
RvV X - Pagina 1

nr. 156 082 van 4 november 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 3 september 2015

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

staatlozen van 10 augustus 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat O. TODTS loco advocaat J.

HARDY 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

Op 25 november 2014 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ). Op 28 januari 2015 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus aangezien u geen gevolg gaf aan de

oproepingsbrief van het CGVS. U diende beroep in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder

RVV). De vordering tot schorsing en het beroep tot nietigverklaring werden verworpen door de RVV

daar u op 10 april 2015 een tweede asielaanvraag bij de DVZ indiende. Op 23 april 2015 nam het

CGVS een beslissing tot Inoverwegingname van uw asielaanvraag.
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U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, geboren op 16 januari 1971 te Lagos. U behoort tot de

Itsekeri etnie en u bent Christen.

U groeide op in Abi-Gborodo, het dorp van uw vader. U ging er naar school tot de zesde graad. Daarna

ging u, gedurende drie jaar werken bij Chevron als ongeschoolde arbeider. Met het geld dat u verdiende

kocht u een passagiersboot om mensen te vervoeren naar de verschillende dorpen. U had een relatie

met (G.F.), van Sierra Leoonse nationaliteit. Toen bleek dat ze zwanger was van u in 1999 werd ze

weggestuurd. Jullie hielden contact en uiteindelijk vernam u dat ze in Frankrijk was beland.

Toen u op 25 juli 2003 met uw boot aan het werk was in Obijo wilden 25 gewapende mannen van een

Ijaw dorp dat u hen naar uw Itsekeri dorp, Abi-Gborodo, zou brengen. U weigerde initieel. Nadat ze u

bedreigden en u in uw been schoten, bracht u hen naar uw dorp. Daar aangekomen sprongen de

mannen uit de boot en begonnen het dorp aan te vallen. Twee mannen bleven bij u en hielden u onder

schot. Na een twintigtal minuten kwamen er dertien boten bij die de Ijaw-militie versterking boden. U viel

uiteindelijk flauw en u werd in het water gesmeten. Enkele boeren konden u helpen en adviseerden u

om de regio te verlaten daar de mensen van uw gemeenschap u verantwoordelijk achtten omdat u

oorlog in hun dorp had gebracht. U ging daarop naar Lagos, naar de African Refugees Foundation. Ze

konden u tijdelijk beschermen tot wanneer uit kranten bleek dat u gezocht werd. U nam hierop het

besluit om naar Frankrijk te gaan, naar uw vriendin. U verbleef in Frankrijk van 2004 tot 2008. U

diende er een aanvraag voor asiel in, maar aangezien u een verblijfsrecht kreeg omwille van uw dochter

en uw vriendin, heeft u de procedure niet gefinaliseerd. Toen er echter problemen waren tussen u en uw

vriendin en ze u uit het huis zette, diende u het land te verlaten. U ging hierop naar België in 2008. In

2010 ontmoette u uw huidige partner, (A.J.). Jullie gingen een relatie aan en jullie hebben samen twee

kinderen; (E.Ro.), ° 26/11/2011 en (E.Ra.), ° 21/08/2013. Uw partner zou zwanger zijn van jullie derde

kind.

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 verklaart dat u de mensen van uw gemeenschap, Itsekeri vreest aangezien ze u ervan beschuldigen

dat u oorlog in hun dorp heeft gebracht. (zie gehoor CGVS, p 16) Verder vreest u dat uw dochters bij

terugkeer naar Nigeria zullen besneden worden. (zie gehoor CGVS, p 13)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u pas in november 2014 een eerste asielaanvraag

indiende terwijl u reeds sinds 2008 in België verbleef. Van iemand die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire

bescherming inroept, mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan

daadwerkelijke bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van

het onthaalland. Dat u medische problemen heeft, hiervoor in behandeling bent, neemt niet weg dat van

u mag worden verwacht dat u zich tevens vluchteling verklaart indien uw beweerde vrees voor

vervolging op enige waarheid zou berusten. Het gegeven dat u meer dan zes jaar wachtte alvorens asiel

aan te vragen doch ruim 5 maand eerder, sinds 11 juni 2014, wel een regularisatieaanvraag op

basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet indiende, vormt een contra-indicatie voor de ernst van

uw voorgehouden nood aan internationale bescherming. Het niet eerder indienen van een

asielaanvraag stemt immers niet overeen met de houding van een persoon die beweert uit vrees voor

zijn leven zijn land te hebben verlaten en toont aan dat u internationale bescherming niet dringend

noodzakelijk achtte. Deze vaststelling ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van de door u

geschetste vrees. Wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt waarom u zolang wachtte

alvorens asiel aan te vragen, zegt u ’Ik wist niet of ze me zouden accepteerden; ik vroeg het eerst in

Frankrijk. Ik was bang. Ik wilde niet weg van mijn familie. Ik dacht dat ze me zouden weghalen van mijn

gezin. Ik dacht dat ze me terug naar Frankrijk zouden brengen, weg van mijn vrouw en kinderen.’

(zie gehoor CGVS, p 13). Aangezien u verklaarde dat u sinds 2008 in België zou verblijven en u uw

huidige partner pas in 2010 zou hebben leren kennen, is dit geen afdoende uitleg voor uw laattijdige

asielaanvraag.

Verder dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde feiten zich zeer ver in de tijd

situeren, namelijk 25 juli 2003, en dat u de actualiteit van uw aangehaalde vrees geenszins kan

aantonen.

