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nr. 182 238 van 14 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 31 oktober 2016

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

staatlozen van 28 september 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 november 2016 met

refertenummer 65567.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 14 december 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 januari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat B. D'HAENE, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

attaché S. DUPONT, 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, en geboren te zijn op 10 oktober 1989 te Onitsha,

in de federale deelstaat ‘Anambra’ te Nigeria. U beëindigde het lager en het secundair onderwijs te

Nigeria, en studeerde nadien ‘business administration’ aan de universiteit van Benin City gedurende 4

jaren. U behaalde uw universitair diploma in het jaar 2008. U startte nadien een zaak, waar u
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wegwerpbaar medisch materiaal verkocht. Tijdens het weekend zou u soms gaan werken in een

warenhuis te Lagos.

In 2012 werd u lid van de beweging ‘Indigenous People of Biafra’. Anderhalf jaar nadat u lid werd, werd

u aangesteld als assistent-leider van ‘Indigenous People of Biafra’ te Nkpor. U nam deel aan een

betoging te Nkpor op 29 mei 2016, ter nagedachtenis van de onafhankelijkheid van Biafra. Mensen van

het leger en de politie vielen de betogers aan, en u kreeg iets tegen het hoofd, waardoor u het

bewustzijn verloor. Wanneer u terug bij bewustzijn kwam, bevond u zich in een wagen die onderweg

was van het land Benin naar het land Togo. Er werd u gezegd dat u gered werd uit het ziekenhuis, en

het land uitgebracht om uw leven te redden. U werd overgebracht naar een schip, waar een voor u

onbekende man u het schip binnen leidde. Het schip vertrok nadien, en ging naar Duitsland. Voor het

schip aanmeerde te Duitsland, werd er u een reddingsvest en wat geld gegeven, en diende u zelf naar

de kant te zwemmen. U vond daarop een persoon bereid die u een lift gaf naar het station, waar u te

weten kwam dat u zich in de stad Hamburg bevond. U nam er een trein naar Antwerpen, waar u bij

aankomst naar uw vrouw – die in België woont – telefoneerde. U kwam te België aan op 16 juni 2016,

en uw asielaanvraag werd geregistreerd op 6 juli 2016.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk

heeft gemaakt.

Er dient ten eerste opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de door u geopperde deelname

aan een betoging te Nkpor op 29 mei 2016, volledig tegenstrijdig zijn aan de beschikbare

informatie.

U verklaarde dat u deelnam aan een betoging op 29 mei 2016, in het kader van het streven naar een

onafhankelijke staat Biafra (zie gehoorverslag CGVS, p. 11, 12 en 16). U verklaarde dat er toen

geprotesteerd werd daar de leider van uw beweging opgesloten is (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). U

verklaarde dat – nadat het leger en de politie de manifestanten aanvielen – u, tijdens de manifestatie op

29 mei 2016, plots iets tegen uw hoofd kreeg en het bewustzijn verloor (zie gehoorverslag CGVS, p.

16). Gevraagd of er enkel op 29 mei werd geprotesteerd, dan wel of er ook manifestaties waren voor of

na 29 mei, antwoordde u 28 en 29 mei, en voegde u eraan toe dat het voortgezet zou worden op 30 mei

(zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Gevraagd waarom het drie dagen waren, legde u uit dat

de onafhankelijkheid van Biafra dan herdacht werd. Gevraagd naar de datum van de

onafhankelijkheidsdag van Biafra, antwoordde u 27 mei. Gevraagd of er toen ook gemanifesteerd

werd, antwoordde u – tegenstrijdig aan uw eerdere verklaringen, namelijk dat de manifestaties

begonnen op 28 mei – bevestigend dat er toen vieringen en manifestaties waren. U voegde er – uw

vorige verklaring wijzigend – aan toe dat de onafhankelijkheidsdag eigenlijk 30 mei is. Gevraagd om hoe

laat de manifestanten verzamelden op 29 mei, antwoordde u dat er verzameld werd om 8 uur ’s

