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nr. 151 810 van 4 september 2015

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 april 2015 heeft

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

27 februari 2015.

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 26 mei 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DIMONEKENE-VANNESTE

en van attaché C. MISSEGHERS, 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, geboren op 25 februari 1985 te Damaturu, Yobe state

en van Urhobo af te stammen. Toen u ongeveer vijf of zes jaar was, verhuisde u met uw gezin naar

Potiskum. Daar ging u naar school. Toen u ongeveer twintig of eenentwintig jaar was, verhuisde u naar

Wari, Delta state. U legde er uw examen voor het secundair onderwijs af. U verbleef er ongeveer drie

jaar om van omgeving te veranderen. Vervolgens keerde u terug naar Yobe state. U ging naar de Yobe

state universiteit in Damaturu. U verbleef op de campus gedurende vijf jaar om er ‘production

technologie’ te studeren. In 2008 studeerde u af. Vervolgens deed u uw ‘jeugddienst’ in Geidam, Yobe

state, van 2009 tot 2010. Daarna keerde u terug naar Potiskum en woonde er bij uw familie en begon er

te werken voor (J.B.).
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Op 14 november 2014 in de nacht hoorde u geweerschoten. U zag dat uw buren, die zoals jullie

katholiek waren, door leden van Boko Haram werden aangevallen. Toen ze weigerden om zich tot de

Islam te bekeren, werden ze doodgeschoten. Vervolgens vielen de mannen jullie huis binnen. U

herkende één van hen, (M.). Toen ze u onder schot namen, smeekte uw vader om u te sparen. Hij werd

hierop doodgeschoten. Ook uw zus werd neergeschoten. U zag vervolgens de kans om het huis te

verlaten en liep naar het huis van Father (S.). U bracht er de nacht door. Father (S.) raadde u aan om

het voorval bij de politie te melden. Deze joegen u echter weg uit angst dat u tot Boko Haram zou

behoren. Father (S.) raadde u dan aan om het land te verlaten. Hij had connecties waardoor dit mogelijk

zou zijn. Jullie reisden daarom naar Abuja waar jullie (J.) ontmoetten die mits betaling de

nodige documenten kon voorzien. Ook in Abuja ging u naar de politie om er het voorval aan te geven,

maar ook hier werd u door de politie verjaagd. U keerde terug naar Yobe state om het geld voor uw reis

te verzamelen. U ging naar uw oom in Damaturu en hij beloofde om het nodige geld bij elkaar te vinden.

Omdat Damaturu daags voordien was aangevallen door Boko Haram, besloot u met Father (S.) naar

Potiskum terug te keren. Jullie bleven er enkele dagen tot wanneer uw oom het geld op rekening van

Father (S.) had gestort. Vervolgens gingen jullie terug naar Abuja om er de documenten op te halen. Op

28 november verlieten jullie Abuja met een binnenlandse vlucht naar Lagos. Ook in Lagos ging u

nogmaals naar de politie om het incident tevergeefs aan te geven. Op 1 december 2014 nam u, met een

Nigeriaans paspoort met visum een internationale vlucht naar Marokko om aansluitend naar België te

vliegen. Op 2 december arriveerde u in België en u vroeg er diezelfde dag 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 Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U vreest Boko Haram omdat ze 'achter uw leven zitten'. (zie gehoor CGVS, p 19)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er flagrante tegenstrijdigheden zijn in uw

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) en het CGVS. Bij de aanvang van het

gehoor op het Commissariaat-generaal heeft u nochtans op geen enkele manier laten weten dat er

fouten in uw verklaringen vermeld staan en zegt u dat u geen opmerkingen heeft op het gesprek bij de

DVZ. U geeft daarnaast aan dat u de vragenlijst niet heeft ontvangen (zie gehoorverslag CGVS, p 2).