Wanneer de PO u vraagt hoe de situatie momenteel is in de Delta regio, blijft u het antwoord schuldig. U

zegt ’Dat kan ik u niet vertellen. Dat weet ik niet met wat er nu gebeurt.’ (zie gehoor CGVS, p 22).

Wanneer de PO nogmaals polst naar de actuele situatie, zegt u ’U begrijpt niet, ik ben al heel lang uit

Nigeria, ik weet niet wat ze nu doen ofzo. Ik ben er niet meer…Ik weet niet wat er daar gebeurt. Ik wil

niet tegen u liegen… ik weet het niet wat de situatie is.’ (zie gehoor CGVS, p 22).
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Om uw vrees te staven legt u enkele krantenartikelen voor alsook enkele documenten van de African

Refugees foundation. Gezien uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er geen

geloof kan gehecht worden aan de inhoud van Nigeriaanse krantenartikelen daar journalisten makkelijk

kunnen omgekocht worden, kan er ook geen geloof worden gehecht aan de artikels die u voorlegt.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat uw advocaat een artikel van ‘Society Stars’ van mei 2015

overmaakt op 21 april 2015. Ook hiermee wordt aangetoond dat de door u voorgelegde bronnen om de

actualiteit van uw vrees te staven helemaal niet betrouwbaar zijn.

U haalt tevens aan dat uw dochters zullen besneden worden indien ze terug naar Nigeria zouden

gaan.

Zoals bij uw partner, (E.,O.J.) (nr CGVS 00/37971Z) reeds werd beoordeeld in de beslissing genomen

op 10 december 2014, blijkt dat ook u ervan uitgaat dat alle meisjes in Nigeria zijn besneden (zie gehoor

CGVS, p 11). U geeft aan dat u denkt dat er een wet is over besnijdenis. U geeft echter aan dat u

’niet denkt dat deze effectief is daar u nog nooit heeft gehoord dat iemand werd gearresteerd omwille

van besnijdenis’ . (zie gehoor CGVS, p 26) Wanneer de PO u nogmaals vraagt of er een wet bestaat,

zegt u’ Ik denk het niet. Ze proberen mensen op te voeden, dat het niet goed is, maar het stopt niets.’

(zie gehoor CGVS, p 26) Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat er 12

staten zijn waar genitale verminking van vrouwen verboden is, namelijk Abia, Bayelsa, Cross River,

Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Ogun, Ondo, Osun, Oyo en Rivers state. Uit het gegeven dat er geen gevallen

van veroordeling bekend zijn, kan echter niet automatisch worden besloten dat er geen bescherming

voorhanden is in Nigeria en dat uw dochters een besnijdenis zullen ondergaan bij een terugkeer naar

Nigeria. Bovendien duidt het feit dat in verschillende staten een wet werd goedgekeurd die vrouwelijke

genitale verminking verbiedt, op een zekere eenstemmigheid met betrekking tot de weerstand

tegen vrouwenbesnijdenis vanwege de wetgevende instanties, die de vertegenwoordigers vormen van

de bevolking van deze staten, zodat uw verklaring dat u niet kan weigeren om uw dochters te laten

besnijden (zie gehoor CGVS, p 26) op losse schroeven komt te staan. Er kan dan ook niet worden

besloten dat het onmogelijk zou zijn om een gedwongen besnijdenis van uw dochters te voorkomen bij

een terugkeer naar Nigeria.

U kan uw vrees bovendien niet concretiseren. Wanneer u wordt gevraagd wie uw dochters zal

besnijden geeft u aan dat het een traditie is. (zie gehoor CGVS, p 23) Wanneer de PO u nogmaals

vraagt wie uw dochters zal besnijden, zegt u ’Als ze teruggaan, als ze in mijn land zijn, het is de wet en

het gebruik dat alle meisjes moeten besneden worden. Ze zullen het doen, mijn verwanten zullen het

doen.’ (zie gehoor CGVS, p 23). U geeft aan dat iedereen in het dorp het zou kunnen doen. U slaagt er

niet in om uw vrees te concretiseren. Bovendien blijkt uit de voorgelegde informatie dat ouders wel

degelijk een besnijdenis kunnen vermijden, zeker wanneer, zoals in uw geval, beide ouders tegen FGM

zijn gekant (zie gehoor CGVS, p 23).

Er kan dus verwacht worden dat u zich vrij op een plek in één van de staten waar FGM is verboden zou

kunnen vestigen. U zou zich bijvoorbeeld in een stad kunnen vestigen. In een stad is de sociale controle

immers lager, de praktijk van het besnijden is er veel minder courant en er zijn meer job mogelijkheden.

Uit de informatie die aan uw administratief dossier werd toegevoegd blijkt bovendien dat FGM in Nigeria

in de loop der jaren veel minder voorkomt. Uw vrees dat uw dochters zouden besneden worden is dan

ook niet gegrond.

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.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een paspoort voor. Dit geeft een indicatie dat u over de

Nigeriaanse nationaliteit zou beschikken, een gegeven waaraan hier nu niet wordt getwijfeld. Verder legt

u verschillende medische attesten voor waaruit blijkt dat u aan het psychotische decompenatie ikv

schizofrenie paranoide type zou lijden (UPC KU Leuven, dd 06/05/2014 opgemaakt door dr (D.)) en

medische getuigschriften ivm de 9ter aanvraag opgemaakt op 6 mei 2014 door (K.V.K.) (Universitair

centrum St Jozefvzw) en op 20 maart 2014 door dr (N.) (Grand hôpital de Charleroi). U legt echter geen

recentere documenten voor die iets over uw psychologische toestand vertellen.

