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nr. 157 783 van 4 december 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 14 september 2015

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

staatlozen van 12 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 20 oktober 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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

NDJEKA OTSHITSHI en van attaché K. ALLYNS, 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 in X op X. U groeide op bij uw grootmoeder in

Osun state, uw ouders woonden sinds u klein was in Zaria, Kaduna state, waar al uw broers en zussen

geboren werden. U vervolledigde de lagere school en volgde drie jaar middelbare school in Ilesa,

Osun state. U stopte in 1995 met school en sindsdien hielp u uw grootmoeder op de markt, tot zij

overleed op 23 september 1998. Op 12 juni 1999 kwam de jongere broer van uw vader u halen en u

woonde bij hem in Lagos, tot hij in 2004 overleed. U woonde sindsdien alleen in Lagos en begon in

2005 te werken voor iemand die autoonderdelen verkocht. In februari 2010 verhuisde u naar Zaria waar
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u uw ouders, broers en zussen vervoegde. Met het geld dat u had gespaard begon u er een winkel in

auto-onderdelen. Tijdens de rellen naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in april 2011 kwam

uw vader om in zijn wagen, welke in brand werd gestoken. Zelf kreeg u benzine over zich heen,

waarvan u nog littekens heeft op uw rug. U werd gered door het leger en vond uw overige gezinsleden

terug in de kazernes waar u naartoe gebracht werd. Op 25 april 2011 verlieten jullie Zaria, waar

de rellen nog steeds verder gingen. Jullie hervestigden zich in Mubi North LGA (Local Government

Area) in Adamawa state, waar een jongere zus van uw moeder woonde. Uw moeder verkocht in Zaria

reeds voedingswaren en hernam dit in Mubi. Ze had een winkel op de markt, waar u haar hielp. Op 20

november 2014 werd de plaats waar u woonde aangevallen door Boko Haram. U vluchtte uw huis

binnen en trof daar uw familieleden aan die omringd werden door gewapende Boko Haram leden. U

rende het huis terug uit samen met uw jongere broer S., hij werd echter doodgeschoten door Boko

Haram leden. U werd onderschept door enkele andere leden en ontvoerd naar een kamp, waar u met

verschillende andere mannen werd opgesloten. Uw overige gezinsleden zag u niet meer terug. Na

ongeveer 2 maand verblijf in het kamp kon u ontsnappen toen u samen met andere gevangenen ergens

naartoe gebracht werd. Verschillende gevangenen trachtten te ontsnappen en er werden schoten

gelost om jullie tegen te houden, maar u bleef lopen. U kon Katsina bereiken op 30 januari 2015, waar u

iemand vond die Yoruba sprak en hem uw probleem uitlegde. Omdat Boko Haram uw foto nam zouden

ze u overal in Nigeria kunnen terugvinden, dus de man besloot u te helpen om via Niger naar Libië te

reizen, waar u op 30 maart 2015 aankwam. Op 11 mei 2015 reisde hij per boot met u mee naar Italië,

vanwaar u zelf uw weg moest vinden. Een Ghanese man bracht u in België naar de plaats waar u asiel

kon aanvragen, wat u deed op 13 mei 2015.

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.

U verklaart sinds april 2011 in Mubi North LGA, Adamawa State gewoond te hebben en van daaruit op

20 november 2014 door Boko Haram ontvoerd te zijn (zie gehoorverslag CGVS p. 3, 4, 14).

U legt echter vage verklaringen af met betrekking tot uw verblijf in een kamp van Boko

Haram, waardoor er bij voorbaat vraagtekens geplaatst kunnen worden bij de beweerde

gepersonaliseerde vervolging die u van hen stelt te vrezen.

U stelt ongeveer twee maand in een kamp van Boko Haram verbleven te hebben op een u onbekende

plaats (zie CGVS p. 4, 15). Tijdens de periode die u in het kamp doorbracht werd u opgesloten met

andere mannen en kreeg u weinig eten of drinken (CGVS p. 9, 15, 17). Er werd ongeveer twee keer

gezegd dat u zou moeten aansluiten bij Boko Haram (CGVS p. 16) en uw foto werd genomen, waarbij u

werd gewaarschuwd dat u niet kon ontsnappen omdat u dan teruggevonden zou worden (CGVS p. 15).

