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nr. 178 796 van 30 november 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 1 augustus 2016

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

staatlozen van 30 juni 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat F. JACOBS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 1 oktober 2014 en heeft zich op 19 oktober 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 13

november 2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal), waar verzoeker werd

gehoord op 27 januari 2016.

1.3. Op 30 juni 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Lagos op 12 augustus 1992 en

behorende tot de Yoruba etnie. U bent geboren en getogen te Lagos. Als zesjarige jongen hield u van T.

(…), een jongen die op uw school zat en in uw buurt woonde. Later, in 2004, ging u op internaat en daar

had u een nieuwe ‘crush’: O. (…). Jullie waren steeds een half uur voor de bel wakker en op een dag

zag u hem zichzelf bevredigen in de douche. Hij hield op toen hij u zag, maar u vroeg hem verder te

doen. Een tijdje later waren jullie weer samen onder de douches. O. (…) kwam achter u staan, hij

bevredigde u en u ejaculeerde. Toen wist u zeker dat u homoseksueel geaard was: bij een vrouw was u

dit nooit overkomen.

Op 1 februari 2010 reisde u met uw Nigeriaanse paspoort en een studentenvisum naar het Verenigd

Koninkrijk, waar u studeerde aan de universiteit van Portsmouth. U woonde ook te Portsmouth en af en

toe logeerde u bij uw oom A.M. (…) te Sheffield. Twee jaar voor u het Verenigd Koninkrijk verliet (dd. 30

september 2014), leerde u in Portsmouth E.K. (…) kennen op een schoolfeest voor mensen met een

homoseksuele geaardheid. E.K. (…) was ook een Nigeriaan die in Portsmouth studeerde. Gedurende

één jaar hadden jullie contact via ‘Whats app’ en ‘Skype’ en jullie zagen elkaar. U werd verliefd op hem

en jullie gingen een homoseksuele relatie aan.

U studeerde af aan de universiteit van Portsmouth en vroeg bij de Belgische ambassade in Londen een

lange termijn studentenvisum aan voor België, wat ook afgeleverd werd en geldig was van 26

september 2014 tot 25 maart 2015. U had E.K. (…) al enkele maanden niet meer gezien, omdat hij u

vaak bedroog. Op 30 september 2014 zou u het Verenigd Koninkrijk verlaten en de avond voordien

kwam E.K. (…) afscheid van u nemen bij uw oom A.M. (…) te Sheffield. Uw oom ging even naar buiten

om iets te halen voor u. In de living van uw oom A. M. (…) begonnen u en E.K. (…) elkaar te kussen en

jullie deden elkaars kleren uit. Wat later werden jullie betrapt toen uw oom terug binnenkwam. Hij zei dat

u een vloek over de familie bracht, hij u niet meer wou zien en u zijn huis moest verlaten. Daarop nam u

een taxi en de trein naar Londen en vandaar nam u – zoals voorzien – op 30 september 2014 de bus

naar België. Vanuit België contacteerde u uw oom om te zeggen dat u toegekomen was, maar hij smeet

de hoorn neer. Daarop belde u uw vader S.R.K. (…) en die schold u uit, zei dat hij niet voor uw studies

in België zou betalen en hij zei dat hij u nooit meer wilde spreken. Eind september 2015 belde u

opnieuw naar uw vader om hem te vragen uw inschrijvingsgeld te betalen. Daarop zond uw vader een

Sms-bericht, waarin stond dat hij ‘de regering in Nigeria’ informeerde dat u homoseksueel geaard bent

en de politie u zal arresteren bij terugkeer naar Nigeria. Op 19 oktober 2015 diende u een

asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of

elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op

lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde niet naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren, omdat u vervolging vreest door de

Nigeriaanse autoriteiten wegens uw homoseksuele geaardheid, maar volgende bedenkingen dienen bij

uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Zo dient te worden opgemerkt dat u pas laattijdig een asielaanvraag indiende, wat niet

in overeenstemming is met uw voorgehouden vrees of met een risico op het lijden van ernstige

schade.

U verklaarde dat E.K. (…) 29 september 2014 naar het huis van uw oom A.M. (…) te Sheffield kwam,

om afscheid van u te nemen, daar u op 30 september 2014 het Verenigd Koninkrijk zou verlaten en

naar België reizen. Uw oom A.M. (…) betrapte u en E.K. (…) echter toen jullie in zijn living elkaar

kusten en uitkleedden. Uw oom zei dat u een vloek over de familie bracht, hij u niet meer wou zien en u

zijn huis moest verlaten. Daarop nam u een taxi en de trein naar Londen en vandaar nam u – zoals

voorzien – op 30 september 2014 de bus naar België (gehoor CGVS, p.3 en p.14-15). Toen u gevraagd
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werd of u asiel aanvroeg in het Verenigd Koninkrijk, gaf u aan van niet. Toen u gevraagd werd waarom

u dat niet deed, gaf u aan dat u er studeerde en geen asiel moest aanvragen. Toen u erop gewezen

werd dat uw probleem begon toen u in het Verenigd Koninkrijk woonde, bevestigde u dat het probleem

de nacht voordien begon (gehoor CGVS, p.4).

U verklaarde dat u op 30 september 2014 van het Verenigd Koninkrijk naar België reisde met uw

paspoort met daarin een studentenvisum voor België dat geldig was van 26 september 2014 tot 25

maart 2015 (gehoor CGVS, p.3-4). Er dient te worden vastgesteld dat u pas op 19 oktober 2015 [ruim

één jaar nadat u in België aankwam] een asielaanvraag indiende bij de Dienst Vreemdelingenzaken (zie

administratief dossier). Toen u gevraagd werd waarom u zolang wachtte om een asielaanvraag in te

dienen, gaf u aan dat uw doel studeren was, u nooit dacht dat asiel aanvragen de oplossing was en u

het pas deed nadat uw vader een bericht zond dat u er niet aan moest denken terug te komen naar

Nigeria (gehoor CGVS, p.18). Toen u gevraagd werd wat u die periode van ruim één jaar in België deed,

gaf u aan dat u niets deed (gehoor CGVS, p.6). Van iemand die verklaart homoseksueel geaard te zijn

en omwille van zijn geaardheid een een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen bij terugkeer naar zijn land van oorsprong, kan men

verwachten dat hij ook onmiddellijk na zijn binnenkomst in België asiel aanvraagt. Het feit dat u dit niet

deed en wachtte – en dit zelfs pas deed nadat u ruim één jaar in België verbleef –, laat toe om de ernst

van uw vrees voor vervolging of van het risico op het lijden van ernstige schade kan worden betwijfeld.

Verder dient te worden opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat u, samen met uw vader S.R.K. (…) en J.A.