Tijdens het gehoor geeft u aan dat u uw medicatie heeft genomen en dat de dokter u in staat acht om

gehoord te worden (zie gehoor CGVS, p 5). Uit uw relaas blijkt dat u uw problemen op een

samenhangende en gedetailleerde manier kon vertellen; op geen enkel moment tijdens het gehoor

kwam tot uiting dat u niet in staat zou zijn om uw verhaal te vertellen. Uit de medische attesten blijkt

tevens niet dat u door cognitieve disfuncties zou verhinderd zijn een coherent en consistent relaas naar

voor te brengen. U legt geen enkel attest neer waaruit zou kunnen blijken dat uw beweerde problemen u

belemmeren in het afleggen van coherente verklaringen. Immers, ook wat betreft de aangehaalde

medische of psychologische moeilijkheden, berust de bewijslast bij u, teneinde aan te tonen dat u door

uw psychologische toestand niet in de mogelijkheid zou zijn een correct asielrelaas naar voor te
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brengen. Tijdens het gehoor werd bovendien uitgebreid rekening gehouden met uw psychologische

toestand. De PO gaf meermaals aan dat u op elk moment een pauze zou kunnen vragen (zie gehoor

CGVS, p 2 en p5). Bovendien had noch u noch uw advocaat enige opmerking over het verloop van het

gehoor of uw psychologische toestand die een goed verloop zou kunnen belemmeren. (zie gehoor

CGVS, p 27)

Zoals u reeds heeft gedaan, dient u zich voor de beoordeling van deze medische elementen met het

oog op een verblijf in België te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag tot machtiging

tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van

15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de

toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te

beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaat-

generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier uitspraak over zou doen.

Verder legt u een identiteitskaart voor van de African Refugees Foundation (AREF). Er dient te

worden opgemerkt dat u tijdens het gehoor steeds spreekt over ‘African refugee center’, ook wanneer

de PO u specifiek naar de naam vraagt (zie gehoor CGVS, p 7 en 8). U legt tevens een brief voor van

AREF, dd 6/08/2003, waarop u te zien bent op een ‘wanted dead or alive’ affiche. Tijdens het

gehoor geeft u aan dat dit uit de krant ‘Marine’ komt (zie gehoor CGVS, p 14). Echter, een korte

zoektocht op het internet geeft al snel een identieke – blanco- format van de affiche. Het is dus niet

moeilijk om met enig knip en plakwerk een dergelijke ‘wanted’ poster te bekomen. U legt daarnaast ook

een ‘aanvraag voor asiel voor’ (dd 06/08/2003). In de brief beschrijft u uw asielrelaas op een identieke

manier zoals u deed bij het CGVS. Opmerkelijk is echter dat u tekent met ‘Lucky Camp’ in plaats van

met uw volledige naam daar het document een asielaanvraag betreft. U legt een andere brief voor van

AREF, dd 23/01/2015, waaruit blijkt dat u nog zou gezocht worden door ‘rebelsoldaten’ en dat dit hen

werd meegedeeld door de politie van Abjua. Het ondermijnt verder de geloofwaardigheid dat u zelf op

geen enkel moment vermelding maakt dat u via de politie van Abuja zou weten dat u gezocht zou zijn

door de ‘rebelsoldaten’. Voorts legt u volgende krantenartikels voor; ‘Society Stars’, van juli

2013; Newspoint van 15-16 april 2015; Society Stars van mei 2015; Today’s News (datum niet gekend).

Zoals reeds werd aangehaald kan er geen geloof worden gehecht aan de inhoud van de Nigeriaanse

kranten. Opvallend is bovendien dat de laatste twee krantenartikelen identiek zijn. Tot slot legt u allerlei

documenten voor in verband met de mogelijke besnijdenis van uw twee dochters; een verklaring op eer

van GAMS, waaruit blijkt dat u partner, (O.O.J.) zich engageert om haar dochters niet te besnijden;

lidkaarten van GAMS van uw dochters en uw partner, een verklaring van dokter (H.D.) (14/07/2014),

waaruit blijkt dat uw dochters op regelmatige basis op consultatie bij ONE gaan; een medisch attest

waaruit blijkt dat uw partner besneden is type 2 en medische attesten waaruit blijkt dat uw dochters niet

besneden zijn. Deze attesten weerleggen echter bovenstaande motivering in verband met uw vrees

voor besnijdenis van uw dochters niet.

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 beroept zich in een enig middel op een “appreciatiefout” en op de schending van artikel

48/3 tot 48/7 en artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet), artikel 3

en 13 van het EVRM, artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van

vluchtelingen, artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en “het administratief rechtsbeginsel van de zorgvuldige voorbereiding van

bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur volgens

hetwelk, onder anderen, men recht op een eerlijke administratieve procedure heeft en de administratie

serieus en zorgvuldig werkt”.