Indien u echter werkelijk de persoon bent die u verklaart te zijn en indien u werkelijk het door u

voorgehouden relaas heeft meegemaakt, is het niet aannemelijk dat er dergelijke,

pertinente tegenstrijdigheden zijn tussen beide gehoren. Bij de DVZ verklaart u dat u bent geboren

in Damaturu en dat u vervolgens vanaf uw geboorte in Lagos State heeft gewoond (zie verklaringen

DVZ, ingevuld op 2 december 2014, vraag 10). Echter, tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaart u dat u

bent geboren in Damaturu, dat u vervolgens vanaf uw vijf of zes jaar in Potiskum bent gaan wonen (zie

gehoor CGVS, p 5) tot wanneer u in de jaren 2000 naar Delta State verhuisde bij uw tante en er

gedurende drie jaar woonde (zie gehoor CGVS, p 6-7). Vervolgens verklaart u dat u heeft gestudeerd in

Damaturu tot 2008 (zie gehoor CGVS, p 7-8) en dat u in 2009-2010 uw jeugddienst heeft gedaan in

Geidam (zie gehoor CGVS, p 8) . Vervolgens keerde u terug naar Potiskum en woonde u er tot wanneer

u problemen kreeg met Boko Haram (zie gehoor CGVS, 9). Het is opmerkelijk en tast dan ook uw

algemene geloofwaardigheid ernstig aan, dat u niet in staat bent om uw eigen levensloop op een

gelijklopende manier te beschrijven bij het CGVS en de DVZ. Bovendien blijkt uit uw relaas bij het

CGVS op geen enkel moment dat u in Lagos state zou hebben gewoond. Wanneer u wordt gevraagd of

u ooit ergens anders heeft gewoond, zegt u ‘Ik ging naar andere delen van het land om er te blijven en

dan ging ik terug.’. Wanneer u wordt gevraagd wat u er dan deed, zegt u ’Voor vakantie, om familie te

bezoeken.’ Wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt waar u dan naartoe ging, zegt u ’Naar

Abuja, soms naar Delta state, om mijn familie te bezoeken.’. Zelfs wanneer de PO u nadrukkelijk vraagt

of u ook naar andere plekken bent gegaan, zegt u ’Neen, geen andere plekken.’ (zie gehoor CGVS, p

6). Het tart elke geloofwaardigheid dat u enerzijds verklaart dat u vanaf uw geboorte in Lagos

state woonde terwijl u anderzijds verklaart dat u niet naar Lagos heeft gereisd, met uitzondering

om er een internationale vlucht te nemen.

Niet alleen over uw woonplaatsen legt u tegenstrijdige verklaringen af, tevens over de plek waar u zou

gestudeerd hebben. Zo zegt u bij de DVZ dat u production technologies heeft gestudeerd aan de

Universiteit van Nnamdi Azikwe (zie verklaringen DVZ, ingevuld op 2 december 2014, vraag 11). Tijdens

uw gehoor bij het CGVS verklaarde u echter dat u naar Yobe State universiteit ging in Damaturu (zie

gehoor CGVS, p 7). Wanneer de PO u vervolgens nadrukkelijk vraagt of u aan de Yobe state university

heeft gestudeerd, bevestigd u dit. Wanneer de PO u confronteert met uw verklaring bij de DVZ, zegt u ’

Echt? Misschien hebben ze mij niet goed gehoord.’ (zie gehoor CGVS, p 8). Het is niet aannemelijk dat

er bij de DVZ wordt verwezen naar de bestaande universiteit van Nnamdi Azikiwe (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier) indien ze u niet goed zouden hebben gehoord. Ook over uw
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familie legt u tegenstrijdige verklaringen af. Zo verklaarde u bij de DVZ dat uw moeder in Damaturu

woonde (zie vragen DVZ ingevuld op 2 december 2014, vraag 13A). Echter tijdens uw gehoor bij

het CGVS verklaarde u dat u bij uw moeder woonde in Potiskum (zie gehoor CGVS, p 9-10). Wanneer

u tijdens uw gehoor bij het CGVS werd gevraagd waar uw moeder momenteel is, zegt u dat u het niet

weet, maar dat ze nog in Yobe state is (zie gehoor CGVS, p 12). Later tijdens het gehoor verklaarde u

dat ze in een dorp nabij Potiskum was (zie gehoor CGVS, p 26). Ook over de geboorteplek van uw

broers en zussen legt u tegenstrijdige informatie af. U verklaart bij de DVZ dat ze allemaal zijn geboren

in Damaturu (zie vragen DVZ ingevuld op 2 december 2014, vraag 17). Tijdens uw gehoor bij het CGVS

verklaart u echter ’We zijn allemaal geboren in Yobe state.’. Wanneer de PO u vraagt waar in Yobe