morgens, op een kruispunt te Nkpor (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd waarom er toen

al gemanifesteerd werd – op 29 mei – gezien de onafhankelijkheidsdag op de 30e mei valt, antwoordde

u dat er de hele tijd vieringen waren, maar het hoofdevenement plaatsvond op 29 mei (zie

gehoorverslag CGVS, p. 17). U verklaarde verder dat, voordat de manifestatie vertrok, het leger de

mensen reeds aanviel op het kruispunt waar er verzameld werd. U geconfronteerd met de

vaststelling dat uit alle beschikbare informatie blijkt dat de aanvallen vanwege het Nigeriaanse

leger en politie pas begonnen in de nacht van 29 op 30 mei, net om te verhinderen dát er een

manifestatie zou plaatsvinden, en er derhalve helemaal geen manifestatie plaatsvond op 29 mei

2016, verklaarde u dat het wel overdag gebeurde, op 29 mei, en er niet ’s nachts gemanifesteerd wordt.

U erop gewezen dat in de nacht van 29 op 30 mei, de plek waar de manifestanten overnachtten,

aangevallen werd, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat ze steeds liegen. Het

dient evenwel vastgesteld, zo blijkt ontegensprekelijk uit alle beschikbare informatie toegevoegd

aan het administratief dossier, dat de betoging waarvan u gewag maakt pas plaatsvond op 30

mei 2016, in het kader van de herdenking van de onafhankelijkheidsdag van Biafra. Dit blijkt

ondubbelzinnig uit alle artikels die over deze manifestatie verschenen, alsook uit het onderzoek

ter plekke vanwege de NGO ‘Amnesty International’, die het gebruikte geweld tegen de

manifestanten sterk veroordeelde. Het geweld tegen de manifestanten zou begonnen zijn in de

nacht van 29 op 30 mei, de nacht voorafgaand aan de manifestatie op 30 mei 2016, met de

intentie om de manifestatie door IPOB, op 30 mei 2016 te verhinderen (zie rapport “Nigeria:
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Killing of unarmed pro-Biafra supporters by military must be urgently investigated” - Amnesty

International, 10/06/2016).

Tijdens de manifestatie op 30 mei 2016 zou voorts opnieuw met scherp geschoten zijn op de

betogers. Bovenstaande vaststellingen doen volledig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

beweerde deelname aan of aanwezigheid op deze betoging.

Voorts dient opgemerkt dat er geen enkel geloof gehecht kan worden aan uw beweerd

politiek activisme binnen de beweging ‘Indigenous People Of Biafra’ [verder: IPOB], te Nigeria.

Zoals hierboven reeds opgemerkt, beweerde u initieel dat de onafhankelijkheidsdag van Biafra, die

jaarlijks wordt herdacht, plaatsvindt op datum van 27 mei (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). U wijzigde

nadien uw verklaring, en deelde mee dat de onafhankelijkheidsdag herdacht wordt op 30 mei. Dat u

zich hieromtrent zou vergissen, is evenwel uiterst opmerkelijk, en doet reeds vragen rijzen

omtrent uw geopperd politiek activisme, en betrokkenheid bij de separatistische IPOB-beweging.

U verwees tijdens het gehoor op het CGVS ook meermaals naar de leider van IPOB, die in het jaar

2015 gearresteerd werd te Lagos, en waarvan u aangaf dat zijn arrestatie leidde tot vele manifestaties

(zie gehoorverslag CGVS, p. 10, 16, 18, 21). U noemde de leider van IPOB steeds Nnamdi Kalu (zie

gehoorverslag CGVS, p. 16, 18, 19, 21, 22), en schreef dit ook zo neer, wanneer u gevraagd werd de

naam van de leider van IPOB voluit te neer te schrijven (zie notitiebladen bij gehoorverslag). Gevraagd

of de naam van deze persoon niet Nnamdi Kanu is, in plaats van Nnamdi Kalu, antwoordde u

verzekerd dat het ‘Kalu’ is en niet ‘Kanu’, en voegde u eraan toe dat Kanu een voetballer is. Het dient

echter vastgesteld dat de naam van de leider van IPOB wel degelijk Nnamdi Kanu is (voluit: Nnamdi