Verzoeker diende zijn asielaanvraag in België in op 29 juli 2014 en niet in november 2014. Hij legde uit

waarom hij laat asiel aanvroeg. Hij had schrik om naar Frankrijk te worden getransfereerd. Pas nadat hij

een raadsman ontmoette, wist hij dat hij het recht had om asiel aan te vragen in België. Verzoeker

maakte voorwerp uit van een Dublin-procedure. Zijn vrees om naar Frankrijk te zullen worden gestuurd

was dus niet ongegrond. Verzoeker diende in Frankrijk wel bijna onmiddellijk na zijn aankomst een

asielaanvraag in. Het CGVS houdt voorts geen rekening met de psychische toestand waarin verzoeker

zich bevond. Het is duidelijk dat zijn aandoening een invloed had op zijn “helderziendheid” en hem

belette om rationeel te denken. Verzoeker besloot om asiel aan te vragen in België nadat hij een
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raadsman ontmoette en over zijn persoonlijke problemen en vrees vertelde. Dit gebeurde pas nadat zijn

partner een raadsman ging bezoeken om een beroep in te dienen tegen de negatieve 9bis beslissing

die zij kreeg in 2014.

Verzoeker benadrukt dat de feiten waarvoor hij gezocht wordt bijzonder ernstig zijn. Een tiental jaren is

niet afdoende om vast te stellen dat hij niet meer gezocht wordt. Verzoeker heeft talrijke documenten

voorgelegd om de actualiteit van zijn vrees te staven. Het CGVS beperkt zich tot een weerlegging van

de krantenartikelen op basis van algemene informatie. Het CGVS nam geen contact met AREF.

Verzoekers recht op een eerlijke asielprocedure werd daardoor geschonden. Verzoeker wijst op de

medewerkingsplicht in hoofde van het CGVS en de missie van het CGVS. Het CGVS houdt bovendien

geen rekening met het feit dat verzoekers vrees ook een subjectief element behelst. Dit wordt versterkt

doordat hij reeds slachtoffer werd van vervolgingsfeiten. Artikel 48/7 van de vreemdelingenwet moet

spelen. Tevens wordt dit versterkt door verzoekers psychische problemen.

De weerlegging van de krantenartikelen louter op basis van algemene informatie is niet afdoende daar

er geen concrete elementen zijn die toelaten te denken dat de artikelen niet betrouwbaar zijn. Het CGVS

ondernam overigens geen stappen om dit na te gaan. Omtrent het artikel van “Society Stars” kan

verzoeker alleen vaststellen dat de editie van mei reeds in april werd gedrukt.

Volgens verzoeker is het verbod op besnijdenis slechts theoretisch en worden er nog talrijke meisjes

besneden. Op basis van de stukken van het dossier kan gesteld worden dat meisjes die in Nigeria met

besnijdenis worden bedreigd niet over effectieve bescherming beschikken. Het CGVS gaat verder

voorbij aan verzoekers verklaringen.

Verweerder houdt voorts geen rekening met enkele belangrijke elementen. Verzoeker wordt gezocht.

Zijn partner heeft gedurende haar bewuste leven niet in Nigeria gewoond zodat zij er geen sociaal

netwerk heeft. Verzoeker heeft Nigeria ook reeds lang verlaten zodat hij geen steun en geen sociaal

netwerk heeft. Zijn partner is verder niet meer gewoon aan de Nigeriaanse samenleving, instanties en

gewoontes. Verzoeker is voorts kwetsbaar door zijn medische toestand. De familieleden van zijn partner

hebben, zoals ook zij verklaarde in haar asielprocedure, verder onlangs bevestigd dat hun dochters

moeten worden besneden. De terreurdaden van Boko Haram laten verder niet toe te denken dat

verzoeker en zijn familie zich om het even waar in Nigeria zouden kunnen vestigen.

Verzoeker herhaalt dat het CGVS niet op een passende manier rekening hield met zijn medische

problemen. Tevens herhaalt hij dat het CGVS geen stappen ondernam om de authenticiteit van zijn

documenten na te gaan.

2.1.2. Verzoeker legt op 15 oktober 2015 per aangetekend schrijven en door middel van een

aanvullende nota de volgende stukken neer: een briefomslag (rechtsplegingsdossier, stuk 8, bijlage 1),

een “Police Character Certificate” en het aanvraagformulier voor dit stuk (bijlage 2), een “Affidavit of

facts” waarin zijn relaas en (de actualiteit van zijn) vrees worden bevestigd (bijlage 3) en een brief van

een Nigeriaanse advocaat die op de hoogte is van en details verschaft over verzoekers vervolging

(bijlage 4).

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. Verzoeker preciseert op generlei wijze hoe artikel

13 EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel behelst, door de bestreden beslissing zou

(kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

2.2.2. Verzoeker brengt evenmin concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld

zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier

en de bestreden beslissing kan verder geen vooringenomenheid of gebrek aan objectiviteit worden

afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk

belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig

bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit. Verzoeker toont derhalve niet aan dat hij geen recht

zou hebben gehad op een eerlijke administratieve procedure.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de

motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die
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beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het

doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de

materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt

in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is

bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. 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.

2.2.5. Waar verzoeker verwijst naar zijn medische problemen, dient vooreerst te worden vastgesteld dat

hij niet aannemelijk maakt dat hij ingevolge hiervan vervolging riskeert, laat staan dat hij aantoont dat

dergelijke vervolging enig verband zou houden met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden.

Tevens dient te worden opgemerkt dat deze problemen, gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1 van de

vreemdelingenwet, geen verband houden met de criteria zoals bepaald in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming en dat hij zich voor wat betreft de beoordeling van

deze medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure.

2.2.6. 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. De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende

wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel

48/3 en 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.7. Artikel 48/7 van de vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade heeft

ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade, is een

duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is,

tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw

zal voordoen.”

