzoekers profiel, toont aan dat verzoekers relaas

klopt en dat hij in gevaar is in Nigeria. Gewone christenen zijn reeds doelwit van moslimextremisten en

worden door hen vermoord. Verzoeker voegt informatie bij het verzoekschrift om dit te staven.
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Het CGVS heeft zijn situatie onvoldoende onderzocht, schendt de voormelde beginselen en maakt een

manifeste appreciatiefout.

Verzoeker geeft weer wat er wordt bepaald in artikel 3 EVRM en artikel 10 van het EG-Verdrag. Hij

benadrukt dat hij niet kan terugkeren naar zijn land van herkomst. Er werd geen rekening gehouden met

de feitelijke toedracht van het relaas en men achtte het niet noodzakelijk om zijn reële situatie te

onderzoeken. De Nigeriaanse bescherming voldoet geenszins aan de Europese maatstaven en dit werd

met verschillende voorbeelden gestaafd.

2.1.2. Verzoeker voegt de volgende stukken bij zijn verzoekschrift: een kopie van zijn cd- en

cassettehoezen (stuk 5) en vijftien artikelen met betrekking tot de algemene situatie in Nigeria (stukken

3-4 en 6-18).

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Het louter weergeven van de inhoud van een

verdragsartikel, zonder enige nadere duiding en zonder deze op de bestreden beslissing te betrekken,

kan geenszins worden aanzien als een middel in voormelde zin. Bijgevolg wordt de schending van

artikel 10 van het EG-Verdrag niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. De Raad merkt op dat verzoeker geen enkel document ter staving van zijn voorgehouden

identiteit en herkomst en evenmin aangaande zijn voorgehouden reisweg naar België bijbrengt. Dit

klemt des te meer daar hij verklaarde in 2012 reeds naar Nederland en Spanje te zijn gereisd en toen

ongeveer een maand in Europa verbleven te hebben, waarna hij naar Nigeria terugkeerde

(gehoorverslag CGVS, p. 5). Aldus kan redelijkerwijze worden aangenomen dat verzoeker op de hoogte

is op welke wijze hij een reis naar Europa dient te regelen, welke documenten hiervoor nodig zijn en op

welke manier de reis zelf verloopt. Uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde

informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt bovendien dat er op de luchthaven van Brussel-Nationaal

strenge paspoortcontroles plaatsvinden. Het is dan ook niet aannemelijk dat verzoeker, behalve de

naam “Gandonu”, niet weet welke nationaliteit het valse paspoort bevatte, of er een visum in stond en

hoeveel de reis gekost heeft (gehoorverslag CGVS, p. 9). Deze verklaringen zijn tevens niet te rijmen

met zijn eerdere reis naar Europa, waarvoor hij blijkens zijn verklaringen een internationaal paspoort

gebruikte, dat hij evenwel heeft achtergelaten (administratief dossier, stuk 10, “verklaring 26”).

Verder dient opgemerkt dat verzoeker aanvoert dat hij twee maal, op 19 juni 2012 en op 28 augustus

2013, door moslims beschoten is omwille van de christelijk-religieusgeïnspireerde muziek die hij maakt

(gehoorverslag CGVS, p. 16-18). Verder verklaarde verzoeker, naast zanger, tevens werkzaam te zijn

geweest als handelaar (gehoorverslag CGVS, p. 6). De Raad stelt vast dat het feit dat verzoeker als

zanger enkele religieusgeïnspireerde liederen heeft opgenomen en dat deze op tv en op internet

verschenen, tussen vele andere gelijkaardige liederen, niet voldoende is om verzoeker een groter

risicoprofiel toe te kennen dan andere christenen in Nigeria. Dit klemt des te meer daar verzoeker geen
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enkel begin van bewijs bijbrengt aangaande de beweerde incidenten op 19 juni 2012 en 28 augustus

2013. Met betrekking tot deze incidenten komt verzoeker bovendien niet verder dan het uiten van

vermoedens over de dader(s) en het motief/de motieven. De enige concrete aanwijzing die verzoeker

heeft om te vermoeden dat een link bestaat tussen zijn muziek en de incidenten, is dat er tijdens het

incident op 19 juni 2012 “Allah is groot” geroepen werd (gehoorverslag CGVS, p. 11). Verder ging

verzoeker niet na of er in de buurt van LTV, waar het incident van 28 augustus 2013 plaatsvond, nog

andere incidenten zijn geweest (gehoorverslag CGVS, p. 17), hetgeen getuigt van een gebrek aan

interesse en bijgevolg afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Verzoeker nam

verder geen contact meer op met B. na het incident op 19 juni 2012, hoewel redelijkerwijze kan

verwacht worden dat verzoeker tracht te achterhalen of B. iets met het incident te maken had. Dat zijn

broer hem zou hebben aangeraden om B. niet meer te contacteren, is geen afdoende verklaring voor

verzoekers passieve houding, temeer daar hij verklaarde danig onder de indruk te zijn van het gebeurde

(gehoorverslag CGVS, p. 12).

Hier voegt zich nog aan toe dat verzoeker zich niet de moeite getroostte om in zijn land van herkomst

bescherming te vragen (gehoorverslag CGVS, p. 14). Verzoeker kan geen afdoende verklaring bieden

voor het nalaten om in Nigeria naar de politie te gaan. Waar verzoeker verwijst naar een hele reeks

artikelen en hieruit afleidt dat de extremisten van Boko Haram in het hele staatsapparaat geïnfiltreerd

zijn, dus ook in de politie, dient opgemerkt dat uit deze artikelen blijkt dat Boko Haram voornamelijk in

het noorden en noordoosten van Nigeria actief is. Uit deze artikelen kan evenwel niet worden afgeleid

dat de politie in Lagos of Asharo, waar de beweerde incidenten plaatsvonden, of in zijn woonplaats te

Abeokuta door militanten van Boko Haram geïnfiltreerd werd. Dat verzoeker in België internationale

bescherming vraagt, doch in zijn land van herkomst zich niet de moeite getroost heeft om bescherming

te kunnen bekomen, zonder hiervoor een afdoende verklaring te geven, doet verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

In zoverre verzoeker verwijst naar de reeks artikelen bij onderhavig verzoekschrift (stukken 3-4 en 6-18)

ter staving van zijn asielrelaas, dient opgemerkt dat deze informatie van louter algemene aard is en

geen betrekking heeft op zijn persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat hij bij

een terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd.

Verzoeker dient de aangevoerde vrees voor vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op

het voorgaande, in gebreke. Tevens dient herhaalt te worden dat uit deze artikelen blijkt dat Boko

Haram vooral in het noorden en noordoosten van Nigeria actief is, zodat redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat de dreiging voor christenen in Abeokuta, Lagos of Asharo niet dermate is dat het louter

christen zijn voldoende is om een nood aan internationale bescherming aan te tonen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op de overtollige motieven dat verzoeker de volledige naam van B. niet kent en de

specifieke geografische locatie van LTV niet correct weergeeft, kan derhalve op zich niet leiden tot een

hervorming van de bestreden beslissing.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

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.

2.3.2. 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:

Artikel 1
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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 veertien oktober tweeduizend veertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