Nwannekaenyi Kanu), en niet ‘Kalu’. Voorts blijkt uit de beschikbare informatie dat er een bekende

Nigeriaanse voetballer is met de naam ‘Kalu Uche’ – een voetballer die u blijkt te verwarren met de

naam van de leider van IPOB. Dat u niet eens blijkt te weten hoe de leider van uw beweging heet,

hoewel u meermaals naar deze verwijst, en zijn arrestatie opgaf als reden voor vele

manifestaties, doet verder ernstig en fundamenteel afbreuk aan de geloofwaardigheid van het

door u geopperde asielrelaas en uw beweerd politiek activisme voor IPOB.

Gevraagd naar manifestaties in de loop van het jaar 2015 in Onitsha, wist u zich enkel een manifestatie

in december 2015 te herinneren (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of er nog andere

manifestaties plaatsvonden in 2015, antwoordde u dat er wel waren, maar niet in uw regio, en voegde u

eraan toe dat er een manifestatie was in Port Harcourt [hoofdstad van de deelstaat ‘Rivers State’] (zie

gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd of dat de enige manifestatie in de staat Anambra – alwaar u

woonde – was, in het jaar 2015, antwoordde u bevestigend. Het dient echter opgemerkt, zo blijkt uit de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie, dat er op 30 augustus 2016 een manifestatie te

Onitsha [op zo’3.6 kilometer van het dorp Nkpor waar u woonde] plaatsvond, georganiseerd door IPOB,

die opnieuw verstoord werd door politiegeweld. Zo verklaarde de beweging IPOB – waarvan u beweert

actief lid te zijn geweest – dat twee van haar leden neergeschoten werden, en negen mensen gewond

werden. De Nigeriaanse politie ontkent dan weer op betogers te hebben geschoten en opperde enkel

geschoten te hebben om de betogers uiteen te drijven. Dat u hieromtrent volledig onwetend

blijkt, doet verder volledig afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van

de door u afgelegde verklaringen in het kader van uw asielrelaas.

Volledigheidshalve dient ook opgemerkt dat uw verklaringen betreffende de wijze waarop u

naar België zou zijn gereisd, helemaal niet geloofwaardig bevonden worden.

U verklaarde dat u bewusteloos was wanneer u het land verliet, daar u tijdens de door u genoemde

betoging op 29 mei 2016 geraakt werd door een voorwerp (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). U zou pas

bij bewustzijn zijn gekomen wanneer u zich reeds in het land Benin, op weg naar Togo, bevond. U weet

niet hoe u de grenzen overstak (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Nadien zou u met de hulp van een

onbekende man op een onbekend schip zijn gebracht, waarmee u naar Duitsland reisde – u weet niet

van welk land dit schip was, noch wat het verscheepte (zie gehoorverslag CGVS, p. 10, 13 en 14).

Gezien uit bovenstaande vaststellingen reeds blijkt dat er geen enkel geloof gehecht kan worden aan

uw beweringen deelgenomen te hebben aan een betoging op 29 mei 2016, kan er evenmin enig geloof

gehecht worden aan uw verklaringen dat u in bewusteloze toestand Nigeria verlaten heeft.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er allerminst geloof gehecht worden

aan uw verklaringen dat u gezocht wordt in Nigeria (zie gehoorverslag CGVS p. 13 en 23). Hierbij

kan voorts worden opgemerkt dat u evenwel verklaarde dat u een zaak heeft in Nigeria die tot op heden

open zou zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 9).
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Later tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd of uw zaak dan nog steeds open kan blijven, gezien uw

verklaringen dat u persoonlijk gezocht wordt door de Nigeriaanse politie, verklaarde u dat uw zaak nog