Waar verzoeker verwijst naar zijn relaas inzake de gebeurtenissen in 2003, dient te worden vastgesteld

dat er goede redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat hij ten gevolge hiervan op heden niet

opnieuw vervolging dient te vrezen.

Dit blijkt vooreerst uit het bijzonder laattijdige karakter van verzoekers asielaanvraag in België. Hoewel

hij reeds sedert 2008 in België vertoeft en gedurende deze jaren meermaals in aanraking kwam met de

Belgische autoriteiten, vroeg verzoeker slechts asiel aan in juli 2014. Dat hij pas nadat hij een raadsman

ontmoette wist dat hij het recht had om asiel aan te vragen in België, kan zijn nalatigheid niet verklaren.

Verzoeker had in Frankrijk reeds asiel aangevraagd en was aldus op de hoogte van de optie om asiel

aan te vragen indien hij vreesde voor vervolging. Daarenboven werd verzoeker gedurende de jaren in

België en doorheen zijn contacten met de Belgische autoriteiten bijgestaan door verscheidene

advocaten. Zo werd hij in 2008 reeds bijgestaan door een advocaat voor de raadkamer nadat aan hem

een bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing tot

vrijheidsberoving te dien einde werd uitgereikt. Tevens werd hij bijgestaan door een advocaat in 2011,

wanneer hij een procedure opstartte op basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet. Ook eerder in

2014 werd hij duidelijk bijgestaan door een advocaat, onder meer bij het indienen van een procedure op
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basis van artikel 9ter van de vreemdelingenwet op 23 april 2014 en doorheen zijn contacten met de DVZ

(administratief dossier, map ‘documenten’; administratief dossier, stuk 20). Dat verzoeker de rationele

beslissing niet kon maken om een asielaanvraag in te dienen, kan gelet op het voorgaande evenmin

worden aangenomen. Hij had immers wel de tegenwoordigheid van geest om in 2008 voor de

Raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Luik een procedure in te leiden tegen zijn

vrijheidsberoving en om in 2011 en in april 2014 een procedure op te starten op basis van artikel 9ter

van de vreemdelingenwet. De verklaarde schrik om naar Frankrijk te worden getransfereerd kan

evenmin een verklaring bieden voor verzoekers bijzonder lange dralen alvorens een asielaanvraag in te

dienen. Redelijkerwijze kan immers worden verwacht dat een kandidaat-vluchteling, die beweert zijn

land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben

aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in België of kort daarna, van wanneer hij

daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen. Dat verzoeker naliet dit te doen en gedurende

bijna zes jaren talmde alvorens asiel aan te vragen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor

vervolging in zijn hoofde.

Verzoeker dient daarenboven aan te tonen dat in zijn hoofde feiten en omstandigheden bestaan

waardoor hij gegronde redenen heeft te vrezen voor vervolging in zijn land van herkomst. Zulks houdt in

dat de vrees actueel moet zijn. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet zijn oordeel aldus

steunen op de feitelijke situatie op het ogenblik van dit oordeel. Deze stelling vloeit voort uit de definitie

van het woord vluchteling in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Het

wezenlijke criterium in deze definitie is de ‘gegronde vrees voor vervolging’. Determinerend bij het

onderzoek van dit criterium is de vraag of verzoeker thans een toevluchtsoord nodig heeft voor een te

verwachten risico op vervolging in zijn land van oorsprong. De vrees moet bovendien gegrond zijn, wat

wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij hem aanwezig is maar ook moet kunnen worden

geobjectiveerd. In dit kader wordt in de bestreden beslissing terecht vastgesteld:

“Verder dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde feiten zich zeer ver in de tijd

situeren, namelijk 25 juli 2003, en dat u de actualiteit van uw aangehaalde vrees geenszins kan

aantonen.

Wanneer de PO u vraagt hoe de situatie momenteel is in de Delta regio, blijft u het antwoord schuldig. U

zegt ’Dat kan ik u niet vertellen. Dat weet ik niet met wat er nu gebeurt.’ (zie gehoor CGVS, p 22).

Wanneer de PO nogmaals polst naar de actuele situatie, zegt u ’U begrijpt niet, ik ben al heel lang uit

Nigeria, ik weet niet wat ze nu doen ofzo. Ik ben er niet meer…Ik weet niet wat er daar gebeurt. Ik wil

niet tegen u liegen… ik weet het niet wat de situatie is.’ (zie gehoor CGVS, p 22).”

Op basis van verzoekers verklaringen kan aldus niet worden aangenomen dat hij actueel nog een vrees

voor vervolging zou dienen te koesteren bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst.

Uit de door verzoeker neergelegde documenten zoals opgenomen in het administratief dossier kan dit

evenmin worden afgeleid (administratief dossier, map ‘documenten’). Waar verzoeker het CGVS verwijt

dat de authenticiteit van deze documenten niet werd onderzocht en dat geen contact werd opgenomen

met AREF, dient te worden opgemerkt dat het CGVS geenszins moet bewijzen dat de documenten vals

zijn om hieraan bewijswaarde te ontzeggen doch tevens omwille van andere redenen kan oordelen dat

aan de documenten geen bewijswaarde kan worden gehecht. In casu wordt omtrent de door verzoeker

neergelegde documenten in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Om uw vrees te staven legt u enkele krantenartikelen voor alsook enkele documenten van de African

Refugees foundation. Gezien uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er geen

geloof kan gehecht worden aan de inhoud van Nigeriaanse krantenartikelen daar journalisten makkelijk

kunnen omgekocht worden, kan er ook geen geloof worden gehecht aan de artikels die u voorlegt.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat uw advocaat een artikel van ‘Society Stars’ van mei 2015

overmaakt op 21 april 2015. Ook hiermee wordt aangetoond dat de door u voorgelegde bronnen om de

actualiteit van uw vrees te staven helemaal niet betrouwbaar zijn.

