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nr. 181 925 van 7 februari 2017

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 28 oktober 2016

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

staatlozen van 4 oktober 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 24 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat V. HERMANS, die loco advocaat P. COUCKE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, 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 verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, geboren te zijn te Benin City op 7 januari 1992. U

bent Edo / Yoruba van etnische origine en christen.

Toen u vijf jaar oud was, verhuisde u met uw ouders van Benin City naar Maiduguri (Borno State) omdat

uw vader daar werk had gevonden. Jullie woonden er in Dikwa Road. Op 28 december 2015 was er een

aanval van Boko Haram in Dikwa straat. Huizen vlogen in brand, iedereen liep weg en sindsdien zag u

uw familie niet meer. U ontmoette Jack en vertelde hem wat gebeurd was. Hij zei dat hij u een beter

leven kon geven. Hij nam u op 30 december 2015 mee naar Lagos en nam uw paspoort.

Samen met twee jongens en drie meisjes vlogen jullie enkele weken later van Lagos naar Brussel. Op

28 januari 2016 diende u een asielaanvraag in bij de Dient Vreemdelingenzaken.
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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 uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vervolging door Boko Haram vreest,

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat uw kennis betreffende Maiduguri – de stad waar u volgens uw

verklaringen van uw vijf jaar tot uw vierentwintig jaar woonde, school liep en op het veld van uw moeder

hielp en waar uw familie problemen kende met leden van Boko Haram – erg vaag en beperkt is.

U verklaarde dat u op vijfjarige leeftijd met uw ouders naar Maiduguri verhuisde, u er opgroeide en

woonde tot 28 december 2015, toen u Maiduguri verliet (gehoor CGVS, p.6). U verklaarde verder dat uw

moeder boerin was en een veld had in Maiduguri stad in Borno State. Verder verklaarde u dat u met uw

moeder naar de boerderij ging wanneer er geen school was (gehoor CGVS, p.4 en p.10). Toen u

gevraagd werd waar het veld juist gelegen is, gaf u aan het niet te weten, maar het in een dorp nabij

Maiduguri stad is. Toen u gevraagd werd in welk dorp het veld van uw moeder ligt, gaf u aan het niet te

weten (gehoor CGVS, p.4). Toen u gevraagd werd welke plaatsen u passeerde tussen uw huis en het

veld van uw moeder, gaf u vaag aan dat er winkels zijn die gemaakt zijn van planken en er Bama road is

(gehoor CGVS, p.10). Toen u daarop gevraagd werd wat Bama is, gaf u aan het niet te weten en het de

naam van een weg is (gehoor CGVS, p.10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Bama (net als Dikwa) een stad in de buurt

van Maiduguri is en één van de Local Government Areas in Borno State. Toen u gevraagd werd

wat ‘Dikwa’ is en u gevraagd werd of het een stad is, gaf u aan dat het geen stad is maar binnen

Maiduguri ligt. U herhaalde dat Dikwa een straat is en het de straat is waar u woonde. Toen u gevraagd

werd of Dikwa nog iets anders is als een straat, gaf u aan dat u Dikwa enkel kent als de straat waar u

woonde (gehoor CGVS, p.6). Toen u gevraagd werd aan welke kant van Maiduguri uw straat lag, gaf u

aan het niet meer te weten en u gaf verder ontwijkend aan dat ze Borno State ‘het Noorden’ noemen

(gehoor CGVS, p.14). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat Dikwa een stad in de buurt van Maiduguri is en één van

de Local Government Areas in Borno State. Toen u gevraagd werd in welke Local Government Area de

stad Maiduguri ligt, gaf u aan het niet meer te weten. Toen u daarop gevraagd werd of u (één van de

zevenentwintig) Local Government Areas in Borno State kan noemen, gaf u aan van niet

(gehoor CGVS, p.12). Verder gaf u – overigens terecht – aan dat Maiduguri stad in Borno State ligt.