steeds open is, en u mensen heeft die voor u werken (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). U gevraagd of

de Nigeriaanse autoriteiten uw zaak dan niet sloten, gezien ze u zoeken, antwoordde u – weinig

overtuigend – dat de Nigeriaanse overheid naar u zoekt, en niet naar uw zaak. U gevraagd waarom uw

zaak dan niet geviseerd werd, gezien ze u willen raken, verklaarde u dat u er niet meer bent, u niet weet

hoe ver ze gaan, en u gearresteerd zal worden in het geval u een voet in Nigeria zet. Opnieuw gevraagd

waarom ze uw zaak dan niet zouden sluiten, indien ze u willen arresteren, verklaarde u plots dat uw

zaak stagneert, en eigenlijk gesloten is gezien u er niet meer bent om goederen aan te kopen. Uw

wijzigende verklaringen hieromtrent, bevestigen enkel het volledig ongeloofwaardig karakter van de door

u afgelegde verklaringen in het kader van uw asielrelaas.

Er dient geconcludeerd dat u geenszins aannemelijk heeft weten te maken dat er in uwen hoofde

een ‘gegronde vrees voor vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève, of een ‘reëel

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

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

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 Anambra-state te hebben gewoond, van

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

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

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

Vreemdelingenwet is.

De door u neergelegde documenten weten bovenstaande vaststellingen niet te wijzigen. De door u

neergelegde werknemersbadge van een bedrijf te Lagos wordt als dusdanig niet in twijfel getrokken,

maar heeft verder geen relevantie in het kader van uw asielrelaas. Wat betreft de door u neergelegde

kopie van de eerste pagina van uw internationaal paspoort, het door u neergelegde ‘attestation of birth’,

‘affidavit of bachelorhood’, ‘certificate of bachelerhood’, ‘identification certificate’, ‘police character

certificate’ en ‘verbintenis tot tenlasteneming’, kan enkel vastgesteld worden dat dit documenten zijn die

u verzamelde in het kader van uw poging naar België te reizen met een visum, voorafgaand aan de door

u beweerde problemen in Nigeria, en voorts geen relevantie bezitten in het kader van uw asielrelaas.

Wat betreft de schermafdrukken van filmpjes die terug te vinden zijn op de internetwebsite ‘Youtube’ –

betreffende de protesten te Nkpor – kan enkel vastgesteld worden dat dit beelden betreffen van een

manifestatie die u verkeerdelijk dateert op 29 mei 2016. Wat betreft de ene schermafdruk van een

persoon die op de grond ligt en dood lijkt te zijn – waarvan u oppert dat dit u zou betreffen – dient

vastgesteld dat het geenszins op te maken valt uit deze foto dat dit u zou betreffen. Wat betreft de twee

foto’s waar u op te zien valt met een pleister op het hoofd, dient vastgesteld dat dit geen enkel bewijs

vormt voor de door u geopperde vervolgingsfeiten, gezien gelijk wie, gelijk waar, gelijk welke pleister op

z’n hoofd kan plakken. Wat betreft de brief – die u op het internet terugvond – vanwege Hans Peter

Schadek, gericht aan ene Jonathan Levy, betreffende een brief die deze laatste verstuurde, kan enkel

vastgesteld worden dat dit niets met uw persoon te maken heeft en verder geen relevantie bezit in het

kader van uw asielrelaas.

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 e.v. van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Verzoeker stelt:

“(…)



RvV X - Pagina 5

2.- Verzoeker betwist dit standpunt formeel en meent dat hij wel degelijk het slachtoffer is van daden

van vervolging, discriminerende maatregelen en een onevenredige bestraffing, minstens de vrees er

voor in de zin van art. 48/3 Vreemdelingenwet. Hij benadrukt dat:

- deelnam aan een betoging in Nkpor op 29 mei 2016. Verzoeker verduidelijkte dat die betoging kaderde

in een aantal demonstraties, manifestaties en activiteiten die op 28 mei 2016 begonnen en hun

hoogtepunt zouden kennen op 30 mei 2016. Op die laatste datum wordt de onafhankelijkheidsdag

gevierd.