(…), sinds 25 juni 2015 directeur werd van het in 2015 in Sheffield opgerichte bedrijf ‘Remtads Oil And

Gas’. Eerder verklaarde u reeds dat u op 30 september 2014 de bus naar België nam en u vanuit België

uw vader S.R.K. (…) contacteerde, die u uitschold, zei dat hij niet voor uw studies in België zou betalen

en zei dat hij u nooit meer wilde spreken. U gaf aan dat u eind september 2015 opnieuw naar uw vader

belde om hem te vragen uw inschrijvingsgeld te betalen. Daarop zond uw vader een Sms-bericht,

waarin stond dat hij ‘de regering in Nigeria’ informeerde dat u homoseksueel geaard bent en de politie u

zal arresteren bij terugkeer naar Nigeria. Verder gaf u aan dat u tussen oktober 2014 en september

2015 geen contact had met uw vader (gehoor CGVS, p.16, 17 en 18). Toen de dossierbehandelaar u

confronteerde met de informatie waarover het CGVS beschikt, gaf u aarzelend aan dat een vriend met

de idee kwam om zaken te doen om zo uw studies te betalen. Verder gaf u aan dat het bedrijf (Remtads

Oil And Gas) onderdeel is van een bedrijf van uw vader. U verduidelijkte dat uw vader stichter is van het

bedrijf in Nigeria (gehoor CGVS, p.18). Toen u erop gewezen werd dat uit informatie blijkt dat u en uw

vader (en J.A. (…)) tot op heden nog steeds directeur van het bedrijf zijn, gaf u aan dat het nog niet

gesloten is, maar er geen transacties zijn en uw vader van niets weet (gehoor CGVS, p.18). Het feit dat

u samen met uw vader op 25 juni 2015 directeur werd van een officieel geregistreerd bedrijf in Sheffield,

een bedrijf dat overigens onderdeel is van een bedrijf van uw vader, staat lijnrecht tegenover uw

bewering dat uw vader u uitschold, zei dat hij niet voor uw studies in België zou betalen, zei dat hij u

nooit meer wilde spreken en hij aangaf dat hij ‘de regering in Nigeria’ informeerde dat u homoseksueel

geaard bent en de politie u zal arresteren bij terugkeer naar Nigeria.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de ernst en de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen

‘vrees voor vervolging’ of het ‘risico op het lijden van ernstige schade’.

Verder kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent de

ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw beweerde

homoseksuele relatie met E.K. (…).

U gaf aan dat u als zesjarige jongen van T. (…) hield, een jongen die op uw school zat en in uw buurt

woonde. Verder gaf u aan dat u in 2004, u samen met O. (…) onder de douche stond, O. (…) achter u

kwam staan, hij u bevredigde u en u ejaculeerde. Verder gaf u aan dat hij vroeg of u gelukkig was,

waarop u aangaf van wel. U gaf aan dat u van toen zeker wist dat u homoseksueel geaard was: bij een

vrouw was u dit nooit overkomen (gehoor CGVS, p.20-21). Uit bovenstaande verklaring, blijkt geenszins

dat u uw homoseksuele geaardheid als problematisch ervoer – integendeel zelfs –, terwijl uit informatie

waarover het CGVS beschikt én uw verklaringen, blijkt dat de Nigeriaanse maatschappij een

overwegend homofobe houding aanneemt (gehoor CGVS, p.15). Pas toen u expliciet gevraagd werd

welk gevoel u had toen u voor het eerst besefte homoseksueel te zijn, gaf u aan dat u verward was

(gehoor CGVS, p.21).
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U verklaarde verder dat u E.K. (…) leerde kennen op een schoolfeest en dat jullie elkaar het eerste jaar

enkel spraken via ‘Whats App’, omdat het nog niet serieus was, u bezig was met uw schoolwerk en een

deel van u nog het ‘culturele’ in zich had. Toen u gevraagd werd wat u daarmee bedoelde, gaf u aan dat

u het nog niet helemaal geaccepteerd had, uw familie een deel van u nog niet kende en u er stil over

bleef. U gaf aan dat jullie ongeveer één jaar later besloten het serieuzer aan te pakken en jullie elkaar

zagen zoals gewone mensen. Toen u gevraagd werd dit laatste te verduidelijken, gaf u aan dat u

bedoelde zoals iedereen doen, zoals ‘normale straight people’ (gehoor CGVS, p.9-10). Toen u gevraagd

werd wat veranderde na één jaar, dat jullie een homoseksuele relatie begonnen, gaf u aan dat u verliefd

werd op hem en u niet begreep waarom dat gebeurde (gehoor CGVS, p.10). Later gaf u aan dat alle

normale mensen een ‘crush’ op een meisje hebben, maar u een ‘crush’ voor een jongen had (gehoor

CGVS, p.20). Bovenstaande uitspraken betreffende uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw

beweerde homoseksuele relatie met E.K. (…) komen niet doorleefd over, in die zin dat ze eerder

lijken geformuleerd door iemand die heteroseksueel geaard is.

Verder beweerde u – zoals reeds eerder aangehaald – dat E.K. (…) op 29 september 2014 naar het

huis van uw oom A.M. (…) te Sheffield kwam, om afscheid van u te nemen, daar u op 30 september

2014 het Verenigd Koninkrijk zou verlaten en naar België zou reizen. U gaf aan dat uw oom even naar

buiten ging om iets te halen voor u, waarop u en E. (…) in de living van uw oom A.M. (…) elkaar

begonnen te kussen en jullie elkaars kleren uitdeden, wat leidde tot de betrapping door uw oom toen hij

terug binnenkwam, het begin van uw beweerde problemen (gehoor CGVS, p.14-15). Eerder had u reeds

aangegeven uit een erg christelijke familie te komen, uw oom A.M. (…) een pastoor is te Sheffield en

tegen homoseksualiteit preekt, uw familie het als een schande zou zien dat u de homoseksuele

geaardheid heeft en uw oom A.M. (…) u verdacht van homoseksueel geaard te zijn, maar u het geheim

wou houden (gehoor CGVS, p.6, p.14, p.16 en p.20). Gegeven het heersende homofobe klimaat in uw

familie (en het feit dat er gevangenisstraffen staan op homoseksuele daden land van herkomst) (zie

informatie toegevoegd aan het dossier) is het bijzonder opmerkelijk dat u zomaar uw partner zou kussen

en uitkleden in de living van uw oom A.M. (…), terwijl die even naar buiten ging om iets te halen. Toen u

daarop gewezen werd, gaf u aan dat u niet helemaal naakt was, maar er passie was en u niet nadacht

(gehoor CGVS, p.15). Het komt niet doorleefd – en dus niet geloofwaardig – over dat u zomaar uw

partner zou kussen en uitkleden in de living van uw oom A.M. (…), terwijl die even naar buiten ging,

gezien zijn duidelijk homofobe opvattingen en houding. Bijgevolg kan ook weinig geloof gehecht worden

aan de door u aangehaalde problemen die ontstonden op 29 september 2014 toen u en uw partner

half uitgekleed aan het kussen waren in de living van uw oom A.M. (…).

Vervolgens blijkt ook uw kennis van de leefwereld van homoseksuelen in uw land van herkomst

erg beperkt te zijn.