(…)

Verder legt u een identiteitskaart voor van de African Refugees Foundation (AREF). Er dient te

worden opgemerkt dat u tijdens het gehoor steeds spreekt over ‘African refugee center’, ook wanneer

de PO u specifiek naar de naam vraagt (zie gehoor CGVS, p 7 en 8). U legt tevens een brief voor van

AREF, dd 6/08/2003, waarop u te zien bent op een ‘wanted dead or alive’ affiche. Tijdens het

gehoor geeft u aan dat dit uit de krant ‘Marine’ komt (zie gehoor CGVS, p 14). Echter, een korte

zoektocht op het internet geeft al snel een identieke – blanco- format van de affiche. Het is dus niet

moeilijk om met enig knip en plakwerk een dergelijke ‘wanted’ poster te bekomen. U legt daarnaast ook

een ‘aanvraag voor asiel voor’ (dd 06/08/2003). In de brief beschrijft u uw asielrelaas op een identieke

manier zoals u deed bij het CGVS. Opmerkelijk is echter dat u tekent met ‘Lucky Camp’ in plaats van

met uw volledige naam daar het document een asielaanvraag betreft. U legt een andere brief voor van
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AREF, dd 23/01/2015, waaruit blijkt dat u nog zou gezocht worden door ‘rebelsoldaten’ en dat dit hen

werd meegedeeld door de politie van Abjua. Het ondermijnt verder de geloofwaardigheid dat u zelf op

geen enkel moment vermelding maakt dat u via de politie van Abuja zou weten dat u gezocht zou zijn

door de ‘rebelsoldaten’. Voorts legt u volgende krantenartikels voor; ‘Society Stars’, van juli

2013; Newspoint van 15-16 april 2015; Society Stars van mei 2015; Today’s News (datum niet gekend).

Zoals reeds werd aangehaald kan er geen geloof worden gehecht aan de inhoud van de Nigeriaanse

kranten. Opvallend is bovendien dat de laatste twee krantenartikelen identiek zijn.”

Verzoeker slaagt er niet in de voormelde motieven te ontkrachten. De informatie waaruit blijkt dat er

geen geloof kan gehecht worden aan de inhoud van Nigeriaanse krantenartikelen daar journalisten

makkelijk kunnen omgekocht worden volstaat, tezamen genomen met verzoekers laattijdige

asielaanvraag en verregaande onwetendheid omtrent de actuele situatie in verband met zijn problemen,

om te besluiten dat de inhoud van de krantenartikelen geen bewijswaarde heeft. Dit wordt bovendien

bevestigd doordat verzoeker reeds in april 2015 een krant neerlegde van mei 2015. Temeer daar een

krant tot doel heeft om nieuws te brengen, kan de bewering dat de krant van mei reeds in april zou zijn

gedrukt daarbij bezwaarlijk ernstig worden genomen.

De stukken die verzoeker op 15 oktober 2015 per aangetekend schrijven en door middel van een

aanvullende nota neerlegt kunnen evenmin aantonen dat hij een actuele en gegronde vrees voor

vervolging zou koesteren (rechtsplegingsdossier, stuk 8).

De briefomslag bevat geen elementen die betrekking hebben op verzoekers problemen.

Het attest van goed gedrag van de politie ondermijnt de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde

vrees voor vervolging. Verzoeker gaf immers duidelijk aan een vrees voor vervolging te koesteren ten

aanzien van (onder meer) de Nigeriaanse autoriteiten (administratief dossier, stuk 17, nr.17; map

‘documenten’). Indien de Nigeriaanse autoriteiten verzoeker werkelijk zochten, is het hoegenaamd niet

aannemelijk dat zij aan hem zonder problemen een attest van goed gedrag zouden uitreiken. Dit klemt

nog des te meer daar verzoeker het attest blijkens het aanvraagformulier uitdrukkelijk aanvroeg met het

oog op het gebruik ervan in zijn asielprocedure in België (“seek refugee asylum”). Dat de autoriteiten die

hem beweerdelijk zoeken hem zouden helpen bij het bekomen van bescherming tegen deze

autoriteiten, is immers manifest ongeloofwaardig. Het attest en het aanvraagformulier bevatten voor het

overige geen gegevens die betrekking hebben op verzoekers verklaarde problemen en vrees.

Het “Affidavit of fact” betreft een verklaring die verzoekers broer is gaan afleggen op de rechtbank. Gelet

op de familiale band tussen beide en te meer nu deze verklaring blijkens de inhoud ervan duidelijk werd

opgesteld met het oog op het gebruik hiervan in verzoekers asielprocedure, kan aan dit document niet

de minste objectieve bewijswaarde worden gehecht.

De brief van een Nigeriaanse advocaat kan evenmin volstaan om (de actualiteit van) verzoekers vrees

aan te tonen. Deze brief vertoont een kennelijk gesolliciteerd karakter en werd uitdrukkelijk opgesteld

met het oog op verzoekers asielaanvraag in België. Bovendien betreft de advocaat in kwestie een neef

van verzoeker. Gelet op de familiale band tussen beide kan aan de inhoud van deze brief bijgevolg geen

objectieve bewijswaarde worden gehecht.