Staat, zegt u ’Damaturu’. Wanneer de PO nadrukkelijk vraagt of iedereen in Damaturu is geboren, zegt

u ’Ik denk… de 3 in Damaturu, maar de rest in Potiskum.’ (zie gehoor CGVS, p 11). Het is niet

aannemelijk dat u dergelijke strijdige verklaringen aflegt.

Daarnaast zijn ook uw verklaringen bij de DVZ en het CGVS m.b.t. uw relaas niet coherent. U

verklaart dat Boko Haram op 14 november 2014 in uw geboortestad zijn binnengevallen (zei vragenlijst

CGVS, ingevuld door de DVZ op 2 december 2014, vraag 5). Daar u verklaarde dat u in Damaturu bent

geboren (zie supra), kan hieruit worden afgeleid dat de aanval in Damaturu gebeurde. Echter, u

verklaart bij het CGVS dat de aanval op 14 november 2014 in Potiskum gebeurde (zie gehoor CGVS, p

16). Wanneer de PO u confronteert met uw verklaringen bij de DVZ, zegt u ’Neen, ik denk dat ze me

niet hebben gehoord. Ik heb geen kopie van mijn verhaal. Het is gebeurd in Potiskum, in Yobe state.’

(zie gehoor CGVS, p 10). Niet alleen is de plek van de aanval niet dezelfde, ook verklaart u bij de DVZ

dat zowel uw vader als een broer en zus zijn overleden tijdens de aanval (zie verklaringen DVZ,

ingevuld op 2 december 2014, vraag13A en 17). Echter tijdens uw verklaringen bij het CGVS, zegt u

’Twee zussen zijn gedood tijdens het incident samen met mijn vader.’. Wanneer de PO u vraagt wie,

zegt u ‘(Me.)’. Wanneer de PO vervolgens samenvat dat (Me.) en uw vader zijn vermoord, zegt u

’ja’, wanneer de PO nogmaals peilt of er niemand anders is gedood, zegt u ’neen’. Wanneer de PO

nadrukkelijk vraagt of uw andere broers en zussen nog in leven zijn, zegt u ’ Ik denk het wel want ik heb

er niets over hen gehoord.’. Wanneer de PO u confronteert met uw eerdere uitspraak waarbij u zei dat

er twee zussen werden gedood, zegt u alleen ’neen’ (zie gehoor CGVS, p 11). Tot slot zijn uw

verklaringen in verband met uw vlucht uit Nigeria ook niet coherent. Bij de DVZ verklaarde u immers dat

u met een vals Belgisch paspoort heeft gereisd, een rood (zie Verklaring DVZ ingevuld op 2

december 2014, vraag 33). Tijdens uw gehoor bij het CGVS verklaarde u echter dat u met een groen

Nigeriaans paspoort heeft gereisd (zie gehoor CGVS, p 18). Wanneer de PO u expliciet vraagt of het

geen Belgisch paspoort was, antwoordt u negatief (zie gehoor CGVS, p 18).

De opeenstapeling van fundamentele tegenstrijdigheden tussen de DVZ en het CGVS maken dat

uw algehele geloofwaardigheid ernstig wordt aangetast.