Toen u gevraagd werd hoe je andere homoseksuelen kon ontmoeten in Nigeria, gaf u aan het niet te

weten. Toen u gevraagd werd of er in Nigeria ontmoetingsplaatsen bestaan waar homoseksuelen elkaar

kunnen ontmoeten, gaf u aan het niet te weten. Toen u gevraagd werd of er in Nigeria organisaties

bestaan die opkomen voor de rechten van personen met een homoseksuele geaardheid, gaf u vaag aan

dat u enkele maanden geleden op het internet een man zag die opkwam tegen de (anti-gay) bill, maar u

zijn naam vergat. Toen de vraag herhaald werd, gaf u aan niets te weten van organisaties (gehoor

CGVS, p.22). Toen u gevraagd werd of u – buiten uw oom N. (…) en E. (…) – kennissen of vrienden

heeft die dezelfde seksuele voorkeur als u hebben, gaf u aan dat er ook O. (…) was, maar u niet in de

gay gemeenschap was en u nog steeds angst had (gehoor CGVS, p.22). U kon drie voornamen geven

van mensen die – waarschijnlijk - homoseksueel geaard zijn en u ontmoette in het Verenigd Koninkrijk,

maar u kende – buiten u en E. (…) – geen andere homokoppels (gehoor CGVS, p.22-23). Toen u

gevraagd werd of u hoorde van andere personen met homoseksuele geaardheid die problemen kenden

met de autoriteiten in Nigeria omwille van hun homoseksuele geaardheid, gaf u aan geen namen te

kennen en het niet opgezocht te hebben (gehoor CGVS, p.23).

Van iemand die verklaart sinds 2004 zekerheid te hebben gekregen over zijn homoseksuele

geaardheid, mag men een betere kennis ter zake verwachten. Bovenstaande vage verklaringen en

onwetendheden doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw

homoseksuele geaardheid én bijgevolg aan mogelijke de vervolging of het eventuele risico dat u bij

terugkeer naar Nigeria omwille van uw geaardheid zou lopen.

Vervolgens blijkt ook uw kennis van de leefwereld van homoseksuelen in België erg beperkt te

zijn.
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Toen u gevraagd werd of u – in het jaar en drie maanden dat u reeds in België verblijft – in België reeds

naar cafés, clubs of ontmoetingsplaatsen ging waar personen van homoseksuele geaardheid elkaar

ontmoeten, gaf u aan dat u naar de Irish Pub ging, maar dat niet echt voor homoseksuelen is. Toen u

gevraagd werd of u in België namen kent van cafés of clubs waar personen van homoseksuele

geaardheid elkaar ontmoeten, gaf u aan dat er één is in Brussel Centraal, Rainbow of zoiets, en in

Hasselt ‘de swievel’ of zoiets, maar u het niet weet, u christen bent en feesten niet uw ding is. Toen u

gevraagd werd of u namen van organisaties waar personen van homoseksuele geaardheid elkaar

ontmoeten kent in België, gaf u aan dat u er nog niet aan dacht, dat u nog niet aan ‘coming out’ deed en

een deel van u het nog niet wil (gehoor CGVS, p.23-24). Dit staat in schril contrast met uw

verklaringen dat u op een feestje in Hasselt een Nigeriaanse man kuste, waarop hij u beet, u van de trap

duwde en hij u een gay noemde en boos was, een anekdote die overigens totaal niet doorleefd

overkomt (gehoor CGVS, p.23).

Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden betreffende uw kennis van de leefwereld van

homoseksuelen in België doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen

betreffende uw homoseksuele geaardheid én bijgevolg aan de of het risico dat u omwille van uw

geaardheid zou lopen bij terugkeer naar Nigeria.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden aan

uw beweerde homoseksuele geaardheid en relatie met E.K. (…), zodat evenmin geloof kan

gehecht worden aan uw bewering dat u door uw oom A.M. (…) zou zijn betrapt met E. (…),

noch aan uw verklaring dat uw vader de Nigeriaanse autoriteiten zou hebben geïnformeerd over

uw homoseksuele geaardheid, waardoor u vervolging of een risico op het lijden van ernstige

schade zou lopen bij terugkeer naar Nigeria.

Voor wat de veiligheidssituatie in uw land van oorsprong, Nigeria, betreft kan het volgende worden

opgemerkt.

“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 heel uw leven in Lagos te hebben gewoond, van afkomstig

bent, tot nu toe niet getroffen werd 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.”

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk en

kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of een

reëel risico op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘

reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, loopt of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een

eventuele terugkeer naar uw land.

In het kader van uw asielaanvraag legde u uw paspoort (A04304419) met daarin een visum voor

België (011178951) neer, waaruit uw identiteit blijkt, welke niet in twijfel getrokken wordt. Verder legde u

een verblijfsvergunning voor het Verenigd Koninkrijk (RD6029796) neer, waaruit blijkt dat u tot

30/9/2014 in het Verenigd Koninkrijk mocht blijven als student, wat niet betwijfeld wordt. Verder legde u

een aantal scholingsdocumenten neer, die hoogstens aan dat u student was aan de Good Shepherd

school en de universiteit van Portsmouth en het feit dat uw vader op 5/8/2014 borg stond voor uw

studies aan de universiteit van Hasselt, maar welke verder niet relevant zijn voor uw asielaanvraag.

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 rechtspleging
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In zoverre verzoeker met de melding in het verzoekschrift “Taalkeuze: Frans” het Frans als

proceduretaal zou vragen, wijst de Raad op artikel 51/4 van de vreemdelingenwet dat luidt als volgt:

“§ 1 Het onderzoek van de in de artikelen 50,50bis, 50ter en 51 bedoelde asielaanvraag geschiedt in het

Nederlands of in het Frans.

De taal van het onderzoek is tevens de taal van de beslissing waartoe het aanleiding geeft alsmede die

van de eventuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.

§ 2 De vreemdeling, bedoeld in de artikelen 50,50bis, 50ter of 51, dient onherroepelijk en schriftelijk aan

te geven of hij bij het onderzoek van de in de vorige paragraaf bedoelde aanvraag de hulp van een tolk

nodig heeft.

Indien de vreemdeling niet verklaart de hulp van een tolk te verlangen, kan hij volgens dezelfde regels

het Nederlands of het Frans kiezen als taal van het onderzoek.

Indien de vreemdeling geen van die talen heeft gekozen of verklaard heeft de hulp van een tolk te

verlangen, bepaalt de Minister of zijn gemachtigde de taal van het onderzoek, in functie van de

noodwendigheden van de diensten en instanties. Tegen die beslissing kan geen afzonderlijk beroep

worden ingesteld.

§ 3 Bij de procedures voor de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, voor de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State alsmede indien de vreemdeling

tijdens de behandeling van de asielaanvraag of binnen een termijn van zes maanden na afloop van de

asielprocedure verzoekt om het toekennen van een machtiging tot verblijf op grond van de artikelen 9bis

of 9ter, wordt de taal gebruikt die overeenkomstig paragraaf 2 is gekozen of bepaald. Paragraaf 1,

tweede lid, is van toepassing.”