Gevraagd om te specifiëren hoe lang u reeds in het kamp was toen uw foto werd genomen, stelt u

vaagweg dat het gebeurde na enige tijd in het kamp verbleven te hebben. Gevraagd om te specifiëren

of het eerder naar het begin, het midden of het einde van uw verblijf was, herhaalt u slechts dat het niet

onmiddellijk was, maar na enige tijd. Ondanks dat deze vraag u herhaaldelijk werd gesteld, kon u niet

aangeven of uw foto eerder aan het begin of eerder tegen het einde van uw verblijf werd

genomen (CGVS p. 18). Hoewel de leden van Boko Haram ongeveer twee keer zeiden dat jullie zouden

moeten toetreden tot hen, werd u verder klaarblijkelijk niets verteld of gevraagd (CGVS p. 16). Hoewel u

twee maand lang met dezelfde mensen werd opgesloten, kan u niet schatten met hoeveel mensen u

werd opgesloten (CGVS p. 16.). U stelt slechts dat het er veel waren. Gevraagd of u in één ruimte met

tien, twintig of honderd mensen verbleef, stelt u geen specifiek nummer te kunnen geven. Erop gewezen

dat u toch zou moeten kunnen schatten of u eerder met tien, vijftig of honderd mensen samen verbleef,

herhaalt u slechts vaagweg dat jullie met veel waren en dat u geen specifiek getal kan geven, hoewel u

uitdrukkelijk gevraagd werd naar een schatting en niet naar het exacte aantal mensen (CGVS p. 17).

Verder kan u geen enkele van uw medegevangenen beschrijven, u herinnert zich geen enkele naam

noch andere kenmerken van iemand waarmee u was opgesloten (CGVS p. 17). Tenzij een man die met

een kogelwonde in zijn been werd afgevoerd, herinnert u zich evenmin enig incident tijdens uw twee

maanden gevangenschap, u stelt slechts dat er ’s nachts op de deuren geklopt werd met geweren,

om jullie angst aan te jagen (CGVS p. 17). Bovenstaande vage verklaringen over uw verblijf in een

kamp van Boko Haram overtuigen in het geheel niet.

Met betrekking tot Boko Haram in het algemeen en hun activiteiten in uw regio kon u

eveneens bijzonder weinig details geven.

Gevraagd wat u in het algemeen over Boko Haram kan vertellen, waar de groepering voor staat, stelt u

dat het moordenaars zijn die mensen doden (CGVS p. 18). Gevraagd of ze een bepaalde agenda of

ideologie hebben, stelt u vaagweg dat ze hun gezichten bedekken en je niet kan weten hoe ze eruit

zien. Gevraagd of er dan niets geweten is over de leden van de groepering en wat ze willen, bevestigt u

dat er niets geweten is. U stelt enkel te weten dat ze u aanvielen en dat ze ook in 2013 al mensen
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doodden en ontvoerden in Mubi, meer bepaald op 17 maart 2013 (CGVS p. 18). U weet niet of er voor

die datum al incidenten waren met betrekking tot Boko Haram, noch of de problemen enkel op die dag

plaatsvonden, of langer aansleepten (CGVS p. 18, 19). U hoorde nooit over enige leiders van Boko

Haram (CGVS p. 20). U weet dat de groep in Maiduguri ontstond en noemt twee LGA’s in Borno State

waar ze problemen veroorzaakten. Gevraagd of u weet wat de aanleiding was voor de eerste problemen

met Boko Haram, stelt u dat het hun job is mensen te doden en bommen te leggen. Pas wanneer wordt

benadrukt dat zij hier toch een bepaalde reden voor moeten hebben of een doel dat ze willen

bereiken, stelt u tenslotte dat het moslims zijn die overal willen overnemen (CGVS p. 20). Gevraagd

wanneer de eerste problemen met Boko Haram plaatsvonden in Adamawa state, stelt u dat de

problemen startten in maart 2013 in Mubi en dat ze naar uw woonplaats kwamen in 2014 (CGVS p. 20).

U weet niet of Boko Haram ooit bepaalde plaatsen in Adamawa gecontroleerd heeft en kan geen andere

LGA’s noemen waar er problemen waren met Boko Haram (CGVS p. 20, 21). U hoorde nooit over

problemen elders in Adamawa state, tenzij het incident in Mubi op 17 maart 2013 en het incident in uw

woonplaats op 20 november 2014 (CGVS p. 20), waarbij u ontvoerd zou zijn (CGVS p. 4, 8, 9). De

situatie op dit moment in Mubi kan u niet toelichten (CGVS p. 21).