Toen u gevraagd werd welke staten aan Borno State grenzen, ontweek u de vraag door te stellen dat u

in Maiduguri woonde in de Dikwa straat (gehoor CGVS, p.4 en p.6). Toen de vraag herhaald werd, gaf u

aan dat er Abuja is en Adamawa en u dacht dat ook Kano State in de buurt ligt (gehoor CGVS, p.4). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt dat drie staten aan Borno State grenzen, namelijk Yobe, Gombe en het door u

genoemde Adamawa. Toen u gevraagd werd om enkele randgemeenten van Maiduguri te noemen, gaf

u aan er geen te kennen. Toen u erop gewezen werd dat er dorpen en steden in de omgeving van

Maiduguri liggen en u gevraagd werd om namen van dorpen en steden rond Maiduguri te geven, gaf u

aan dat er inderdaad dorpen in de buurt van Maiduguri liggen, maar u geen namen kent. Evenmin

kent u steden in de buurt van Maiduguri (gehoor CGVS, p.12). Toen u erop gewezen werd dat Dikwa en

Bama (door u genoemd als straten) steden in de buurt van Maiduguri zijn en u gevraagd werd waar

deze steden liggen ten opzichte van Maiduguri, gaf u aan er geen idee van te hebben (gehoor CGVS,

p.13). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier

werd gevoegd, blijkt dat er tientallen dorpen en steden binnen de 50 kilometer van Maiduguri liggen.

Toen u gevraagd werd hoeveel mensen er in Maiduguri wonen, gaf u aan er helemaal geen idee van te

hebben. Toen u gevraagd werd of het er duizend, tienduizend, honderdduizend of een miljoen zijn, gaf u

aan dat het er duizenden zijn (gehoor CGVS, p.12). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er meer dan een miljoen

mensen in Maiduguri wonen.

U gaf aan dat u in Maiduguri naar de Government Day Senior Secondary school ging. Toen u gevraagd

werd waar deze school gelegen is, gaf u vaag aan dat ze ook in Dikwa straat ligt, een beetje verder dan

uw huis.

Toen u gevraagd werd om nog scholen in Maiduguri te noemen, gaf u aan er geen andere te kennen. U

wist wel te vertellen dat er twee universiteiten in Maiduguri zijn. Toen u daarop gevraagd werd in welke

wijk de universiteit te Maiduguri ligt, gaf u ontwijkend aan dat ze binnen Maiduguri ligt (gehoor CGVS,
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p.7). Toen u gevraagd werd of u namen van wijken in Maiduguri kent, gaf u aan er geen te kennen

(gehoor CGVS, p.7). Toen u erop gewezen werd dat Maiduguri opgedeeld is in wijken, ‘quarters’ en u

gevraagd werd om zoveel mogelijk quarters te Maiduguri te noemen, gaf u aan er geen te kennen

(gehoor CGVS, p.13). Toen u gevraagd werd of u de andere naam kent van Maiduguri, gaf u aan het

niet te weten en het enkel te kennen als Maiduguri stad (gehoor CGVS, p.13). Uit informatie waarover

het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat

Maiduguri ook ‘Yerwa’ genoemd wordt. Ook toen u de term Yerwa opgeworpen kreeg, gaf u aan het niet

te kennen (gehoor CGVS, p.14-15). Toen u gevraagd werd om enkele ronde punten (roundabouts) te

noemen, gaf u aan het niet meer te herinneren. Toen u gevraagd werd wat op de ronde punten te

Maiduguri stond, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.13). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er verschillende

ronde punten zijn in Maiduguri en dat deze dé oriëntatiepunten bij uitstek zijn in Maiduguri. Verder

duiden ze de verschillende buurten aan, hebben ze eigen namen en zijn vaak met standbeelden

versierd. Toen u hierop gewezen werd en u gevraagd werd of u standbeelden op ronde punten kon

noemen, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.13). Toen u verder gevraagd werd of Maiduguri een

luchthaven heeft, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.13-14). Uit informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat er weldegelijk

een luchthaven is te Maiduguri. Toen u erop gewezen werd dat er een luchthaven is te Maiduguri en u

gevraagd werd waar deze gelegen is, ontweek u de vraag door te stellen dat er wel een treinstation is