Uit zijn “bijlage 26” (administratief dossier, stuk 11) blijkt dat verzoeker op 19 oktober 2015 een tolk

Engels heeft gevraagd, zodat overeenkomstig artikel 51/4, §2, derde lid van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) op correcte wijze werd beslist dat zijn asielaanvraag door

de bevoegde instanties in het Nederlands wordt onderzocht.

Verzoeker betwist niet – meer nog, bevestigt zelfs in zijn verzoekschrift – dat de taal van de

asielprocedure Nederlands is. Overeenkomstig artikel 51/4, §3 van de vreemdelingenwet is de

proceduretaal voor de Raad dan ook het Nederlands.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 2, §2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen

48/3, 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet, van het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de

administratie rust bij het voorbereiden en opmaken van een administratieve beslissing, van artikel 3 van

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het

EVRM), en de aanvullende protocollen nrs. 1, 4, 6, 7, 12 en 13, van artikel 1 van het Internationaal

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het vluchtelingenverdrag), van artikel 17 van het koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: het KB van 11 juli 2003) en van artikel 4 van

de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale

bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (hierna: richtlijn 2004/83/EG).

Na een theoretische uiteenzetting betreffende de motiveringsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, stelt

verzoeker dat het Commissariaat-generaal rekening moet houden met elementen die inherent zijn aan

de afkomst of inherent zijn in de samenleving waartoe de betrokkene behoort, dit al dan niet

voorkomend uit de afkomst alleen, dat ook elementen die normalerwijze voorkomen, uit de context of

specifieke vluchtcontext in kaart dienen gebracht te worden, dat tot slot, hij de Raad vordert zijn

persoonlijk geval te beoordelen in het kader van volheid van rechtsmacht die hem door de wet werd

toegekend. Na het citeren van artikel 17 van het KB van 11 juli 2003 en artikel 4 van richtlijn

2004/83/EG, poneert verzoeker dat de bestreden beslissing eigenlijk enkel gebaseerd is op een heel

subjectieve interpretatie en conclusie van de verwerende partij van de verklaringen die hij heeft

afgelegd. Hij stelt dat de dossierbehandelaar nergens de moeite maakte om hem te confronteren met

deze kritiek, dat hij zich niet kan verweren indien zij niet eens de kans krijgt om het uit te leggen, dat hij
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maar één maal wordt gehoord en er van de verwerende partij verwacht wordt dat hij de kans krijgt om

zich te verdedigen en elke onduidelijkheid voor de dossierbehandelaar kan verklaren tijdens het gehoor.

Verzoeker wijst er op dat de verwerende partij haar de laattijdigheid van haar asielaanvraag verwijt en

besluit tot het gebrek aan risico op het lijden van ernstige schade. Verzoeker tracht met een uitgebreide

uiteenzetting de laattijdigheid van haar asielaanvraag te verklaren.

Voorts gaat verzoeker in op het motief dat uit informatie blijkt dat verzoeker en zijn vader samen

directeur zijn van een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk en dat dit onverenigbaar is met de beweerde

onenigheid tussen vader en zoon omwille van de homoseksualiteit van verzoeker. Verzoeker merkt op

dat de informatie waarop het Commissariaat-generaal zich steunt heel summier blijkt, dat dient

opgemerkt te worden dat hij op 25 juni 2015 reeds in België was en niet naar het Verenigd Koninkrijk

kan zijn teruggekeerd om er een maatschappij op te richten, dat hij immers niet naar België kon

terugkeren zonder visum, dat het Commissariaat-generaal helemaal geen informatie geeft in verband

met de eisen die gesteld worden om een maatschappij op te richten in het Verenigd Koninkrijk, dat er

dan ook geen enkel bewijs bestaat dat zijn vader op de hoogte was van het opstarten van een

maatschappij op 25 juni 2016, dat het verder algemeen gekend is dat een Private Limited Company in

het Verenigd Koninkrijk heel gemakkelijk en bijna zonder kosten kan worden opgericht door wie het

maar wenst, dat dit duidelijk blijkt uit een advertentie op internet. Verder stelt verzoeker dat hij het bewijs

levert dat de opgestarte maatschappij sinds haar oprichting geen enkele activiteit heeft gehad.

Verzoeker meent dan ook dat de motivering van de verwerende partij onvoldoende ernstig en

gedocumenteerd is om de beslissing te staven.

Betreffende het in twijfel trekken van verzoekers geaardheid en diens relatie met E., stelt verzoeker dat

hij zijn ervaring heeft meegedeeld op 6 en 12-jarige leeftijd, dat redelijk kan worden aangenomen dat

noch een 6-jarige noch een 12-jarige knaap op dat ogenblik reeds ooit iets gehoord had in verband met

de homofobe houding van de Nigeriaanse maatschappij. Verzoeker stelt dat hij trouwens spontaan heeft

toegegeven dat hij op dat ogenblik helemaal geen concreet idee had over wat seks al dan niet inhield en

nog geen ervaring had met masturbatie, waarna hij verwijst naar zijn verklaringen tijdens het gehoor op

het Commissariaat-generaal.

Betreffende het motief dat verzoeker zijn geaardheid en homoseksuele relatie met E. formuleert als

iemand die heteroseksueel geaard is, wijst verzoeker op zijn verklaringen tijdens het gehoor op het

Commissariaat-generaal en stelt dat het feit dat hij verklaart een relatie te hebben beleefd als ‘normale

mensen’ dat doen, geen aanwijzing is dat hij hetero zou zijn, dat vanuit westerse blik een verwijzing

naar ‘normaliteit’ iets is dat niet meer kan of mag gezegd worden uit vrees om van discriminatoire

houding te worden beschuldigd. Verzoeker betoogt dat voor iemand die opgroeide in een streng

christelijk gezin en verder in een homofobe maatschappij of homofobe omgeving, wat ook deels het

geval was in het Verenigd Koninkrijk waar hij contact had met Afrikaanse heterostudenten, dit niet

dezelfde betekenis heeft, daar het feit dat verzoeker 100% zijn homoseksualiteit aanvaart en erkent,

geen afbreuk doet aan een soort schuldgevoel, dat daarenboven verzoeker zich hierbij weert tegen

enige perversiteit, een goed geankerde reden bij Afrikanen om homofobie te verantwoorden. Verzoeker

meent dat de motivering van het Commissariaat-generaal niet ernstig is en bovendien gegrond is op een

heel oppervlakkig onderzoek, dat geen rekening houdt met zijn cultuur. Hij stelt dat de onvoldoende

kennis van de leefwereld van homoseksuelen in Nigeria hem moeilijk kan verweten worden, dat hij

Nigeria immers verliet op 18-jarige leeftijd en bovendien op internaat leefde tot zijn vertrek naar het