Bovendien kan u helemaal niet aannemelijk maken dat u werkelijk in Yobe state heeft

gewoond. Immers, wanneer u wordt gevraagd naar de verschillende Local Government Areas (LGA) in

Yobe state, kan u slechts 7 van de 17 LGA’s opsommen (zie gehoor CGVS, p 21). Opvallend hierbij is

dat, wanneer u wordt gevraagd naar de aangrenzende LGA’s van Potiskum, u ’Fika en Damaturu’

aanhaalt. Wanneer de PO de vraag nogmaals verduidelijkt met gebaren, bevestigt u dat deze twee

LGA’s aan Potiskum grenzen (zie gehoor CGVS, p 22). Echter, uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat er 3 LGA’s aan Potiskum grenzen: Fune, Fike en Nangere. Tussen

Damaturu en Potiskum bevindt zich de LGA Fune, en niet Fika, zoals u verkeerdelijk verklaart (zie

gehoor CGVS, p 21). Ook wanneer u wordt gevraagd welke LGA’s zich naast LGA Geidam bevinden,

waar u, volgens uw verklaringen, gedurende een jaar uw jeugddienst heeft gedaan en die zich

bovendien in uw eigen deelstaat bevindt, slaat u de bal helemaal verkeerd. U verklaart dat Gnury LGA,

Busuru LGA, Yakusko LGA en Gashua LGA naast Geidam zijn (zie gehoor CGVS, p 8-9). Echter, uit

informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat LGA Geidam aan LGA Yunusari, LBA

Bursari, LGA Tarmuwa grenst in Yobe State en daarnaast ook aan LGA Mobbar, LGA Gubio en LGA

Maguneri in Borno State. Het is niet aannemelijk dat u deze LGA’s niet beter kan situeren indien u

daadwerkelijk in Yobe state zou hebben gewoond. Bovendien slaagt u er niet in om Maiduguri

correct te situeren t.o.v. Potiskum. U verklaart dat, wanneer je in Potiskum bent, Maiduguri in

het noorden is (zie gehoor CGVS, p 22). Echter uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt duidelijk dat Maiduguri in het oosten ligt. Ook slaagt u er niet in om Fika correct te situeren. U

verklaart immers dat deze in het oosten zou liggen t.o.v. Potiskum (zie gehoor CGVS, p 23). Uit

informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat Fika duidelijk in het zuiden ligt

t.o.v. Potiskum. Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat u er niet in

slaagt om de verschillende staten op te sommen die je tegenkomt als je van Yobe state naar Abuja state

gaat, een weg die u nochtans enkele keren heeft gedaan (zie gehoor CGVS, p 23). U kan niet

aannemelijk maken dat u daadwerkelijk in Yobe state heeft gewoond. Bovendien legt u een

document voor van het National Youth Service Corps waaruit blijkt dat u in Geidam uw jeugddienst
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heeft gedaan. Echter, uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de ‘civiele

dienstplicht’ buiten de deelstaat waar de persoon woonachtig is, wordt gedaan. Het feit dat u verklaart

dat u in Yobe state woonde en bovendien uw dienstplicht in Yobe state vervulde staat hier haaks

tegenover en bevestigt de hypothese dat u niet van Yobe state afkomstig bent.

Tot slot kan u ook de aanval van Boko Haram, die volgens u op 14 november 2014 zou

hebben plaatsgegrepen niet aannemelijk maken. Uit informatie toegevoegd aan het administratief

blijkt immers dat er geen berichten werden teruggevonden over een aanslag op 14 november 2014 in

Potiskum. Bovendien bent u ook niet erg op de hoogte van aanslagen van Boko Haram die in Potiskum

zouden gebeurd zijn. Zo refereert u naar een aanslag van een tien jarig meisje op een school. Echter,

wanneer de PO hier dieper op ingaat en vraagt wanneer de aanslag was, zegt u ’Ik kan de datum niet

herinneren.’. Wanneer de PO vervolgens peilt naar het jaar, zegt u ’Het was vorig jaar.’. Wanneer er

naar de maand wordt gevraagd, geeft u aan ’Ergens in november.’. Wanneer de PO vraagt of het vóór

of na het incident was waar u naar refereert, zegt u ’Ik denk dat het voor mijn incident was.’ (zie gehoor

CGVS, p 20). Het is niet aannemelijk dat u niet beter op de hoogte bent van een dergelijke

aanslag waarbij 52 mensen zouden overleden zijn, slechts vier dagen voordat Boko Haram, naar

uw verklaringen uw huis binnen viel. Bovendien verklaart u dat het op de Comprehensive school

in Potiskum gebeurde (zie gehoor CGVS, p 21) terwijl uit informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt dat het in de Government Science Technical school was.