(gehoor CGVS, p.14). Verder had u er geen idee van waar de zoo van Maiduguri juist ligt, kent u geen

busstation in Maiduguri en heeft u er geen idee van wat de postcode van Maiduguri is (gehoor CGVS,

p.14). Toen de dossierbehandelaar u de term El Kanemi opwierp, gaf u aan er nog nooit van gehoord te

hebben (gehoor CGVS, p.15). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de El Kanemi Warriors een voetbalploeg is die in het El

Kanemi stadium speelt te Maiduguri, met 10.000 plaatsen het grootste stadium van Maiduguri.

Toen u gevraagd werd welke tribes / etnieën er in Maiduguri voorkomen, gaf u aan dat jullie ze Hausa

noemen. Toen u gevraagd werd of u buiten Hausa nog andere tribes / etnieën in Maiduguri voorkomen,

gaf u aan dat er nog tribes zijn, maar u ze niet kent. U gaf aan dat er ook christen tribes / etnieën in

Maiduguri voorkomen, maar toen u gevraagd werd deze te noemen, gaf u aan het niet te weten (gehoor

CGVS, p.7-8). Toen de dossierbehandelaar u de termen Kanuri en Bura opwierp, gaf u aan er nog nooit

van gehoord te hebben (gehoor CGVS, p.15-16). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en

waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de bevolking van Maiduguri

voornamelijk bestaat uit mensen van de Kanuri etnie, de Arabische etnie en de Bura etnie. U verklaarde

dat het onderwijs in Maiduguri in het Engels en het Hausa was. Verder gaf u aan dat men in Maiduguri

vooral Hausa en Arabisch spreekt. Toen u daarop gevraagd werd of u Hausa spreekt en verstaat, gaf u

aan dat u het een beetje kan. Toen de dossierbehandelaar u daarop een aantal basiswoorden in het

Hausa vroeg en opgaf, kende u van geen van de woorden de vertaling, omdat Hausa uw taal niet is en

u opgroeide in het Engels en het Edo (gehoor CGVS, p.8).

U verklaarde christen te zijn en naar de ‘Pentecostal’ kerk te gaan in Maiduguri. Toen u gevraagd werd

waar de kerk gelegen is, gaf u vaag aan dat ze in Maiduguri ligt. Toen u gevraagd werd waar in

Maiduguri de kerk waar u ging gelegen is, gaf u opnieuw ontwijkend aan dat ze in de stad ligt. Toen

gevraagd werd in welke wijk de kerk ligt, gaf u aan dat er geen wijken zijn. U voegde er aan toe dat u

wegen moest volgen om naar de kerk te gaan. Toen u gevraagd werd in welke straat de kerk waar u

ging gelegen is, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.9). U gaf aan dat er nog katholieke kerken

zijn, maar toen u gevraagd werd waar de andere kerken gelegen zijn, gaf u aan dat ze ook in Maiduguri

gelegen zijn, maar u niet weet waar (gehoor CGVS, p.9). U gaf – overigens terecht – aan dat er een

spoorweg is te Maiduguri. Toen u gevraagd werd van waar naar waar men de trein kan nemen vanuit

Maiduguri, gaf u aan het niet te weten, omdat u nooit de trein nam (gehoor CGVS, p.10). Verder gaf u –

overigens terecht – aan dat er een rivier is te Maiduguri. Toen u gevraagd werd wat de naam van de

rivier te Maiduguri is, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.10-11). Toen u de term Ngadda

opgeworpen kreeg, gaf u aan het niet te kennen en ook de opgeworpen term Alau had u nog nooit

gehoord (gehoor CGVS, p.15). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de naam van de rivier te Maiduguri Ngadda is en de

Alau een dam op deze rivier is die de velden in de regio van Maiduguri van water voorziet. Verder gaf u

aan dat er bergen in de buurt van Maiduguri liggen, maar toen u gevraagd werd om namen van bergen

in de buurt van Maiduguri te geven, gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.14). U verklaarde

verder dat er markten zijn te Maiduguri. Toen u daarop gevraagd werd om namen te geven van markten

in Maiduguri, gaf u aan dat het moeilijk is omdat er vele markten zijn.