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt is Boko Haram een islamitische gewapende

beweging die zich verzet tegen alles wat wordt beïnvloed door het Westen. De naam Boko Haram is niet

de naam die de groep zichzelf geeft, maar de naam die wordt gebruikt door de Hausa sprekende

populatie in het noorden van Nigeria en die door de media werd overgenomen. Vrij vertaald betekend

Boko Haram ‘Westerse educatie is verboden.’ (zie informatie administratief dossier). Van dit alles bent u

blijkbaar niet op de hoogte, gezien u niet weet waar ‘Boko Haram’ voor staat (CGVS p. 20) en gezien uw

onvermogen de ideologie of agenda van de groep toe te lichten (zie supra).

De gewelddadige aanvallen van Boko Haram startten in 2009, nadat de autoriteiten volgelingen van

Yusuf Mohammed hadden beschoten tijdens een Boko Haram begrafenis in Maiduguri. Dit leidde tussen

26 en 31 juli tot confrontaties tussen overheidstroepen en Boko Haram, waarbij meer dan 800 mensen

gedood werden in Borno, Bauchi, Yobe en Kano state, onder wie veel leden van Boko Haram. In

Maiduguri vielen volgelingen van Mohammed Yusuf in de nacht van 26 op 27 juli verschillende

politiestations, huizen van politiebeambten en kerken aan. Tegen de ochtend was de stad Maiduguri

grotendeels onder controle van Boko Haram, waarop het leger op 28 en 29 juli in de tegenaanval ging.

Nadat Yusuf Mohammed op 30 juli 2009 gevangen werd genomen door de autoriteiten, komt hij in

onduidelijke omstandigheden om het leven (zie informatie administratief dossier). Sinds juni 2010

is Abubakar Shekau gekend als de leider van de groep. Hij verscheen sindsdien in verschillende

videoboodschappen waarin hij de verantwoordelijkheid voor aanvallen opeist en met verdere

gewelddadigheden dreigt. Boko Haram pleegde reeds verschillende aanvallen op christelijke doelwitten

en Shekau verklaarde in 2012 dat zijn groep in oorlog was met de christenen. (Zie informatie

administratief dossier.) Gezien zijn krasse uitspraken en gezien activiteiten van de groep die hij leidt in

het noorden-oosten van Nigeria (zie informatie administratief dossier), is het erg opvallend dat u hem

klaarblijkelijk niet kent (CGVS p. 20).

Verder blijkt dat Adamawa state één van de drie staten is waar in mei 2013 de noodsituatie werd

uitgeroepen. Tussen januari 2012 en juni 2013 werden Adamawa state de LGA’s Yola North/South het

meest getroffen door incidenten gelinkt aan Boko Haram, op de voet gevolgd door de LGA’s Mubi

North/South, waar u stelde te wonen (CGVS p. 14). The Fund for Peace rapporteert in zijn Conflict

Bulletin van januari 2014 verschillende incidenten in Mubi in 2012. Volgens Nigeriawatch zou het

absolute dodental van alle staten in Adamawa het hoogste zijn in Michika LGA. (Zie informatie

administratief dossier.) In september 2014 zou Boko Haram de controle over Michika en Uba verkregen

hebben, om eind oktober door te stoten naar Mubi. Ongeveer half november werd de groep weer

verdreven uit Mubi door een gezamenlijke inspanning van het lokale jagers, burgerwachten en het

leger (zie informatie administratief dossier).

Het is in dit licht absoluut niet overtuigend dat u geen weet heeft van incidenten met Boko Haram in

Mubi voor 17 maart 2013, of dat u geen enkele andere plaats in Adamawa kan noemen waar problemen

met Boko Haram hebben plaatsgevonden, dit terwijl verschillende LGA’s, waaronder de uwe, onder hun

controle zijn geweest voor kortere of langere periode. Zeker Michika, juist ten noorden van uw eigen

LGA, had u moeten kunnen noemen, daar dit werd ingenomen door Boko Haram niet lang voor zij

doorstootten naar Mubi. (Zie supra.) Men kan veronderstellen dat wie in Adamawa state woont zich

enigszins op de hoogte houdt van de situatie met betrekking tot Boko Haram en de plaatsen waarnaar

zij oprukken, dit om een idee te krijgen van zijn eigen veiligheidssituatie en om eventueel maatregelen te

treffen bij aankomende problemen.