Aangezien geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Yobe state, kan evenmin geloof

gehecht worden aan uw verklaarde vrees voor Boko Haram in deze staat.

Er kan verder opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt duidelijk blijkt dat

de zones in Nigeria die werden getroffen door gewelddaden van Boko Haram hoofdzakelijk het noorden

en het centrum van Nigeria betreffen. Hoewel Boko Haram het zuiden van het land blijft bedreigen werd

het zuiden van Nigeria tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden

en het centrum van het land. Er kan dan ook enkel geconcludeerd worden dat u er geenszins 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. ”

Gelet op voorgaande kan 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, worden

vastgesteld.

De voorgelegde documenten kunnen bovenstaande bevinding niet wijzigen. U legt een Certificate

of identification/origin voor van de Ethiope East Local Government, uitgegeven op 11 januari 2005

met ref ro S/ F/047. Echter, dit document toont aan dat u tot de Okpara Inland van de Agbon clan

behoort en dat u van Ethiope East Local Government Area van Delta State bent. Het bevat echter geen

geboortedatum, geboorteplaats of naam van uw ouders, waardoor er zeer weinig waarde aan dit

document kan gehecht worden. Wanneer de PO u dan ook vraagt waar dit document voor dient, zegt u

’Het zegt waar ik vandaan kom.’ Wanneer de PO vervolgens vraagt waar u dan vandaan komt, zegt u

’Zuidelijke deel van Nigeria, maar ik ben geboren in Damaturu en ik heb er mijn leven geleefd.’ Wanneer

de PO u confronteert met uw eerdere uitspraken, waarbij u zegt dat u vanaf u vijf-zes jaar in Poteskum

woonde, zegt u gewoon ’Ja ja’, wanneer de PO u nogmaals vraagt waarom u zegt dat u uw hele leven in

Damaturu heeft gewoond, zegt u ’Sorry, dat is een fout. Ik ben wat gestresseerd.’ (zie gehoor CGVS,

p 13-14). Nogmaals komen uw verklaringen niet doorleefd over en wordt de geloofwaardigheid ernstig

aangetast. Bovendien kan het document niet bijdragen aan de geloofwaardigheid omtrent uw

woonplaats of geboortedorp aangezien het er zelfs geen vermelding van maakt. Het voorgelegde

document i.v.m. uw nationale jeugddienst werd 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. Verzoeker voert de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen en artikel 48/3 en 48/4 van de voormelde wet van 15 december

1980 (vreemdelingenwet).

Hij betwist ten stelligste de tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen bij de DVZ en bij het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) inzake zijn geboorte- en
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woonplaats en de plaats waar hij studeerde. Verzoeker bevestigt volledig zijn verklaringen zoals

afgelegd bij het CGVS. Hij wijst erop dat bij zijn verklaring betreffende de procedure bij de DVZ

aangekruist staat dat hij de hulp van een tolk verlangt omdat hij naast Engels ook Urhobo en Pidgin

spreekt. Ondanks zijn uitdrukkelijke verzoek te worden bijgestaan door een tolk, werd het interview

gevoerd in het Engels. Hij kreeg dus geen bijstand van een tolk Urhobo of Pidgin, “wat uiteraard kan

verklaren dat er mogelijke tegenstrijdigheden zijn gerezen tussen zijn verklaringen”. Na afloop werd het

interview bovendien opnieuw in het Engels voorgelezen en er werd hem geen kopij overhandigd zodat

hij zijn verklaringen zou kunnen nalezen op eventuele fouten.

Verzoeker heeft daarenboven verklaard dat hij gestresseerd was, “wat kan wijzen op een post-

traumatische ervaring en een weerslag kan hebben op het geheugen”.

Verzoeker voert aan dat, gelet op voormelde omstandigheden, enkel rekening dient te worden

gehouden met zijn verklaringen bij het CGVS. Hij betreurt de houding van het CGVS, dat hem ten

onrechte verwijt tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd terwijl hij geen bijstand kreeg van een

tolk en zijn verklaringen niet kon nakijken.