Toen u daarop gevraagd werd om de naam van de belangrijkste markt te geven – en u erop gewezen

werd dat de naam van de belangrijkste markt in het Engels is – gaf u ontwijkend aan dat u niet vaak

naar de markt ging (gehoor CGVS, p.10-11). U verklaarde verder dat er moskeeën zijn te Maiduguri en
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dat moskeeën er aangevallen werden. Toen u daarop gevraagd werd welke moskeeën aangevallen

werden, gaf u aan dat ze het gewoon ‘moskee’ noemen. Toen u gevraagd werd waar de aangevallen

moskeeën gelegen zijn gaf u aanvankelijk vaag aan dat ze in Maiduguri liggen om nadien te zeggen dat

u het niet juist weet. Toen u gevraagd werd wanneer de moskeeën aangevallen werden, gaf u vaag aan

dat het vorig jaar was, maar u de data niet weet (gehoor CGVS, p.10-11). U verklaarde verder dat er

kerken zijn te Maiduguri en dat kerken er aangevallen werden, maar opnieuw kon u niet

specifiëren waar de aangevallen kerken juist gelegen zijn (gehoor CGVS, p.10-11).

Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden betreffende Maiduguri ondermijnen

volledig de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf van uw vijf jaar tot de dag dat u uw land

verliet in Maiduguri én de problemen die u en uw familie daar zouden hebben ondergaan. De

onwetendheden zijn extra frappant, daar u eerder aangaf dat u er school liep en u – wanneer u

niet naar school ging – uw moeder hielp op haar veld in Maiduguri en men bijgevolg kan

verwachten dat dit een goede kennis betreffende Maiduguri teweeg brengt.

Aangezien geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf in Maiduguri – Borno State, kan evenmin

geloof gehecht worden aan uw verklaarde vrees voor Boko Haram in Maiduguri – Borno State.

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

het conflict met Boko Haram geografisch beperkt is en zich hoofdzakelijk afspeelt in het uiterste

noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staten Borno, Adamawa en Yobe. De zones in Nigeria die

werden getroffen door gewelddaden van Boko Haram betreffen hoofdzakelijk het noorden en het

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

Nigeria tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het centrum

van het land. Er kan dan ook enkel geconcludeerd worden dat u er geenszins in geslaagd bent om een

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

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

Gelet op 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. 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.

U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een bijkomende negatieve

indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet; van artikel 1, A van het Verdrag van Genève en van de materiële motiveringsplicht,

minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering.

Verzoeker stelt:

“Er mag niet licht over het feit gegaan worden dat verzoeker een jonge christene is die in het noorden

van Nigeria is opgegroeid. Een streek die door de sharia wordt beheerst en waar de terroristische

groepering Boko Haram regeert en bovendien de christenen op regelmatige wijze aanvalt.”

Inzake zijn religie stelt verzoeker:

“Zoals ook door verzoeker in zijn verhoor werd verteld, behoort hij tot de minderheidsgroep van de

christenen die zich in het noorden van Nigeria bevinden.

Tijdens het verhoor van verzoeker werd echter zo goed als niet ingegaan op het geloof van verzoeker.

Er werden hem louter geografische, aardrijkskundige vragen gesteld betreffende locaties van kerken

etc. Op het geloof zelf, de inhoud van het christendom en wat het geloof voor verzoeker betekent, werd

helemaal niet ingegaan.

Verweerster is duidelijk in haar onderzoekplicht te kort gekomen!!