Verenigd Koninkrijk, dat hij kortom helemaal geen levenservaring had en in Europa groeide tot een

volwassene, dat het feit dat hij uiteindelijk sedert zijn secundair onderwijs niet meer bij zijn gezin leefde

maar op internaat ook voor gevolg had dat de banden met zijn land van oorsprong beperkt waren, dat hij

uiteindelijk slechts beperkte belangstelling voor Nigeria heeft en de homofobie die aldaar heerst

evenmin een aanzetting is om naar Nigeria uit te kijken, dat hij in Europa volledig geïntegreerd is en

normaal nog twee jaar diende verder te studeren in België, dat hij zijn terugkeer naar Nigeria nooit als

een serieuze, mogelijke optie heeft aanzien en ervan overtuigd was in Europa gemakkelijk aan werk te

komen, gelet op zijn specialisatie, dat hij op geen enkel ogenblik dacht dat zijn loopbaan kon

onderbroken worden, hetgeen immatuur kan lijken maar nog geen teken is dat hij geen vrees zou

koesteren in geval van gedwongen terugkeer naar Nigeria. Verzoeker meent dan ook dat er ernstige

aanwijzingen zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het vluchtelingenverdrag of voor

een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Betreffende de subsidiaire bescherming, stelt verzoeker dat het Commissariaat-generaal de subsidiaire

bescherming enkel behandelt in het kader van artikel 48/4, c) doch niet in het kader van artikel 48/4, b)
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van de vreemdelingenwet, dat de verwerende partij geen enkele reden geeft waarom in casu de

subsidiaire bescherming bepaald onder artikel 48/4, b) van de vreemdelingenwet niet zou kunnen

worden toegekend, gelet op het hoger beschreven profiel van verzoeker en op basis van de informatie

in verband met de veiligheidssituatie in Nigeria, dat hij afkomstig is uit Lagos, dat hij niet kan terugkeren

naar Nigeria omwille van zijn seksuele geaardheid en dat hem minstens het voordeel van de twijfel dient

te worden toegekend, dat verder ook rekening dient gehouden te worden met het feit dat verzoeker

christen is, element dat niet betwijfeld wordt door de verwerende partij. Voorts stelt verzoeker nog dat de

verwerende partij stelt dat Boko Haram tot hiertoe geen terreuracties zou leiden in de regio, dat dit

echter niet kan uitgesloten worden op korte of middellange termijn, dat hij zowel als christen als

homoseksueel gevaar loopt in Nigeria, ten aanzien van onvoorzienbare aanvallen van Boko Haram.

3.2. In fine van zijn verzoekschrift vraagt verzoeker de bestreden beslissing te hervormen en hem in

hoofdorde als vluchteling te erkennen en in ondergeschikte orde hem de subsidiaire bescherming toe te

kennen. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier

naar het Commissariaat-generaal te verwijzen.

3.3. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een bewijs van inactiviteit van de in het Verenigd Koninkrijk

opgestarte maatschappij, alsook een kopie van zijn paspoort en visum.

3.4. De Raad stelt vooreerst vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

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

vluchtelingenverdrag 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 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het vluchtelingenverdrag

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 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b) van de

vreemdelingenwet (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§2, c) van de vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

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 van het EVRM niet aan de orde is.

3.6. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-generaal, met uitzondering van de

gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid
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van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking moet worden genomen.

3.7. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De verzoekende partij

dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

Krachtens artikel 48/6 van de vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal of de Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen.

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

voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen en algemene

beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker aanspraak kan

maken op een status van internationale bescherming.

3.9. In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad geen geloof hechten aan het asielrelaas

van verzoeker. Het Commissariaat-generaal oordeelde terecht: “Er dient te worden vastgesteld dat u

doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt

dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u zich kan beroepen op bedoelde

vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land..” en “ Verder dient te worden

opgemerkt dat uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat u, samen met uw vader S.R.K. (…) en J.A. (…), sinds 25 juni 2015

directeur werd van het in 2015 in Sheffield opgerichte bedrijf ‘Remtads Oil And Gas’. Eerder verklaarde

u reeds dat u op 30 september 2014 de bus naar België nam en u vanuit België uw vader S.R.K. (…)

contacteerde, die u uitschold, zei dat hij niet voor uw studies in België zou betalen en zei dat hij u nooit
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meer wilde spreken. U gaf aan dat u eind september 2015 opnieuw naar uw vader belde om hem

te vragen uw inschrijvingsgeld te betalen. Daarop zond uw vader een Sms-bericht, waarin stond dat hij

‘de regering in Nigeria’ informeerde dat u homoseksueel geaard bent en de politie u zal arresteren bij

terugkeer naar Nigeria. Verder gaf u aan dat u tussen oktober 2014 en september 2015 geen contact

had met uw vader (gehoor CGVS, p.16, 17 en 18). Toen de dossierbehandelaar u confronteerde met de

informatie waarover het CGVS beschikt, gaf u aarzelend aan dat een vriend met de idee kwam om

zaken te doen om zo uw studies te betalen. Verder gaf u aan dat het bedrijf (Remtads Oil And Gas)

onderdeel is van een bedrijf van uw vader. U verduidelijkte dat uw vader stichter is van het bedrijf in

Nigeria (gehoor CGVS, p.18). Toen u erop gewezen werd dat uit informatie blijkt dat u en uw vader (en

J.A. (…)) tot op heden nog steeds directeur van het bedrijf zijn, gaf u aan dat het nog niet gesloten is,

maar er geen transacties zijn en uw vader van niets weet (gehoor CGVS, p.18). Het feit dat u samen

met uw vader op 25 juni 2015 directeur werd van een officieel geregistreerd bedrijf in Sheffield,

een bedrijf dat overigens onderdeel is van een bedrijf van uw vader, staat lijnrecht tegenover uw

bewering dat uw vader u uitschold, zei dat hij niet voor uw studies in België zou betalen, zei dat hij u

nooit meer wilde spreken en hij aangaf dat hij ‘de regering in Nigeria’ informeerde dat u homoseksueel

geaard bent en de politie u zal arresteren bij terugkeer naar Nigeria.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen de ernst en de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen

‘vrees voor vervolging’ of het ‘risico op het lijden van ernstige schade’.

Verder kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent de

ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid en uw beweerde

homoseksuele relatie met E.K. (…).