- hij op 29 mei 2016 het slachtoffer werd van geweld door militairen van de regering. Hij werd op het

hoofd geslagen en was bewusteloos. Verzoeker merkt op dat het leger de dag nadien ook hardhandig

optrad

- hij de ‘second leader’ was van zijn district van het IPOB (Indigenous People of Biafra). Hij was

verantwoordelijke in zijn district voor de organisatie van activiteiten en moest er op toezien dat alles

veilig verliep

- hij weet/wist dat de leider van IPOB Nnamdi Kalu is. Verzoeker wijst er op dat door het dialect van zijn

streek/regio de uitspraak Kanu en Kalu eigenlijk hetzelfde zijn en de nuance daardoor wellicht verloren

ging

3.- Verzoeker heeft meer dan oprechte inspanningen gedaan in de zin van art. 48/6 van de

Vreemdelingenwet om zijn aanvraag te staven. Hij heeft een werknemersbadge voorgelegd, een resem

documenten die zijn identiteit en status bewijzen en vooral een resem foto’s/filmpjes waarop verzoeker

te zien is die een letsel heeft aan het hoofd.

4.- De verklaringen van verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk in de zin van art. 48/6 van de

Vreemdelingenwet. Hij is Nigeriaan, afkomstig uit de regio waar IPOB actief is, hij situeert het

gewelddadig optreden van het leger correct en koppelt het terecht aan de manifestaties in de periode

van 30 mei 2016. Hij wist/weet:

- wanneer onafhankelijkheidsdag gevierd wordt

- hij kent IPOB en situeert het correct

- hij kent de leider

- hij situeert zijn rol correct

5.- Verzoeker benadrukt dat in de bestreden beslissing de art. 48/3 en 48/6 Vreemdelingenwet

geschonden werden.”

In een tweede middel voert verzoeker een “dwaling over de feiten” aan.

Hij stelt:

“1.- In de bestreden beslissing wordt wat de subsidiaire bescherming betreft in de zin van art. 48/4

Vreemdelingenwet betreft, ten onrechte verwezen naar de problemen met Boko Haram.

2.- De geweldige incidenten met Boko Haram zijn nauwelijks op één hand te tellen. Maar het probleem

in Nigeria is veel groter dan Boko Haram. Er is het corrupte optreden van de regering die eigenlijk een

valse democratie is, zoals Human Rights Watch al lang verkondigt. Er zijn de etnische en religieuze

spanningen. De grote tegenstellingen tussen het Noorden en het Zuiden. Maar vooral in het geval van

verzoeker de strijd om onafhankelijkheid, minstens het streven naar onafhankelijkheid en zijn activisme

in IPOB. Tegen dat streven treden de militairen hardhandig op en verzoeker vreest dan ook voor zijn

leven en loopt uiteraard een reëel risico op ernstige schade

3.- Dat blijkt uit het gewelddadig optreden t.o.v. hem op 29 mei 2016.”

In een derde middel voert verzoeker de schending aan van het motiveringsbeginsel en de Wet op de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

Hij stelt:

“1.- Verzoeker stelt vast dat de bestreden beslissing onvoldoende gemotiveerd is. Het CGVS

- houdt onvoldoende rekening met de bewijzen die verzoeker aanbrengt

- toont onvoldoende aan waarom verzoeker niet aan de voorwaarden voldoet van art. 48

Vreemdelingenwet.

2.- De Wet van 29 juli 1991, meer bepaald artikel 3 dat bepaalt dat de motivering afdoende moet zijn, is

geschonden. In de bestreden beslissing worden de argumenten van verzoeker onvoldoende

beantwoord.”