Echter is het feit dat verzoeker een christen is juist van wezenlijk belang in het kader van de door hem

ingediende asielaanvraag.

Het is algemeen gekend dat de christenen die zich in het noorden van Nigeria bevinden, zich tot een

minderheidsgroep bevinden die zich onder een grote druk bevinden.
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Zoals gezegd geldt in het noorden de sharia waardoor de christenen hun geloof niet zomaar kunnen

belijden. Maar daarnaast zijn zij ook geregeld het doelwit van de extremistische groepering Boko

Haram.

De groepering heeft namelijk als doel van het noorden van het land een ware islamitische staat te

maken. In dat plaatje horen aldus geen christenen thuis.

De vele objectieve internationale rapporten, berichtgeving etc. bevestigen de precaire situatie van de

christenen in het noorden van Nigeria.”

Verzoeker citeert landeninformatie en stelt: “Dat Boko Haram aldus de christenen viseert, kan niet

ernstig betwist worden. De situatie sleept al vele jaren aan en de situatie lijkt niet snel te zullen

veranderen.”

Verzoeker voert verder aan:

“Het is duidelijk dat verzoeker daden van vervolging vreest in zijn land van herkomst. Verzoeker kan niet

terug naar zijn land van herkomst, nu een vredevol leven in Nigeria uitgesloten is.

Daarnaast werpt verzoeker nogmaals op dat het onderzoek naar de redenen waarom verzoeker een

asielaanvraag in ons land heeft ingediend allerminst als voldoende kan omschreven worden.

Tijdens het verhoor werd enkel maar naar de geografische kennis van verzoeker gepolst.

Achterliggende redenen naar de weinige kennis die verzoeker heeft, werden niet onderzocht.

Terwijl hij dit zeer goed kan verklaren, gelet op zijn religie en het feit dat zijn ouders hem steeds

beschermden tegen de buitenwereld.

Door verweerster werd zeer kortzichtig besloten dat verzoeker een pertinente leugenaar is en geen

bescherming in ons land kan krijgen…”

Inzake zijn niet geloofwaardig geachte afkomst uit Maiduguru stelt verzoeker:

“Zoals reeds werd aangestipt, heeft verweerster zich in het verhoor van verzoeker voornamelijk, en zelf

louter en alleen, op de geografische kennis van verzoeker van het land Nigeria en meer bepaald van de

stad Maiduguri.

Verzoeker vraagt bijzondere aandacht te besteden aan het feit dat hij en zijn ouders steeds een vrees

hadden dat hen iets kon overkomen. Daarom kreeg verzoeker de opdracht van zijn ouders om zoveel

als mogelijk binnen in huis te blijven.

Hij mocht naar school gaan maar op zijn weg naar en van school mocht hij geen tussenstops, langere

wegen etc. nemen. Hij mocht zo min mogelijk onbewaakt op straat rondlopen.

Daarom heeft verzoeker nooit een grote kennis van de stad waar hij een kleine twintig jaar heeft

gewoond, kunnen opdoen.

Door verweerster wordt het gebrek aan kennis echter als frappant omschreven zonder enige rekening te

houden met de persoonlijke situatie van verzoeker.

Zoals hij ook op het verhoor bij verweerster heeft vermeld, is zijn zus aan een ziekte gestorven.

Zijn ouders waren bang nog een kind te verliezen, maar dan aan het vele geweld, waardoor zij hem de

opdracht gaven zoveel mogelijk binnenshuis te vertoeven en zeker geen onnodige uitstappen te gaan

maken.

Bovendien wenst verzoeker te benadrukken dat hij op zijn school van alles heeft aangeleerd doch nooit

enige aardrijkskundige lessen heeft gekregen. De kennis omtrent de verschillende staten etc. in zijn

thuisland is dan ook eerder beperkt.

Hem louter en alleen op basis van zijn gebrekkige kennis de noodzakelijke bescherming in ons land

afwijzen, is niet correct. Hij mag hier niet op afgerekend worden.