Verzoeker haalde daarnaast een vrees aan voor een gedwongen besnijdenis van zijn dochtertjes. Hij

voert echter geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de bestreden beslissing waar

gemotiveerd wordt:

“U haalt tevens aan dat uw dochters zullen besneden worden indien ze terug naar Nigeria zouden

gaan.

Zoals bij uw partner, (E.,O.J.) (nr CGVS 00/37971Z) reeds werd beoordeeld in de beslissing genomen

op 10 december 2014, blijkt dat ook u ervan uitgaat dat alle meisjes in Nigeria zijn besneden (zie gehoor

CGVS, p 11). U geeft aan dat u denkt dat er een wet is over besnijdenis. U geeft echter aan dat u

’niet denkt dat deze effectief is daar u nog nooit heeft gehoord dat iemand werd gearresteerd omwille

van besnijdenis’ . (zie gehoor CGVS, p 26) Wanneer de PO u nogmaals vraagt of er een wet bestaat,

zegt u’ Ik denk het niet. Ze proberen mensen op te voeden, dat het niet goed is, maar het stopt niets.’

(zie gehoor CGVS, p 26) Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat er 12

staten zijn waar genitale verminking van vrouwen verboden is, namelijk Abia, Bayelsa, Cross River,

Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Ogun, Ondo, Osun, Oyo en Rivers state. Uit het gegeven dat er geen gevallen

van veroordeling bekend zijn, kan echter niet automatisch worden besloten dat er geen bescherming

voorhanden is in Nigeria en dat uw dochters een besnijdenis zullen ondergaan bij een terugkeer naar

Nigeria. Bovendien duidt het feit dat in verschillende staten een wet werd goedgekeurd die vrouwelijke

genitale verminking verbiedt, op een zekere eenstemmigheid met betrekking tot de weerstand

tegen vrouwenbesnijdenis vanwege de wetgevende instanties, die de vertegenwoordigers vormen van

de bevolking van deze staten, zodat uw verklaring dat u niet kan weigeren om uw dochters te laten

besnijden (zie gehoor CGVS, p 26) op losse schroeven komt te staan. Er kan dan ook niet worden
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besloten dat het onmogelijk zou zijn om een gedwongen besnijdenis van uw dochters te voorkomen bij

een terugkeer naar Nigeria.

U kan uw vrees bovendien niet concretiseren. Wanneer u wordt gevraagd wie uw dochters zal

besnijden geeft u aan dat het een traditie is. (zie gehoor CGVS, p 23) Wanneer de PO u nogmaals

vraagt wie uw dochters zal besnijden, zegt u ’Als ze teruggaan, als ze in mijn land zijn, het is de wet en

het gebruik dat alle meisjes moeten besneden worden. Ze zullen het doen, mijn verwanten zullen het

doen.’ (zie gehoor CGVS, p 23). U geeft aan dat iedereen in het dorp het zou kunnen doen. U slaagt er

niet in om uw vrees te concretiseren. Bovendien blijkt uit de voorgelegde informatie dat ouders wel

degelijk een besnijdenis kunnen vermijden, zeker wanneer, zoals in uw geval, beide ouders tegen FGM

zijn gekant (zie gehoor CGVS, p 23).

Er kan dus verwacht worden dat u zich vrij op een plek in één van de staten waar FGM is verboden zou

kunnen vestigen. U zou zich bijvoorbeeld in een stad kunnen vestigen. In een stad is de sociale controle

immers lager, de praktijk van het besnijden is er veel minder courant en er zijn meer job mogelijkheden.

Uit de informatie die aan uw administratief dossier werd toegevoegd blijkt bovendien dat FGM in Nigeria

in de loop der jaren veel minder voorkomt. Uw vrees dat uw dochters zouden besneden worden is dan

ook niet gegrond.

(…)

Tot slot legt u allerlei documenten voor in verband met de mogelijke besnijdenis van uw twee dochters;

een verklaring op eer van GAMS, waaruit blijkt dat u partner, (O.O.J.) zich engageert om haar dochters

niet te besnijden; lidkaarten van GAMS van uw dochters en uw partner, een verklaring van dokter (H.D.)

(14/07/2014), waaruit blijkt dat uw dochters op regelmatige basis op consultatie bij ONE gaan; een

medisch attest waaruit blijkt dat uw partner besneden is type 2 en medische attesten waaruit blijkt dat

uw dochters niet besneden zijn. Deze attesten weerleggen echter bovenstaande motivering in verband

met uw vrees voor besnijdenis van uw dochters niet.”

De verwijzing naar de informatie zoals gehanteerd door verweerder en de loutere herhaling van zijn

verklaringen is immers geenszins van aard dat zij afbreuk kan doen aan de voormelde motieven.

Evenmin is de verwijzing naar de aanwezigheid van Boko Haram dienstig. Uit de COI Focus “NIGERIA,

Veiligheidssituatie” van 24 maart 2015 die verweerder bij de nota voegt, blijkt immers dat Boko Haram

geen macht heeft in het overwegende christelijke zuiden van Nigeria. Aldus doet de verwijzing van

verzoeker naar de aanwezigheid van Boko Haram geen afbreuk aan het gegeven dat hij zich kan

vestigen in één van de zuidelijke regio’s van Nigeria waar FGM verboden is.