U gaf aan dat u als zesjarige jongen van T. (…) hield, een jongen die op uw school zat en in uw buurt

woonde. Verder gaf u aan dat u in 2004, u samen met O. (…) onder de douche stond, O. (…) achter u

kwam staan, hij u bevredigde u en u ejaculeerde. Verder gaf u aan dat hij vroeg of u gelukkig was,

waarop u aangaf van wel. U gaf aan dat u van toen zeker wist dat u homoseksueel geaard was: bij een

vrouw was u dit nooit overkomen (gehoor CGVS, p.20-21). Uit bovenstaande verklaring, blijkt geenszins

dat u uw homoseksuele geaardheid als problematisch ervoer – integendeel zelfs –, terwijl uit informatie

waarover het CGVS beschikt én uw verklaringen, blijkt dat de Nigeriaanse maatschappij een

overwegend homofobe houding aanneemt (gehoor CGVS, p.15). Pas toen u expliciet gevraagd werd

welk gevoel u had toen u voor het eerst besefte homoseksueel te zijn, gaf u aan dat u verward was

(gehoor CGVS, p.21).” en “Verder beweerde u – zoals reeds eerder aangehaald – dat E.K. (…) op 29

september 2014 naar het huis van uw oom A.M. (…) te Sheffield kwam, om afscheid van u te nemen,

daar u op 30 september 2014 het Verenigd Koninkrijk zou verlaten en naar België zou reizen. U gaf aan

dat uw oom even naar buiten ging om iets te halen voor u, waarop u en E. (…) in de living van uw oom

A.M. (…) elkaar begonnen te kussen en jullie elkaars kleren uitdeden, wat leidde tot de betrapping door

uw oom toen hij terug binnenkwam, het begin van uw beweerde problemen (gehoor CGVS, p.14-15).

Eerder had u reeds aangegeven uit een erg christelijke familie te komen, uw oom A.M. (…) een pastoor

is te Sheffield en tegen homoseksualiteit preekt, uw familie het als een schande zou zien dat u de

homoseksuele geaardheid heeft en uw oom A.M. (…) u verdacht van homoseksueel geaard te zijn,

maar u het geheim wou houden (gehoor CGVS, p.6, p.14, p.16 en p.20). Gegeven het heersende

homofobe klimaat in uw familie (en het feit dat er gevangenisstraffen staan op homoseksuele daden

land van herkomst) (zie informatie toegevoegd aan het dossier) is het bijzonder opmerkelijk dat u

zomaar uw partner zou kussen en uitkleden in de living van uw oom A.M. (…), terwijl die even naar

buiten ging om iets te halen. Toen u daarop gewezen werd, gaf u aan dat u niet helemaal naakt was,

maar er passie was en u niet nadacht (gehoor CGVS, p.15). Het komt niet doorleefd – en dus niet

geloofwaardig – over dat u zomaar uw partner zou kussen en uitkleden in de living van uw oom A.M.

(…), terwijl die even naar buiten ging, gezien zijn duidelijk homofobe opvattingen en houding. Bijgevolg

kan ook weinig geloof gehecht worden aan de door u aangehaalde problemen die ontstonden op 29

september 2014 toen u en uw partner half uitgekleed aan het kussen waren in de living van uw oom

A.M. (…).

Vervolgens blijkt ook uw kennis van de leefwereld van homoseksuelen in België erg beperkt te

zijn.

Toen u gevraagd werd of u – in het jaar en drie maanden dat u reeds in België verblijft – in België reeds

naar cafés, clubs of ontmoetingsplaatsen ging waar personen van homoseksuele geaardheid elkaar

ontmoeten, gaf u aan dat u naar de Irish Pub ging, maar dat niet echt voor homoseksuelen is. Toen u

gevraagd werd of u in België namen kent van cafés of clubs waar personen van homoseksuele

geaardheid elkaar ontmoeten, gaf u aan dat er één is in Brussel Centraal, Rainbow of zoiets, en in

Hasselt ‘de swievel’ of zoiets, maar u het niet weet, u christen bent en feesten niet uw ding is. Toen u

gevraagd werd of u namen van organisaties waar personen van homoseksuele geaardheid elkaar

ontmoeten kent in België, gaf u aan dat u er nog niet aan dacht, dat u nog niet aan ‘coming out’ deed en

een deel van u het nog niet wil (gehoor CGVS, p.23-24). Dit staat in schril contrast met uw
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verklaringen dat u op een feestje in Hasselt een Nigeriaanse man kuste, waarop hij u beet, u van de trap

duwde en hij u een gay noemde en boos was, een anekdote die overigens totaal niet doorleefd

overkomt (gehoor CGVS, p.23).

Bovenstaande vage verklaringen en onwetendheden betreffende uw kennis van de leefwereld van

homoseksuelen in België doen verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen

betreffende uw homoseksuele geaardheid én bijgevolg aan de of het risico dat u omwille van uw

geaardheid zou lopen bij terugkeer naar Nigeria.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan dan ook geen geloof gehecht worden aan

uw beweerde homoseksuele geaardheid en relatie met E.K. (…), zodat evenmin geloof kan

gehecht worden aan uw bewering dat u door uw oom A.M. (…) zou zijn betrapt met E. (…),

noch aan uw verklaring dat uw vader de Nigeriaanse autoriteiten zou hebben geïnformeerd over

uw homoseksuele geaardheid, waardoor u vervolging of een risico op het lijden van ernstige

schade zou lopen bij terugkeer naar Nigeria.

(…)

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk en

kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of een

reëel risico op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u geen ‘

reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, loopt of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een

eventuele terugkeer naar uw land.”

De Raad stelt vast dat de bovenvermelde motieven duidelijk blijken uit de stukken in het administratief

dossier en dat deze motieven deugdelijk zijn en volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid

van het relaas.

3.9.1. Waar verzoeker aanvoert dat de dossierbehandelaar nergens de moeite nam om verzoeker te

confronteren met al zijn kritiek en stelt dat hij zich niet kan verweren indien hij niet eens de kans krijgt

om het uit te leggen, dat hij maar éénmaal gehoord werd en er van de verwerende partij kan verwacht

worden dat verzoeker de kans krijgt om zich te verdedigen en elke onduidelijkheid voor de

dossierbehandelaar kan verklaren tijdens het gehoor, wijst de Raad er op dat geen enkele wettelijke

bepaling de commissaris-generaal verplicht de aandacht van de asielzoeker te vestigen op of te

confronteren met de voor hem nadelige elementen. Een dergelijke verplichting valt geenszins af te

leiden uit het door verzoeker geciteerde artikel 17, §2 van het KB van 11 juli 2003 , noch uit het door

verzoeker geciteerde artikel 4.1 van richtlijn 2004/83/EG.

Bovendien wijst de Raad er op dat verzoeker wel degelijk geconfronteerd werd met de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikte inzake het in het Verenigd Koninkrijk opgestarte bedrijf

waarvan verzoeker sinds 25 juni 2015 directeur is geworden (gehoorverslag CGVS, p. 18).

Waar verzoeker stelt dat de bestreden beslissing enkel is gebaseerd op een heel subjectieve

interpretatie en conclusie van het Commissariaat-generaal betreffende de door hem afgelegde

verklaringen, dient vooreerst opgemerkt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet enkel kan

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, doch ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Verzoeker brengt verder geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het

Commissariaat-generaal bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zouden

zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin enige

vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van

het Commissariaat-generaal 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.