Wanneer een gesprek met verzoeker wordt gevoerd, kan duidelijk gemerkt worden dat hij nog maar een

jongeman is die altijd de orders van zijn ouders heeft gevolgd en bijgevolg nog niet veel kennis omtrent

de buitenwereld heeft kunnen vergaren.

Verzoeker is dan ook formeel waar hij stelt geboren te zijn in Benin City doch op vijfjarige leeftijd naar

Maiduguri te zijn verhuisd, omwille van de werkgelegenheid die zijn vader aldaar aangeboden kreeg.

De familie van verzoeker en hijzelf hebben daar steeds gewoond tot en met de dag waarop hij van hen

gescheiden werd, namelijk 28 december 2015.

Toen vond een grote explosie vlakbij zijn woning plaats. De aanslag werd door Boko Haram uitgevoerd.”

Verzoeker besluit dat het land is ontvlucht omdat hij een gegronde vrees voor zijn leven kende omwille

van de aanvallen door Boko Haram en dat de Nigeriaanse overheid hiertegen geen bescherming kan

bieden.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en

de Richtlijn 2004/83/ EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor de erkenning
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van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchtelingen of als persoon die anderszins

internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (subsidiaire

bescherming) alsook de “schending van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid

tot toetsen van de materiële motivering”.

Verzoeker stelt:

“Of een persoon het slachtoffer dreigt te worden als het gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een gewapend conflict of het risico heeft om aan onmenselijke behandelingen te worden blootgesteld,

dient telkens aan de hand van de meest actuele situatie beoordeeld te worden. Dit werd recent nog door

de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Verweerster heeft immers de

plicht om, aangaande volatiele situaties, de veiligheidstoestand actueel te beoordelen.

(…)

Gelet op de veiligheidssituatie in de streek van herkomst van verzoeker is het dan ook aan te raden hem

de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.

Over dit beschermingsstatuut wordt echter helemaal niets gezegd in de bestreden beslissing.

Verweerster besluit op basis van haar eenzijdig verhoor dat verzoeker niet uit Maiduguri kan zijn maar

ging ook helemaal niet na, indien haar bewering zou correct zijn dat hij niet uit Maiduguri afkomstig is,

waar hij wel van afkomstig zou zijn.

Door verweerster werd dan ook niet nagegaan of de subsidiaire bescherming aan verzoeker kon

toegekend worden.

Verzoeker meent dat hij toch zeker hier recht op heeft. Niet louter omwille van het feit dat hij als christen

door Boko Haram geviseerd wordt (zoals ook hoger omschreven) maar ook louter gelet op de precaire

veiligheidssituatie in het noorden van Nigeria, en meer nog, het gehele land.

[landeninformatie]

Naast het reële risico dat de gewone burger het slachtoffer wordt van het algemeen gewapende conflict

in geheel Nigeria overeenkomstig artikel 48/4, §2, punt c, is tevens het risico op mensonwaardige

behandelingen in de zin van artikel 48/4, §2, punt b, hoog. De broodnodige humanitaire hulp blijft

immers heel beperkt.”

2.1.2. Verweerder brengt op 14 december 2016 een aanvullende nota bij. Deze nota behelst de COI

Focus “Nigeria. Veiligheidssituatie in verband met Boko Haram” van 12 april 2016.

2.2.1. De Raad dient inzake de asielaanvraag een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is

en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet beantwoordt aan de criteria van

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

2.2.2. De bestreden beslissing motiveert omstandig dat verzoeker niet aannemelijk maakt afkomstig te

zijn van Maiduguru. Bijgevolg kan hij volgens verweerder dan ook niet geloofwaardig maken dat hem

aldaar feiten zijn overkomen die aanleiding kunnen geven tot de erkenning van de vluchtelingenstatus of

subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoeker stelt dat hij vanaf de leeftijd van vijf jaar tot de leeftijd van vierentwintig jaar in Maiduguru zou

hebben gewoond.