Er kan dan ook in het geheel niet worden aangenomen dat u van 2011 tot november 2014 in

Mubi North gewoond hebt, gezien uw flagrante onwetendheid met betrekking tot Boko Haram

activiteiten in uw regio in deze periode.
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Deze conclusie wordt verder bevestigd door de vaststelling dat u niet op de hoogte bent van de situatie

in uw regio momenteel, terwijl van een asielzoeker die stelt vervolging te vrezen in zijn land van

herkomst en daarom internationale bescherming vraagt, verwacht mag worden dat hij zich informeert

over de evolutie van de situatie in de regio waar hij vandaan is gevlucht. Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt dat verschillende LGA’s in Adamawa state onder controle van Boko Haram zijn

geweest. De regio’s Hong, Mubi North, Mubi South, Maiha, Michika, Shuwa, Wuro Gyambi, Gombi,

Vimtim, Uba en Bazza waren in februari 2015 bevrijd van Boko Haram, terwijl zij in Madagali, Gulak,

Wagga-Mildo, Shelini/Vapra, Sabon-gari en Gubla nog aanwezig waren.

U kan niet alleen geen enkele plaats in Adamawa State noemen waar problemen met Boko Haram

hebben plaatsgevonden (CGVS p. 20, 21), u kan zelfs in het algemeen geen enkele LGA in Adamawa

noemen, zelfs niet de LGA’s die aan de uwe grenzen (CGVS p. 21). U stelt zelfs expliciet enkel kennis

te hebben over de LGA waar u zelf woonde, zoals Zaria LGA (CGVS p. 21). Nochtans mag van u,

gezien uw profiel als handelaar en aangezien u reeds op verschillende plaatsen in Nigeria stelt gewoond

te hebben, verwacht worden dat uw kennis van uw omgeving verder rijkt dan enkel uw eigen LGA en

enkele plaatsen binnen deze LGA (CGVS p. 19). Minstens mag van u verwacht worden dat u kan

beschrijven welke wegen er vanuit Mubi vertrekken en naar welke plaatsen in de onmiddellijke

omgeving deze leiden, maar ook hier slaagt u niet in (CGVS p. 22, 23). Gevraagd welke etnieën er in

Adamawa en meerbepaald in Mubi wonen, komt u niet verder dan het noemen van de Yoruba, de Igbo

en de Hausa etnieën (CGVS p. 21, 22). Hoewel u gevraagd werd of er nog andere etnieën dan deze

wonen, stelt u dat er nog andere zijn, maar u slaagt er niet in ze te noemen, u herhaalt slechts de

etnieën die u al eerder zei (CGVS p. 22). Gevraagd wie er oorspronkelijk in Mubi woont, dus niet de

inwijkelingen, stelt u dat het een plaats van de Hausa is (CGVS p. 22). Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt dat bij vele Zuid-Nigerianen die misvatting heerst dat alle Nigerianen in het

noorden tot de Hausa etnie behoren. Hoewel Hausa inderdaad in verschillende noordelijke staten

gesproken wordt, voornamelijk door inwijkelingen uit andere staten en als Lingua Franca, wil dit niet

zeggen dat de bevolking in deze staten ook voornamelijk tot de Hausa etnie behoort. Adamawa state

heeft de grootste collectie aan etnische groepen. De grootste etnieën zijn de Kamwe of Higi in Michika

en Mubi, en de Bachama in Numan en Lamurde. Andere etniën zijn Burra, Kilba, Mbula, Yandang,

Chamba, Yungur. (Zie informative administratief dossier.) Van iemand die beweert meerdere jaren in

Mubi gewoond te hebben en er handel gedreven te hebben, mag verwacht worden dat hij minstens op

de hoogte is van de etnie van de lokale bevolking, zijnde de Kamwe of Higi etnie, zelfs indien hij zelf

voornamelijk in het Engels of Hausa zou communiceren, of voornamelijk met andere inwijkelingen zou

omgaan.

Bovenstaande verklaringen bevestigen verder de ongeloofwaardigheid van uw verblijf in Mubi

North LGA, Adamawa State.

