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nr. 191 574 van 5 september 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 8 maart 2017 heeft

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

8 februari 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. MOUBAX en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, geboren op 22 oktober 1976 te Ankpa, Kogi State en

van Igala afkomst te zijn.

U groeide op in Kogi state en u ging er naar school. Na uw secundair onderwijs, ging u theologie

studeren aan het seminarie in Jos. Vervolgens reisde u in 2005 naar België om er te studeren. In 2006

besloot u om uw studie op te schorten en ging u naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar werkte u

gedurende drie jaar. Vervolgens keerde u opnieuw terug naar België en hervatte u uw studie.

In 2009 huwde u met Haruna (M.E.) (CGVS nr X). Uw vrouw woonde en werkte in Jos terwijl

u studeerde in België. Uw vrouw besloot om in 2012 in België te blijven nadat ze u met een geldig visum

had bezocht.

Jullie hebben twee zonen: Haruna (E.-O.S.) (°01/01/2013) en Haruna (O.-O.R.) (°05/08/2014), beiden

geboren te Leuven.
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Uw vrouw diende een eerste asielaanvraag in op 29 juli 2015. Het CGVS nam een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwisting bevestigd.

U diende op 8 november 2016 een eerste asielaanvraag in. U verklaarde dat u bij terugkeer zou

gedwongen worden om u aan te sluiten bij de religieuze cult van uw dorp. Uw vrouw diende diezelfde

dag een tweede asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

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

U vreest dat u gedwongen zal worden om u aan te sluiten bij de religieuze cult ‘Ibegwu’. U vreest

bovendien dat ook uw kinderen zich bij deze cult moeten aansluiten. (zie gehoor CGVS, p 14)

Gelet op voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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

van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, worden

vastgesteld.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zich niet onmiddellijk na het verlaten van uw land

van herkomst of zo snel mogelijk daarna heeft gewend tot de asielinstanties van het onthaalland

waardoor de geloofwaardigheid van uw asielmotieven ernstig wordt aangetast, minstens uw

vrees voor vervolging wordt gerelativeerd. Uw laattijdige asielaanvraag stemt dan ook niet overeen

met de houding van een persoon die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te hebben verlaten en

toont aan dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte.

U geeft aan dat uw vader moest worden opgevolgd in de religieuze cult waar u en uw broers, via

geboorte, deel van uitmaken. U zegt dat uw oudste broer Hassan uw vader diende op te volgen maar

dat hij weigerde en vervolgens vier jaar geleden op mysterieuze dood wijze overleed (zie gehoor

CGVS, p 18). Ook uw andere broer, Itodo, weigerde en overleed twee jaar geleden op mysterieuze

wijze. Diens zoon stierf vorig jaar eveneens op geheimzinnige manier (zie gehoor CGVS, p 6 en p 11).

Indien u er echter van overtuigd was dat u zich zou moeten aansluiten bij de Ibegwu, is het niet

aannemelijk dat u niet eerder asiel aanvroeg, zeker daar u het overlijden van uw broers en neefje

direct linkt aan hun verplichte opvolging bij Ibegwu.

Niet alleen is het niet aannemelijk dat de dood van uw broers u de ernst van de situatie niet zou hebben

laten inzien, bovendien blijkt uit de Facebookpagina van uw vrouw dat ze in contact staat met uw

broer Hassan (H.) (geboren in Ankpa). Uit zijn posts blijkt dat hij nog leeft waardoor uw verklaringen

dat uw broer Hassan zou overleden zijn door toedoen van de cult op geen waarheid berust.

U verklaart dat u de bedreigingen van de cult pas serieus nam bij het krijgen van een brief van Atta (E.)

(zie gehoor CGVS, p 14) in juli 2016. Het is helemaal niet aannemelijk dat u de bedreigingen van de

cult pas serieus nam nadat u een brief zou hebben ontvangen via uw vader terwijl uw oudste

broers en uw neefje eerder op mysterieuze wijze overleden en dat u dit linkte aan hun weigering

om zich bij de cult aan te sluiten.