3.9.2. Waar verzoeker stelt dat hij op 25 juni 2015 reeds in België was en niet naar het Verenigd

Koninkrijk kan zijn teruggekeerd om er een maatschappij op te richten, dat zij immers niet naar België

kon terugkeren zonder visum, wijst de Raad er op dat de verwerende partij verzoeker niet tegenwerpt

naar het Verenigd Koninkrijk te zijn teruggekeerd, doch wel dat uit informatie gevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat verzoeker samen met zijn vader en J.A. sinds 25 juni 2015 directeur werd

van het in 2015 in Sheffield opgerichte bedrijf R.O.A.G. (…), en dat verzoeker, zijn vader en J.A. tot op

heden nog steeds directeur zijn van het bedrijf en dat dit feit lijnrecht staat tegenover de bewering van

verzoeker dat zijn vader hem uitschold, zei dat hij niet voor verzoekers studies in België zou betalen, zei

dat hij verzoeker nooit meer wilde spreken en hij aangaf dat hij ‘de regering in Nigeria’ informeerde dat

verzoeker homoseksueel geaard is en de politie verzoeker zal arresteren bij terugkeer naar Nigeria. Uit
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de bestreden beslissing valt immers niet af te leiden dat de commissaris-generaal van mening is dat

verzoeker op 25 juni 2015 in het Verenigd Koninkrijk directeur werd van het bedrijf.

Waar verzoeker tegenwerpt dat het Commissariaat-generaal helemaal geen informatie geeft in verband

met de eisen die gesteld worden om een maatschappij op te richten in het Verenigd Koninkrijk en dat er

dan ook geen bewijs bestaat dat zijn vader op de hoogte was van het opstarten van een maatschappij,

wijst de Raad er op dat gezien de vader directeur wordt van een bedrijf, dat bovendien onderdeel is van

zijn bedrijf in Nigeria, zoals verzoeker zelf verklaart (gehoorverslag CGVS, p. 18), en gezien verzoeker,

gevraagd naar het feit dat zijn vader er niets van weet, enkel kon stellen dat zijn vader een bedrijf in het

buitenland wou en ze er misschien zijn naam konden opzetten, en gezien verzoeker alsook zijn vader

nog steeds directeur zijn van het bedrijf, er van uitgegaan kan worden dat de vader op de hoogte is van

de opstarting van het bedrijf. Immers toont verzoeker niet aan dat het mogelijk is directeur te worden

van een bedrijf zonder kennis te hebben van het oprichten van het bedrijf. Waar verzoeker zijn theorie

poogt kracht bij te zetten door te verwijzen naar een advertentie op het internet waaruit blijkt dat een

Private Limited Company in het Verenigd Koninkrijk heel gemakkelijk en bijna zonder kosten kan

worden opgericht door wie het maar wenst, stelt de Raad vast dat uit deze informatie geenszins blijkt

dat het mogelijk is om een bedrijf op te richten en een persoon als directeur aan te duiden zonder zijn

medeweten, daar uit de door verzoeker in zijn verzoekschrift opgenomen informatie, van het internet,

niet blijkt welke (persoonlijke) informatie vereist is van de oprichter of de aangeduide directeuren. Het

komt geenszins aannemelijk voor, en de door verzoeker meegedeelde internetinformatie toont

geenszins aan, dat het mogelijk is om directeurs van een bedrijf aan te duiden zonder hun medeweten,

hun handtekening en/of hun akkoordverklaring. Voorts is het evenmin aannemelijk, en blijkt niet uit de

internetinformatie toegevoegd door verzoeker, dat het mogelijk is een dochterbedrijf op te richten zonder

medeweten van de oprichters van het moederbedrijf. De enkele stelling dat de informatie waarop het

Commissariaat-generaal zich steunt heel summier is, doet aan voorgaande vaststellingen geen afbreuk.

Ook het feit dat verzoeker het bewijs kan leveren dat de opgestarte maatschappij sinds haar oprichting

geen enkele activiteit heeft gehad doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen, daar de inactiviteit

van het bedrijf niet wegneemt dat een bedrijf werd opgestart en dat directeurs werden aangeduid op 25

juni 2015. Betreffende het voorgelegde bewijs dient de Raad voorts vast te stellen dat het gaat om een

kopie van een brief, waarbij kan opgemerkt worden dat aan gemakkelijk door knip- en plakwerk te

fabriceren fotokopieën geen bewijswaarde kan worden verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

3.9.3. Betreffende het in twijfel trekken van verzoekers geaardheid en diens relatie met E., stelt

verzoeker dat hij zijn ervaring heeft meegedeeld op 6- en 12-jarige leeftijd, dat redelijk kan worden

aangenomen dat noch een 6-jarige noch een 12-jarige knaap op dat ogenblik reeds ooit iets gehoord

had in verband met de homofobe houding van de Nigeriaanse maatschappij. De Raad wijst er op dat uit

de motieven van de bestreden beslissing niet blijkt dat specifiek gesteld wordt dat het niet aannemelijk is

dat verzoeker op 6- of 12-jarige leeftijd zijn homoseksualiteit niet als problematisch ervoer, doch wel dat

verzoeker vanaf 2004 zeker wist dat hij homoseksueel geaard was en uit zijn verklaringen niet blijkt dat

hij dit als problematisch ervoer, terwijl uit informatie van het Commissariaat-generaal en de verklaringen

van verzoeker zelf, blijkt dat de Nigeriaanse maatschappij een overwegend homofobe houding

aanneemt. Immers blijkt uit het gehoorverslag dat verzoeker verklaart dat hij geleerd werd dat Adam en

Eva de natuurlijke orde is, dat hij opgroeide in een christelijke achtergrond, dat het verhaal van sodom

en gomora werd verteld, dat iedereen er stierf omdat het homo’s en lesbische mensen waren, dat ze het

als pervers zien, dat gay zijn voor Nigeria de hoogste misdaad is, dat het beter is 1.000.000 pond te

stelen dan gay te zijn, dat alle Nigerianen die mentaliteit hebben, dat enkel verwesterden het

aanvaarden, dat Nigerianen gay mensen haten (gehoorverslag CGVS, p. 15). Het is niet onredelijk of

foutief te stellen dat het opmerkelijk is dat verzoeker zijn geaardheid niet als problematisch ervoer gelet

op de informatie in het administratief dossier en zijn eigen verklaringen. Wat er ook van zij, kan

verzoeker niet dienstig voorhouden dat hij noch op 6-jarige, noch op 12-jarige leeftijd reeds ooit iets

gehoord had in verband met de homofobe houding van de Nigeriaanse maatschappij. Immers blijkt uit

zijn verklaringen dat zijn moeder het raar vond dat hij de haren van zijn vriendje Toby kamde, dat zijn

oom N. op een dag zei dat hij anders was, dat hij niet dacht dat hij gay was, dat hij dacht dat god hem

vernielde als gay (gehoorverslag CGVS, p. 21), alsook dat hij naar de kostschool moest en voor zich

zelf steeds moest denken dat jongens en meisjes het enige goede is (gehoorverslag CGVS, p. 21).