Uw oppervlakkige kennis over de regio waar u gewoond zou hebben, over Boko Haram en over

de incidenten met betrekking tot deze groep in Mubi/Adamawa State, maken dat er geen enkel

geloof kan worden gehecht aan uw bewering meer dan vier jaar in Mubi North LGA gewoond te

hebben. Bijgevolg kan er evenmin geloof gehecht worden aan uw bewering door Boko Haram

ontvoerd te zijn vanuit Mubi LGA. Uw bewering dat zij in een kamp uw foto namen en u overal in

Nigeria zullen terugvinden mist dus elke grond.

Met betrekking tot de problemen die u in Zaria gekend zou hebben op 11 april 2011, naar aanleiding van

de bekendmaking van de overwinning van Goodluck Jonathan bij de presidentsverkiezingen (CGVS p.

14, 15), kan het volgende opgemerkt worden. Vooreerst vonden deze problemen in 2011 plaats en

vormen zij dus niet de aanleiding voor uw vertrek uit Nigeria, dat slechts plaatsvond in 2015. Bovendien

betreft het in dit geval geen persoonlijke vervolging, maar stelt u slachtoffer te zijn geweest van

veralgemeend post-electoraal geweld (CGVS p. 14). Er zijn geen redenen om aan te nemen dat

dergelijk geweld u opnieuw zou kunnen overkomen. Bovendien vonden de presidentsverkiezingen

volgens de informatie waarover het CGVS beschikt plaats op 16 april 2011, en brak er daags nadien

geweld uit in verschillende staten en steden, waaronder Zaria (zie administratief dossier). Er dient dus te

worden vastgesteld dat u verklaart reeds voor de verkiezingen slachtoffer te zijn geworden van geweld

dat na het bekendmaken van het verkiezingsresultaat zou hebben plaatsgevonden (CGVS p. 14, 15),

wat weinig coherent is.

Er kan 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, waar u - die beweert in Osun state geboren en opgegroeid te zijn (CGVS p. 3, 5, 6) -

van afkomstig bent, tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en

het centrum van het land. Er kan dan ook worden besloten dat er actueel voor burgers afkomstig uit het

zuiden van Nigeria geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet is. Aangezien u het grootste deel van uw leven in Osun en Lagos state in het zuiden
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van Nigeria hebt doorgebracht (CGVS p. 3-6), kan niet worden ingezien waarom u niet zou kunnen

terugkeren naar het zuiden van Nigeria, te meer daar uw verblijf in Adamawa en vervolging door Boko

Haram als ongeloofwaardig werden beoordeeld (zie supra), en u zelf beweert dat u naar Nigeria zou zijn

teruggegaan als u geen problemen zou vrezen met Boko Haram (CGVS p. 23).

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, worden vastgesteld.

U legt geen documenten voor die uw identiteit of reisweg kunnen staven. De werknemerskaart kan niet

worden aanvaard als een officieel identiteitsdocument, doch slechts als een aanwijzing voor uw

identiteit. Het medisch verslag van een arts bevestigt dat u littekens hebt op uw rug, doch een arts kan

enkel littekens vaststellen, niet de omstandigheden waarin deze werden opgelopen. De documenten die

u voorlegt veranderen dan ook niets aan de bovenstaande argumentatie.

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. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 3 van

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(hierna: EVRM), van artikel 48/3, 48/4, 48/7 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980

(hierna: vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht, van de zorgvuldigheidsplicht en van het

non refoulement-beginsel.

In verband met zijn verblijf in een kamp van Boko Haram stelt verzoeker als volgt in zijn verzoekschrift:

“Zo kan hij niet met nauwkeurigheid zeggen hoeveel mensen samen met hem opgesloten waren, noch

op welk moment van zijn verblijf een foto van hem werd getrokken. Wel kan hij bepalen dat ongeveer

twee maanden opgesloten werd, in een plek gemaakt van hout, waar mannen en vrouwen gescheiden

werden, dat hij samen met vele andere mannen was, dat een man in zijn been werd geschoten, dat ze

hem daarna meenamen omdat hij maar bleef schreeuwen en dat ze hem daarna niet meer terugzagen,

dat ze niet veel eten en drinken kregen, dat er ’s nachts met geweren op de deur werd geklopt om hen

angst aan te jagen, dat hun cipiers gemaskerd rondliepen, dat ze Hausa spraken, dat er een foto van

hem werd getrokken en dat ze hem zeiden dat ze hem dus overal zouden kunnen treffen,…”