Uw nood aan asiel klemt eens te meer daar uw vrouw reeds enkele pogingen had ondernomen om over

een geldig verblijfsstatuut te beschikken namelijk een aanvraag omwille van medische regularisatie

alsook een asielaanvraag. Het is pas wanneer deze pogingen geen verblijfstitel opleverden, dat u een

asielaanvraag indiende. U verklaarde bovendien dat u geen asiel wilde aanvragen omdat u een

politieke carrière in Nigeria ambieerde en dat uw eventuele asielaanvraag deze zou kunnen

schaden (zie gehoor CGVS, p 23). Ook deze redenering ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid of op

zijn minst de ernst van uw asielrelaas aangezien deze redenering impliceert dat u van plan was terug te

keren naar Nigeria, het land waar u beweert dat uw leven in gevaar is.

Verder dient te worden opgemerkt dat er een belangrijke discrepantie is tussen de verklaringen die

u heeft afgelegd bij het CGVS en de verklaringen die uw vrouw bij het CGVS aflegde. Zo

verklaarde u bij het CGVS dat u uw vrouw zou hebben ingelicht over uw situatie met de ‘Ibegwu’ nog

vóór u de brief had ontvangen, in augustus (zie gehoor CGVS, p 21, p 22 en 13). U geeft aan dat u het

haar vertelde omdat uw vrouw kennis kreeg over de situatie. U weet echter niet hoe dit kwam (zie

gehoor CGVS, p 22). Uw vrouw verklaarde echter dat u haar over de situatie op de hoogte bracht in

augustus – september, toen u de brief ontving (zie gehoor vrouw CGVS nr 15/18381Z, p 6). Het is

helemaal niet aannemelijk dat jullie deze gebeurtenissen niet correct in de tijd kunnen situeren.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande bevindingen niet wijzigen. U legt een vervallen

paspoort voor, met nr A3092671, uitgegeven op 29 juni 2005 en geldig tot 28 juni 2010. Het paspoort

werd later hernieuwd waardoor het geldig bleef tot 28 juni 2015.

Verder legt u een email en brieven voor. Vooreerst dient opgemerkt dat documenten slechts een

ondersteunende bewijswaarde hebben, met name in die mate dat zij door geloofwaardige verklaringen
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ondersteund worden. Documenten hebben enkel het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een

plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten, doch kunnen op zichzelf evenwel niet de

geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas herstellen. Daarbij gaat het om brieven die

geen enkel officieel karakter dragen en die bovendien een sterk gesolliciteerd karakter vertonen. Verder

legt u twee artikels voor die niet over uw persoonlijke situatie handelen.

Er kan tot slot worden opgemerkt dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een

kopie zich in het administratief dossier bevindt (‘COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met

Boko Haram’ dd. 12 april 2016), 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. Niettegenstaande Boko Haram nog steeds een reële bedreiging blijft vormen, blijkt

ook dat de organisatie terrein heeft verloren in Nigeria. Hoewel Boko Haram de overige regio’s van

Nigeria blijft bedreigen, werd de rest van Nigeria tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden

als deze in het noordoosten van het land, en meer bepaald in de staten Borno, Adamawa en Yobe.

Gelet op de regionale verschillen in het geweldsniveau en de impact van het geweld, dient niet alleen

rekening te worden gehouden met de actuele situatie in uw land van herkomst, maar ook met

de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent, met name Kogi-State. Gezien uw

verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de veiligheidssituatie in de staat

Kogi te worden beoordeeld.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het leven of de

persoon van de burgers in de staat Kogi actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van een

gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Kogi aldus geen reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 1 van het Verdrag van

Genève, artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet)

en de materiële motiveringsplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur.