Daarnaast verklaart verzoeker ook dat hij in 2004 – aldus op 12-jarige leeftijd – voor 100% accepteerde

dat hij homo was maar hij het verborgen hield daar hij de gevolgen wist als het bekend zou worden

(gehoorverslag CGVS, p. 21). Ook in het verzoekschrift stelt verzoeker dat hij opgroeide in een streng,

christelijk gezin en verder in een homofobe maatschappij en omgeving (verzoekschrift, p. 24). De Raad

stelt vast dat uit de verklaringen van verzoeker blijkt dat hij wel degelijk wist dat er een homofobe

houding was in de Nigeriaanse maatschappij, zijn sinds zijn 12 jaar aanvaarde homoseksualiteit dan ook
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verborg, doch uit zijn verklaringen niet blijkt, zoals de verwerende partij terecht opmerkt, dat hij zijn

homoseksuele geaardheid op zich als problematisch ervoer en dat verzoeker, pas toen hem expliciet

gevraagd werd welk gevoel hij had toen hij voor het eerst besefte homoseksueel te zijn, aangaf dat hij

verward was.

Met de stelling dat verzoeker spontaan heeft toegegeven dat hij op dat ogenblik helemaal geen concreet

idee had over wat seks al dan niet inhield en nog geen ervaring had met masturbatie, weerlegt noch

ontkracht verzoeker de motieven van de verwerende partij. In de bestreden beslissing wordt er ook op

gewezen dat verzoeker verklaarde dat hij vanaf 2004 zeker wist dat hij homoseksueel geaard was. Het

is niet kennelijk onredelijk of foutief van de verwerende partij om te oordelen dat het opmerkelijk is dat

verzoeker, die op 12-jarige leeftijd zeker weet dat hij homoseksueel geaard is en uit wiens verklaringen

kan afgeleid worden dat hij reeds op de hoogte was van de homofobe houding van de Nigeriaanse

maatschappij, zijn homoseksuele geaardheid niet als problematisch ervoer, zoals blijkt uit zijn

verklaringen betreffende zijn ervaringen met vriendjes op minderjarige leeftijd in Nigeria.

3.9.4. Voor het overige dient vastgesteld dat de motieven in de bestreden beslissing, die vermeld

worden in punt 3.9., steun vinden in het administratief dossier en pertinent en correct zijn. Bijgevolg

worden deze motieven door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

3.10. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers

asielrelaas.

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

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet, zodat, in tegenstelling tot wat hij

voorhoudt, het voordeel van de twijfel hem niet kan worden toegekend.

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

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

vreemdelingenwet.

3.11. 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 op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

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

Verzoeker wijst in zijn verzoekschrift op zijn profiel en de veiligheidssituatie in Nigeria, doch wijst de

Raad er opnieuw op dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde homoseksuele

geaardheid zodat hij niet aantoont dat hij op deze grond in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet.

Waar verzoeker er nog op wijst dat hij christen is, dat dit element niet betwijfeld wordt door het

Commissariaat-generaal en dat dit dan ook in rekening diende genomen te worden, stelt de Raad vast

dat verzoeker tijdens de procedure nooit aangaf een gegronde vrees voor vervolging te hebben of een

reëel risico te lopen op ernstige schade omwille van het feit dat hij christen is. Ook ter gelegenheid van

het verzoekschrift toont verzoeker niet aan op welke wijze het feit dat hij christen is in zijn hoofde leidt

tot het lopen van een risico op ernstige schade.

3.12. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De bestreden beslissing waarbij de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, c)

van de vreemdelingenwet wordt geweigerd, is gestoeld op de vaststelling van de commissaris-generaal

waaruit hij concludeert 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.

De commissaris-generaal stelde hieromtrent terecht “Voor wat de veiligheidssituatie in uw land van

oorsprong, Nigeria, betreft kan het volgende worden opgemerkt.

“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
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het zuiden van Nigeria, waar u, die beweert heel uw leven in Lagos te hebben gewoond, van afkomstig

bent, tot nu toe niet getroffen werd 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.”

Waar verzoeker er op wijst dat hoewel het zuiden van Nigeria tot hiertoe nog niet getroffen werd door

terreurdaden door Boko Haram, dit niet kan uitgesloten worden op korte of middellange termijn en dat hij

zowel als christen en als homoseksueel gevaar loopt in Nigeria ten aanzien van onvoorzienbare

aanvullen van Boko Haram – waarbij opnieuw dient opgemerkt te worden dat geen geloof kan gehecht

worden aan verzoekers beweerde homoseksualiteit –, beperkt hij zich tot speculaties over wat in de

toekomst kan gebeuren. Dit volstaat niet om voorgaande vaststellingen betreffende de

veiligheidssituatie in het zuiden van Nigeria te weerleggen.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er 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 van de Vreemdelingenwet.

In hoofde van verzoeker kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet worden in aanmerking genomen.

3.13. De door verzoeker tijdens zijn asielprocedure neergelegde documenten kunnen de bovenvermelde

bevindingen niet in positieve zin wijzigen. De commissaris-generaal motiveerde dienaangaande terecht

“In het kader van uw asielaanvraag legde u uw paspoort (A04304419) met daarin een visum voor

België (011178951) neer, waaruit uw identiteit blijkt, welke niet in twijfel getrokken wordt. Verder legde u

een verblijfsvergunning voor het Verenigd Koninkrijk (RD6029796) neer, waaruit blijkt dat u tot

30/9/2014 in het Verenigd Koninkrijk mocht blijven als student, wat niet betwijfeld wordt. Verder legde u

een aantal scholingsdocumenten neer, die hoogstens aan dat u student was aan de Good Shepherd

school en de universiteit van Portsmouth en het feit dat uw vader op 5/8/2014 borg stond voor uw

studies aan de universiteit van Hasselt, maar welke verder niet relevant zijn voor uw asielaanvraag.” De

motieven betreffende de door verzoeker tijdens zijn asielprocedure neergelegde documenten worden

door verzoeker niet betwist en blijven dan ook onverminderd gehandhaafd.

Betreffende de door verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde brief waaruit dient te blijken dat het

bedrijf waarvan verzoeker directeur is, inactief is, verwijst de Raad naar wat hieromtrent werd gesteld in

punt 3.9.2. Betreffende de door verzoeker voorgelegde fotokopieën van zijn paspoort (A04304419) en

visum (011178951) stelt de Raad vast dat verzoeker deze documenten reeds heeft voorgelegd tijdens

de asielprocedure bij het Commissariaat-generaal, dat in de bestreden beslissing gemotiveerd wordt

betreffende deze documenten en dat verzoeker deze motieven niet betwist.

3.14. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van de artikelen 1, A, (2) van het

vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

3.15. Waar verzoeker in fine vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te sturen

naar het Commissariaat-generaal, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing

van de commissaris-generaal te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de

vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig november tweeduizend zestien door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