Hij meent dat hij over zijn gevangenschap een heleboel details kan geven, doch niet deze die

verweerder verwacht. Hij wijst erop dat zijn jongste broer werd vermoord, dat de rest van zijn familie

werd gevangen genomen, dat hij en zijn medegevangenen psychologisch onder druk werden gezet, dat

er hen werd gezegd dat zij zich moesten aansluiten bij Boko Haram om mensen te doden en dat er zelfs

een foto van hen wordt getrokken opdat zij niet zouden kunnen ontsnappen. In zulke omstandigheden is

volgens hem niet verwonderlijk dat hij zich in zichzelf heeft opgesloten en niet alle details kon

weergeven die verweerder graag had gehoord. Hij stelt dat één van de klassieke symptomen van PTSD

(Post Traumatic Stress Disorder) erin bestaat dat het moeilijk is om zich de details van traumatiserende

belevenissen te herinneren. Tevens voert hij aan dat de littekens op zijn rug geattesteerd werden door

een arts, die volgens hem toch kan verklaren of de vertoonde littekens inderdaad mogelijks werden

bekomen op de door verzoeker beweerde manier. De littekens zijn volgens hem ook een aanwijzing dat

hij in het verleden reeds het slachtoffer was van akten van vervolging, waaromtrent hij verwijst naar

artikel 48/7 van de vreemdelingenwet. Tevens meent hij dat zijn relaas overeenkomt met de algemene

informatie waarover verweerder beschikt.

Betreffende zijn kennis van Boko Haram in het algemeen en van hun activiteiten in zijn regio, wijst

verzoeker erop dat hij maar tot het derde middelbaar naar school is gegaan en dat hij in Adamawa

verkoper was op de markt waar hij zijn moeder hielp. Hij stelt dat hij eerder bezorgd was om het

dagelijks eten te voorzien dan om de politiek. Buiten de vox populi had hij geen andere middelen om

zich te informeren, zo stelt verzoeker. Hij wijst erop dat hij slachtoffer is van Boko Haram omdat hij zich

op het verkeerde moment op de verkeerde plaats bevond en dat hij niet zozeer wordt vervolgd omwille

van zijn politieke opvattingen, maar omwille van de opvattingen die hem door Boko Haram worden

toegeschreven. Er kan hem niet worden verweten dat hij niet veel over Boko Haram kan vertellen, aldus

verzoeker.
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Verder wijst verzoeker op het CEDOCA-verslag van 12 juni 2015 over de veiligheidssituatie in Nigeria,

waaruit volgens hem blijkt dat ook al zou hij de mogelijkheid hebben om zich elders in Nigeria te

hervestigen, “quod non”, hij hoogstwaarschijnlijk zou terecht komen in een kamp, aangezien hij geen

nieuws meer heeft van zijn familie en niet eens weet of zij nog leven. In zo een kamp zou

overeenkomstig de informatie van verweerder zijn veiligheid niet gegarandeerd worden, aldus

verzoeker.

2.2.1. 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.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet, 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 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 motieven 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.

2.2.3. 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. Waar verzoeker aanvoert dat hij getraumatiseerd is en wijst op een volgens hem klassiek

kenmerk van PTSD teneinde zijn vage verklaringen over zijn beweerde gevangenschap bij Boko Haram

te verklaren, dient erop gewezen dat verzoeker geen medisch attest bijbrengt waaruit zou kunnen

blijken dat hij getraumatiseerd is, dat hij lijdt aan PTSD of dat hij niet in staat is tot het afleggen van

coherente en gedetailleerde verklaringen. Ook tijdens zijn gehoor maakten noch verzoeker, noch zijn

advocaat melding van problemen voor verzoeker voor het afleggen van coherente en gedetailleerde

verklaringen omwille van psychische of psychologische problemen. Verzoeker komt in onderhavig

verzoekschrift dan ook niet verder dan het opwerpen van een blote post factum-verklaring, hetgeen de

pertinente motivering in de bestreden beslissing niet kan weerleggen. Wat betreft de littekens, waarvan

verzoeker een medisch attest bijbracht (zie map ‘Documenten’ in het administratief dossier), dient erop

gewezen dat een medisch attest geen sluitend bewijs vormt voor de omstandigheden waarin de hierin

vastgestelde verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of

mentale gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen.