Verzoeker betoogt dat hij doorheen zijn verklaringen een gegronde vrees voor vervolging heeft

aangetoond in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Hij herhaalt de aangevoerde feiten en

stelt dat het geen betoog behoeft dat zijn vrees terecht is en hij vreest te zullen worden vermoord door

Boko Haram. Zijn vrees is terecht en actueel daar Boko Haram recent, in maart 2015, nog aanslagen

heeft gepleegd met vele doden. De Nigeriaanse staat heeft op deze meedogenloze terroristen geen vat

en slaagt er niet in zijn burgers te beschermen.

2.2.1. 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.

2.2.2. Uit de gezegden die terecht worden aangehaald in de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker

herhaald en frappant tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over verscheidene essentiële aspecten

van zijn persoon, levensloop, verblijfplaats(en), profiel, familie, situatie, relaas en reisweg. Meer bepaald

legde hij manifest tegenstrijdige verklaringen af over (i) zijn opeenvolgende woonplaatsen en

verblijfplaatsen in de loop van zijn leven; (ii) de plaats waar hij gestudeerd zou hebben; (iii) de

verblijfplaats van zijn moeder; (iv) de geboorteplaats van zijn broers en zussen; (v) de plaats waar zijn

asielrelaas zich zou hebben afgespeeld; (vi) de familieleden die daarbij om het leven zouden zijn

gekomen; (vii) het paspoort waarmee hij naar België zou zijn gereisd.

Verzoeker tracht voormelde tegenstrijdigheden ten onrechte toe te schrijven aan vertaalproblemen bij de

DVZ. Waar hij aanvoert dat hij bij de DVZ niet werd bijgestaan door een tolk Urhobo of Pidgin doch werd

gehoord in het Engels, dient te worden vastgesteld dat verzoeker bij de aanvang van zijn asielprocedure

zelf verklaarde tijdens het onderzoek van zijn asielaanvraag de bijstand te verzoeken van een tolk

Engels (administratief dossier, bijlage 26). Hij verklaarde uitdrukkelijk het Engels voldoende te

beheersen om de problemen die tot zijn vlucht geleid hebben te verwoorden en hierover vragen te

beantwoorden. Bovendien verklaarde hij de ambtenaar van de DVZ, die de rol van tolk waarnam, goed

te begrijpen en geen bezwaar te hebben tegen deze tolk. Verder gaf hij aan dat hij het steeds zou

melden indien zich er tijdens de loop van het gehoor bij de DVZ problemen zouden voordoen met de

verstaanbaarheid van de tolk (administratief dossier, stuk 15, verklaring betreffende procedure).

Verzoeker maakte bij de DVZ bij het afleggen van zijn verklaringen en bij het invullen van de vragenlijst

nergens enige melding van problemen inzake de vertaling of de communicatie. Integendeel aanvaardde

hij het gehoorverslag van de DVZ nadat dit aan hem in het Engels werd voorgelezen en ondertekende

hij dit uitdrukkelijk voor akkoord, waarmee hij aangaf dat de hierin opgenomen inlichtingen oprecht zijn.

Ook de vragenlijst van het CGVS ondertekende hij voor akkoord nadat deze aan hem in het Engels

werd voorgelezen. Hij bevestigde hiermee dat alle hierin opgenomen verklaringen juist zijn en

overeenstemmen met de werkelijkheid (administratief dossier, stukken 14 en 15). Daarenboven

bevestigt verzoeker in het verzoekschrift zijn verklaringen zoals afgelegd bij het CGVS en dient te

worden vastgesteld dat hij ook aldaar in het Engels werd gehoord. Bij de aanvang van het gehoor werd

aan verzoeker gevraagd of hij de ambtenaar, die de rol van tolk waarnam, begreep en werd hem

verduidelijkt dat hij eventuele problemen diende te melden. Verzoeker verklaarde daarbij duidelijk deze

tolk te begrijpen en maakte nergens opmerkingen inzake de vertaling of communicatie. Hij gaf tevens