In een vierde middel wordt de schending aangevoerd van het zorgvuldigheidsbeginsel. “Door geen

rekening te houden met de diverse elementen en voorgebrachte documenten in het dossier van

verzoeker schendt de DVZ het zorgvuldigheidsbeginsel (…)”.
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2.1.2. In een aanvullende nota van 2 januari 2017 brengt verweerder nieuwe elementen bij, in casu “COI

Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met Boko Haram” d.d. 12 april 2016.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig

inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich

tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten

grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen

en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. Omwille van hun onderlinge samenhang worden de aangevoerde middelen samen behandeld.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.4. De bestreden beslissing motiveert omstandig dat verzoekers relaas geloofwaardigheid ontbeert

omdat (i) hij verklaringen aflegt inzake een deelname aan een betoging op 29 mei 2016 terwijl uit de

beschikbare landeninformatie blijkt dat er geen manifestatie plaatsvond op die datum; (ii) verzoeker, die

zich profileert als een politiek actief persoon ter verdediging van de belangen van de mensen uit Biafra,

incoherente verklaringen aflegde over de onafhankelijkheidsdag van Biafra; (iii) verzoeker de leider van

de organisatie IPOB (Indigenous People of Biafra), waarvan hij beweert dat hij ‘second leader’ was van

zijn district, niet correct kan benoemen; (iv) verzoeker onwetend was over andere manifestaties en

gebeurtenissen die betrekking hadden op IPOB; (v) zijn reisweg naar België niet geloofwaardig is.

Verzoeker brengt geen concreet element bij ter weerlegging van voormelde motiveringen. De

vaststelling dat hij zich beperkt tot de verwijzing naar en bevestiging van zijn verklaringen kan geen

afbreuk doen aan de omstandige en pertinente motiveringen. Te dezen stelt de Raad ook vast dat

verzoeker nog altijd stelt dat “hij weet/wist dat de leider van IPOB Nnamdi Kalu is. Verzoeker wijst er op

dat door het dialect van zijn streek/regio de uitspraak Kanu en Kalu eigenlijk hetzelfde zijn en de nuance

daardoor wellicht verloren ging” terwijl de bestreden beslissing en de landeninformatie duidelijk maken

dat de leider van IPOB “Kanu” als naam draagt; verzoeker maakte dienaangaande zelf het onderscheid

tussen “Kanu” en “Kalu” door te verwijzen naar “Kanu” als een voetballer (gehoor CGVS, p.22).

De bestreden beslissing is inzake de vluchtelingenstatus terecht en pertinent en wordt, daar deze niet

dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen. De door verzoeker bijgebrachte documenten

kunnen omwille van de redengeving in de bestreden beslissing, en die door de Raad wordt

overgenomen, zijn teloorgegane geloofwaardigheid niet herstellen.

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.

2.2.5. Inzake de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet verwijst verzoeker niet alleen

naar Boko Haram maar ook naar “het corrupte optreden van de regering die eigenlijk een valse

democratie is”, naar “de etnische en religieuze spanningen”, de “grote tegenstellingen tussen het

Noorden en het Zuiden” en, “vooral in het geval van verzoeker de strijd om onafhankelijkheid, minstens

het streven naar onafhankelijkheid en zijn activisme in IPOB”.

Inzake Boko Haram blijkt uit de landeninformatie in het dossier 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 Anambra state (waarvan

verzoeker afkomstig is) tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden

en het centrum van het land (cf. ook de aanvullende nota van verweerder).

Verzoekers verwijzing naar corruptie, etnische en religieuze spanningen en tegenstellingen tussen het

Noorden en het Zuiden zijn niet afdoende om aan te tonen dat er in de Anambra-state een situatie

heerst die beantwoordt aan de criteria van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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Het blijkt dan ook 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.

In de mate dat verzoeker verwijst naar zijn asielmotieven als grondslag voor de toepassing van artikel

48/4, § 2 a) en b) van de Vreemdelingenwet wordt vastgesteld dat verzoekers asielmotieven niet

geloofwaardig werden bevonden. Derhalve komt hij niet in aanmerking voor de subsidiaire

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

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien 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