Verzoeker wijst erop dat neef en broer, die dezelfde naam hebben, in de bestreden beslissing onterecht

worden verwisseld. Verzoeker is geschokt door de twijfels over het overlijden van zijn broer en brengt

uittreksels uit facebook bij die duidelijke eerbetuigingen zijn aan zijn overleden broer. De persoon

waarmee zijn vrouw contact heeft betreft een neef van zijn vrouw, een moslim die niet eens uit het dorp

van verzoekers broer afkomstig is. Verzoeker brengt afdrukken van facebook bij waaruit blijkt dat het om

verschillende personen gaat.

Over zijn laattijdige asielaanvraag doet verzoeker gelden:

“Vooreest wenst verzoeker op te merken dat hij zijn vrouw niet onnodig schrik wilde aanjagen door over

de familieproblemen te praten doch wanneer de brief toegestuurd werd het probleem een dringend

karakter kreeg .Het is immers zo dat verzoeker aanvankelijk gepland had om na zijn studies terug te

keren aangezien hij op dat moment niet w-ist hoe gevaarlijk de Ibegwu cuit was. Op dat moment was

zijn oudere broer immers daar en was er geen reden om hem te zoeken.

Zijn oudste broer heeft immers zijn werk als professor onderbroken in Benin City ten voordele van zijn

politieke carrière in Nigeria en schopte het zelf tot directeur in de regering van Kogi State.Het is echter

op dat moment dat de situatie pas erger werd en vermoord werd.

Verder wenst verzoeker te vermelden dat zijn verblijf een tijdlang werd gedekt door zijn studentenvisum

en derhalve hij met de gézondheidsproblemen van zijn echtgenote die door haar verkrachting HIV

besmetting heeft opgelopen haar niet nogmaals onnodig ongerust wilden maken

Hij hoopte tevens via een regularisatieprocedure een legaal statuut te verkrijgen en heeft hiervoor ook

een procedure ingediend. het probleem van de verplichte opvolging bij Ibegwu stelde zich derhalve niet

bij aankomst in België doch werd dwingend na het overlijden van broers en neefje, hetgeen ook

verklaart waarom hij niet eerder asiel aanvroeg.”

Betreffende de discrepantie die in de bestreden beslissing aangehaald wordt, doet verzoeker gelden dat

het duidelijk is dat zijn vrouw wist dat zijn familieleden gestorven waren doch dat hij de omstandigheden
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toen nog niet verduidelijkte. Pas recent, toen de dreiging te groot werd, achtte hij het noodzakelijk om

zijn vrouw in te lichten; ook al vermoedde zij reeds dat er iets ernstiger was. Zij was zelf ook met haar

eigen ziekte bezig. Bovendien had verzoekers echtgenote reeds aangehaald ervan overtuigd te zijn dat

haar schoonfamilie haar met voodoo raakte zodat het onnodig was om haar gelet op haar depressieve

toestand verder in te lichten. Verzoeker gaf trouwens aan dat hij niet zeker was over het exacte moment

waarop hij het vertelde en het is moeilijk om de exacte datum te onthouden van het versturen van de

brief. Beiden situeerden dit in dezelfde periode.

Verzoeker legt recente informatie neer over de Yoruba cultuur en het gevaar dat hij loopt. Deze

bewijzen dat zijn leven in gevaar is bij een terugkeer.

Verzoeker wijst nog op de aanwezigheid van Boko Haram en de situatie in Nigeria. Hij citeert in deze uit

persartikels.

2.2. Ter staving van zijn betoog, voegt verzoeker enkele uittreksels van facebook en een aantal

persartikels bij het verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en

voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht,

de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

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

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

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

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.3. In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat verzoeker kan worden gevolgd in zijn betoog over

zijn broer, de neef van zijn echtgenote en hun identiteitsverwisseling en hij aanvoert dat in de bestreden

beslissing ten onrechte gesteld wordt dat zijn echtgenote contact zou hebben met zijn broer. Verweerder

erkent in de nota ook “dat niet vast is komen te staan dat het voormelde Facebookprofiel werkelijk

toebehoort aan verzoekers broer”.