Waar verzoeker verwijst naar de verklaringen die hij met betrekking tot zijn beweerde gevangenschap

bij Boko Haram wél kon afleggen, komt hij niet verder dan het herhalen van reeds afgelegde

verklaringen, hetgeen op zich de motivering in de bestreden beslissing dienaangaande niet kan

weerleggen. Waar hij verwijst naar algemene informatie van het CGVS waarmee zijn relaas volgens

hem overeenstemt, dient erop gewezen dat verzoeker zijn vrees voor vervolging in concreto

aannemelijk dient te maken en een verwijzing naar louter algemene informatie die geen betrekking heeft

op zijn persoon, is hiertoe niet voldoende.
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Aangaande zijn kennis van Boko Haram in het algemeen en hun activiteiten in verzoekers beweerde

regio van verblijf, dient erop gewezen dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij zich

hieromtrent terdege informeert, daar hij omwille van zijn beweerde problemen met deze organisatie in

België internationale bescherming vraagt. Er kan niet worden aangenomen dat verzoeker laaggeschoold

is, aangezien hij tot het derde middelbaar naar school ging. Verweerder wijst er in zijn nota met

opmerkingen bovendien terecht op dat hem tijdens het gehoor geen vragen werden gesteld waarvoor hij

over een bepaald opleidingsniveau diende te beschikken om erop te kunnen antwoorden. Evenmin duidt

verzoeker zelf enige concrete vraag of enig concreet element aan waarvoor hij volgens hem wel degelijk

over een bepaald opleidingsniveau zou moeten beschikken.

Verzoeker stelde werkzaam geweest te zijn op een markt; het is niet plausibel dat er op de markt niet

werd gesproken over Boko Haram aangezien hun acties manifest een weerslag (kunnen) hebben op het

dagelijks functioneren van de bevolking. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor zijn gebrek aan kennis

omtrent de regio waarvan hij beweert afkomstig te zijn aangezien aangenomen kan worden dat voor de

bevoorrading en distributie van de goederen kennis van de omliggende omgeving nodig is.

Verder dient vastgesteld dat verzoeker geen enkel inhoudelijk verweer voert tegen de volgende

pertinente motivering in de bestreden beslissing:

“U legt geen documenten voor die uw identiteit of reisweg kunnen staven. De werknemerskaart kan niet

worden aanvaard als een officieel identiteitsdocument, doch slechts als een aanwijzing voor uw

identiteit.”

Deze motivering wordt als vaststaand beschouwd.

Gezien het voorgaande, slaagt verzoeker er niet in de motieven in de bestreden beslissing in een ander

daglicht te stellen. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en

worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn relaas toont verzoeker niet aan dat hij vroeger vervolgd is

geweest. Derhalve kan hij zich niet beroepen op de toepassing van artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet.

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 van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Betreffende het bepaalde in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet wordt in de bestreden

beslissing terecht gesteld als volgt:

“Er kan 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, waar u - die beweert in Osun state geboren en opgegroeid te zijn (CGVS p. 3, 5,

6) - van afkomstig bent, tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden

en het centrum van het land. Er kan dan ook worden besloten dat er actueel voor burgers afkomstig uit

het zuiden van Nigeria geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet is. Aangezien u het grootste deel van uw leven in Osun en Lagos state in het zuiden

van Nigeria hebt doorgebracht (CGVS p. 3-6), kan niet worden ingezien waarom u niet zou kunnen

terugkeren naar het zuiden van Nigeria, te meer daar uw verblijf in Adamawa en vervolging door Boko

Haram als ongeloofwaardig werden beoordeeld (zie supra), en u zelf beweert dat u naar Nigeria zou zijn

teruggegaan als u geen problemen zou vrezen met Boko Haram (CGVS p. 23).”

Gelet op het gestelde sub 2.3.1. kan geen geloof gehecht worden aan verzoekers bewering dat hij geen

familie heeft en bijgevolg in een kamp zou terechtkomen waar zijn veiligheid niet kan worden

gegarandeerd. Evenmin brengt verzoeker enig concreet element bij waaruit zou kunnen blijken dat hij

ingeval van terugkeer persoonlijk in een kamp zou terechtkomen. Verder laat verzoeker eveneens na in
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concreto aan te tonen waarom hij zich volgens hem niet in het zuiden van Nigeria zou kunnen vestigen.

De hiervoor geciteerde motivering wordt bijgevolg door de Raad tot de zijne gemaakt.

Gelet op het hoger vastgestelde inzake 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

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 december tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