Bij de beoordeling en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het land van nationaliteit

of de voorgehouden regio van herkomst van de verzoeker, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van verzoeker. Hij onderzoekt,

naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte

vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond

daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante

gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte

vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In

de eerste plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van verzoeker van feitelijke

gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoeker.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoeker daarbij uiteraard

minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke
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gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

Te dezen wordt vastgesteld dat verzoeker geen kennis blijkt te hebben van feitelijke gegevens die

behoren tot de onmiddellijke leefomgeving. Verzoeker (i) heeft geen inzicht over de ligging van het veld

van zijn moeder waar hij werkte, (ii) in welk dorp dit veld ligt, (iii) weet niet welke plaatsen hij passeerde

op weg naar het veld, (iv) heeft geen kennis van Bama of Dikwa aangezien hij stelt dat dit wegen zijn

hoewel dit dorpen zijn in de nabijheid van Maiduguru, (v) kende geen dorpen of steden in de buurt van

Maiduguru, (vi) kende geen scholen in Maiduguru hoewel hij stelt naar school te zijn gegaan, (vii) kende

geen enkel geografisch element (wijken, ronde punten, luchthaven, busstation) van Maiduguru, (viii)

kende geen etnie in de buurt van Maiduguru, (ix) hoewel hij verklaarde christen te zijn en naar de kerk

ging, kon hij de kerk niet situeren die hij bezocht; evenmin kon hij andere kerken situeren, (x) wist niet

naar waar men een trein kon nemen in Maiduguru, (xi) kende geen naam van een markt.

Voormelde elementen uit de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier. Verzoekers

verweer dat hij zoveel mogelijk moest binnen blijven van zijn ouders kan bezwaarlijk aanvaard worden

als dienstig verweer inzake deze frappante onwetendheden; dit geldt des te meer aangezien hij nooit

melding maakte van te zijn opgegroeid in omstandigheden dat hij zoveel mogelijk moest binnen blijven

in de ouderlijke woning. Ook verzoekers verweer “dat hij op zijn school van alles heeft aangeleerd doch

nooit enige aardrijkskundige lessen heeft gekregen” kan bezwaarlijk ernstig worden genomen ter

rechtvaardiging van zijn onwetendheid inzake de leefwereld die hem omringde.

Verzoeker maakt niet aannemelijk afkomstig te zijn van Maiduguru, derhalve kan geen geloof gehecht

worden aan de redenen die hij aanhaalt ter verantwoording van zijn vertrek uit Maiduguru.

Aangezien verzoeker niet aantoont dat hij van Maiduguru afkomstig is, toont hij evenmin aan dat het feit

dat hij christelijk is aanleiding zou kunnen geven tot vluchtelingenrechtelijke vervolging. Uit de

landeninformatie die verweerder bijbracht in de nota van 14 december 2016 blijkt duidelijk dat het

conflict met Boko Haram (een organisatie die aan de hand van gewapende geweld de invoering van de

sharia beoogt) zich afspeelt in het uiterste noordoosten van Nigeria en dus geografisch beperkt is.

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

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

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

loopt, een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst en algemene rapporten niet

volstaan. Hij moet enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn

recente afkomst uit Maiduguru niet aannemelijk kon maken gelet op zijn beperkte kennis. Verzoeker

maakt hierdoor zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk. Aangezien het

bijgevolg vrijwel onmogelijk is een correct beeld te krijgen van verzoekers (recente) verblijfplaatsen en

leefsituatie de laatste jaren is het dienvolgens evenzeer onmogelijk een correct beeld te krijgen van een

eventuele nood aan subsidiaire bescherming.

Het komt de Raad immers niet toe om over de verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar België

te speculeren, noch of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, in de zin van

artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet. Dit geldt des te meer verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en

herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-gehoor en dus veelvuldig de kans heeft gekregen

zich toe te lichten. De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in zijn werkelijke

regio van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een

terugkeer naar deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven februari tweeduizend zeventien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