De blote bewering dat de familieleden van zijn partner recent lieten weten dat hun dochters besneden

moeten worden kan evenmin afbreuk doen aan de voormelde vaststellingen. Deze wordt immers niet

gestaafd. Bovendien doet deze geen afbreuk aan het gegeven dat besnijdenis in Nigeria in de loop der

jaren veel minder voorkomt, dat ouders hun dochters in Nigeria kunnen beschermen tegen besnijdenis

en dat zij zich kunnen vestigen in een regio of stad waar besnijdenissen verboden zijn, waar deze veel

minder voorkomen, waar er minder sociale controle is en waar er meer job mogelijkheden zijn.

Verzoekers voorgehouden gebrek aan sociaal netwerk kan evenmin afbreuk doen aan het voorgaande.

In dit kader kan worden opgemerkt dat uit het voorgaande blijkt dat verzoeker in Nigeria minstens nog

beschikt over een broer en een neef (die tevens advocaat is) waarvan aangenomen kan worden dat zij

niet wensen dat verzoekers dochters gedwongen besneden zouden worden. Indien zij dit wel zouden

wensen, is het immers niet plausibel dat zij verzoeker zouden helpen bij zijn asielaanvraag en hem op

deze wijze zouden helpen in zijn pogingen om bescherming te verkrijgen tegen een gedwongen

besnijdenis van zijn dochtertjes.

De voormelde motieven vinden aldus steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien zij

door verzoeker niet dienstig worden weerlegd, onverminderd overeind. Zij volstaan om te besluiten dat

verzoeker geheel niet aannemelijk maakt dat zijn dochters bij een terugkeer naar Nigeria dreigen te

worden onderworpen aan een gedwongen besnijdenis.

Het vermeende gebrek aan een sociaal netwerk voor verzoeker en diens gezin, kan niet worden

aangenomen gelet op de reeds hoger gedane vaststelling dat hij in Nigeria nog minstens beschikt over

een broer en een neef (die tevens advocaat is) die hem gunstig gezind zijn. Hoe dan ook toont

verzoeker op generlei wijze aan dat hij ingevolge een louter gebrek aan een (voldoende uitgebreid)

sociaal netwerk vervolging zou riskeren bij een terugkeer naar zijn land van herkomst.

De blote bewering dat verzoekers partner niet meer gewoon is aan de Nigeriaanse samenleving,

instanties en gewoontes, kan bezwaarlijk volstaan om in hoofde van verzoeker of diens partner het

bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin aan te tonen. Dit geldt

des te meer daar verzoeker ook hier niet de minste verdere duiding geeft en in concreto geheel niet
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aannemelijk maakt dat, waarom of in welke omstandigheden hij of zijn partner daardoor problemen

zouden riskeren.

Waar verzoeker nog op algemene wijze poneert dat het CGVS niet op een passende wijze rekening

hield met zijn medische problemen, dient te worden vastgesteld dat hij hiermee geenszins afbreuk

vermag te doen aan de concrete motieven die dienaangaande in de bestreden beslissing zijn

opgenomen en die luiden als volgt:

“Verder legt u verschillende medische attesten voor waaruit blijkt dat u aan het psychotische

decompenatie ikv schizofrenie paranoide type zou lijden (UPC KU Leuven, dd 06/05/2014 opgemaakt

door dr (D.)) en medische getuigschriften ivm de 9ter aanvraag opgemaakt op 6 mei 2014 door (K.V.K.)

(Universitair centrum St Jozefvzw) en op 20 maart 2014 door dr (N.) (Grand hôpital de Charleroi). U legt

echter geen recentere documenten voor die iets over uw psychologische toestand vertellen.

Tijdens het gehoor geeft u aan dat u uw medicatie heeft genomen en dat de dokter u in staat acht om

gehoord te worden (zie gehoor CGVS, p 5). Uit uw relaas blijkt dat u uw problemen op een

samenhangende en gedetailleerde manier kon vertellen; op geen enkel moment tijdens het gehoor

kwam tot uiting dat u niet in staat zou zijn om uw verhaal te vertellen. Uit de medische attesten blijkt

tevens niet dat u door cognitieve disfuncties zou verhinderd zijn een coherent en consistent relaas naar

voor te brengen. U legt geen enkel attest neer waaruit zou kunnen blijken dat uw beweerde problemen u

belemmeren in het afleggen van coherente verklaringen. Immers, ook wat betreft de aangehaalde

medische of psychologische moeilijkheden, berust de bewijslast bij u, teneinde aan te tonen dat u door

uw psychologische toestand niet in de mogelijkheid zou zijn een correct asielrelaas naar voor te

brengen. Tijdens het gehoor werd bovendien uitgebreid rekening gehouden met uw psychologische

toestand. De PO gaf meermaals aan dat u op elk moment een pauze zou kunnen vragen (zie gehoor

CGVS, p 2 en p5). Bovendien had noch u noch uw advocaat enige opmerking over het verloop van het

gehoor of uw psychologische toestand die een goed verloop zou kunnen belemmeren. (zie gehoor

CGVS, p 27).”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en worden, gezien zij door

verzoeker niet in concreto worden weerlegd, door de Raad overgenomen.

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.

2.2.8. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Uit de COI Focus “NIGERIA, Veiligheidssituatie” van 24 maart 2015 die verweerder bij de nota voegt

blijkt voorts dat de situatie in verzoekers regio van herkomst en andere regio’s in het zuiden van Nigeria

niet van zulke aard is dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

Gelet op het voormelde, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2

van de vreemdelingenwet.
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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 vier november tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