aan dat hij geen opmerkingen had bij het eerste interview bij de DVZ, behoudens dat hem geen kopie

van zijn verklaringen werd overhandigd (administratief dossier, stuk 5, p.1-2). Indien zich, zoals
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verzoeker op heden voorhoudt, werkelijk problemen hadden voorgedaan met de verstaanbaarheid van

de ambtenaar/tolk bij de DVZ, kon redelijkerwijze worden verwacht dat hij dit eerder zou hebben

gemeld. Ten overvloede kan nog worden opgemerkt dat artikel 51/4 van de vreemdelingenwet niet

geschonden is doordat de interviews zonder tussenkomst van een tolk werden afgenomen in een

andere taal dan de proceduretaal. Artikel 51/4 verhindert immers niet dat de dossierbehandelaar zich

tijdens het interview uitdrukt in een vreemde taal, in casu het Engels, en zelf de rol van tolk waarneemt

wanneer hij die taal beheerst.

Waar verzoeker daarnaast betoogt dat hij gestresseerd was, “wat kan wijzen op een post-traumatische

ervaring en een weerslag kan hebben op het geheugen”, dient te worden opgemerkt dat dit betoog

evenmin afbreuk kan doen aan de hoger aangehaalde, frappante tegenstrijdigheden in zijn verklaringen.

Verzoeker beperkt zich tot het uiten van voormelde, algemene en louter hypothetische bewering doch

brengt geen medisch attest bij waaruit het bestaan van enig trauma in zijn hoofde kan worden afgeleid.

Bijgevolg toont hij niet aan getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan

aan geheugenproblemen zou lijden of niet in staat was om tijdens de gehoren volwaardige verklaringen

af te leggen. Verder blijkt uit het gehoorverslag van de DVZ, de vragenlijst van het CGVS en het

gehoorverslag van het CGVS dat het afnemen van verzoekers verklaringen op een normale wijze is

geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Waar aangenomen kan worden dat het

afleggen van verklaringen in het kader van zijn asielprocedure gepaard gaat met enige mate van stress,

doet dit bovendien geenszins afbreuk aan het gegeven dat van een asielzoeker redelijkerwijze mag

worden verwacht dat deze in staat is voldoende duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te

leggen met betrekking tot essentiële aspecten van zijn persoon, levensloop, verblijfplaatsen, profiel,

familie, situatie, relaas en reisweg.

Verzoeker laat de bestreden beslissing daarenboven volledig ongemoeid waar wordt gemotiveerd dat hij

doorheen zijn verklaringen helemaal niet aannemelijk maakt dat hij werkelijk in Yobe State heeft

gewoond, dat hij bovendien een document neerlegde dat wijst op het tegendeel, dat hij de aanval van

Boko Haram op 14 november 2014 niet aannemelijk maakt en dat hij onwetend bleek en foutieve

verklaringen aflegde over de aanslagen van Boko Haram die in Potkisum werden gepleegd. De

voormelde motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, daar zij door

verzoeker niet dienstig worden aangevochten, door de Raad overgenomen.

De neergelegde documenten (administratief dossier, map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Aangezien verzoeker dienaangaande leugenachtige verklaringen aflegde, maakt hij het onmogelijk om

een duidelijk en reëel zicht te krijgen op zijn persoon, levensloop, opeenvolgende verblijfplaatsen,

profiel, familie, situatie, relaas en reisweg. Zodoende maakt hij het onmogelijk om een inschatting te

maken van een eventuele nood aan bescherming in zijn hoofde en is de verwijzing naar de

aanwezigheid van Boko Haram in (bepaalde regio’s van) Nigeria in casu niet dienstig.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.3. Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij

bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet, een verwijzing naar de algemene toestand in een bepaald land of een bepaalde

regio niet volstaan doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe

geen bewijs van individuele bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke

toestand, dit is de toestand in de regio en het land waar de aanvrager feitelijk heeft verbleven.

Verzoeker maakt omwille van de hoger gedane vaststellingen zelf het bewijs van dergelijk verband met

zijn persoon onmogelijk zodat de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend.

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 vier september tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