Verzoeker voert echter geen dienstige argumenten aan ter weerlegging van de volgende motieven:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u zich niet onmiddellijk na het verlaten van uw land

van herkomst of zo snel mogelijk daarna heeft gewend tot de asielinstanties van het onthaalland

waardoor de geloofwaardigheid van uw asielmotieven ernstig wordt aangetast, minstens uw

vrees voor vervolging wordt gerelativeerd. Uw laattijdige asielaanvraag stemt dan ook niet overeen

met de houding van een persoon die beweert uit vrees voor zijn leven zijn land te hebben verlaten en

toont aan dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte.

U geeft aan dat uw vader moest worden opgevolgd in de religieuze cult waar u en uw broers, via

geboorte, deel van uitmaken. U zegt dat uw oudste broer Hassan uw vader diende op te volgen maar

dat hij weigerde en vervolgens vier jaar geleden op mysterieuze dood wijze overleed (zie gehoor

CGVS, p 18). Ook uw andere broer, Itodo, weigerde en overleed twee jaar geleden op mysterieuze

wijze. Diens zoon stierf vorig jaar eveneens op geheimzinnige manier (zie gehoor CGVS, p 6 en p 11).

Indien u er echter van overtuigd was dat u zich zou moeten aansluiten bij de Ibegwu, is het niet

aannemelijk dat u niet eerder asiel aanvroeg, zeker daar u het overlijden van uw broers en neefje

direct linkt aan hun verplichte opvolging bij Ibegwu.

(…)
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U verklaart dat u de bedreigingen van de cult pas serieus nam bij het krijgen van een brief van Atta (E.)

(zie gehoor CGVS, p 14) in juli 2016. Het is helemaal niet aannemelijk dat u de bedreigingen van de

cult pas serieus nam nadat u een brief zou hebben ontvangen via uw vader terwijl uw oudste

broers en uw neefje eerder op mysterieuze wijze overleden en dat u dit linkte aan hun weigering

om zich bij de cult aan te sluiten.

Uw nood aan asiel klemt eens te meer daar uw vrouw reeds enkele pogingen had ondernomen om over

een geldig verblijfsstatuut te beschikken namelijk een aanvraag omwille van medische regularisatie

alsook een asielaanvraag. Het is pas wanneer deze pogingen geen verblijfstitel opleverden, dat u een

asielaanvraag indiende.”

Verzoeker erkent in het onderhavige verzoekschrift dat het probleem inzake de opvolging reeds

dwingend werd na het overlijden van zijn broers en neef. Hiermee bevestigt hij in wezen de vaststelling

dat het geheel niet aannemelijk is dat hij de bedreigingen van de cult pas serieus zou hebben genomen

na het ontvangen van een brief. Er kan in dit kader bovendien worden opgemerkt dat verzoeker ook na

het ontvangen van de brief nog diverse maanden wachtte alvorens asiel aan te vragen. Redelijkerwijze

kan nochtans worden verwacht dat een kandidaat-vluchteling, die beweert zijn land te zijn ontvlucht

vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale

bescherming, onmiddellijk en van wanneer hij daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen.

Dat verzoeker initieel een studentenvisum had en het verblijf trachtte te regulariseren middels andere

procedures, doet hieraan geen afbreuk en staat er niet aan in de weg dat verwacht mocht worden dat hij

een asielaanvraag zou indienen indien hij bescherming behoefde. Te meer gezien verzoekers broers en

neef ten tijde van het gehoor bij het CGVS reeds vier jaren tot een jaar geleden zouden zijn gedood

door de cult, is het niet aanvaardbaar dat verzoeker dermate laattijdig asiel aanvroeg. Indien hij werkelijk

een dringende nood aan internationale bescherming had, mocht worden verwacht dat hij dit (veel)

eerder zou hebben gedaan; ook indien hij zijn vrouw niet nodeloos ongerust wenste te maken. Er dient

namelijk te worden aangenomen dat zulke schrik om zijn vrouw ongerust te maken niet opweegt tegen

de aangevoerde vrees voor vervolging. Dat verzoeker naliet om zo snel mogelijk asiel aan te vragen,

gedurende jaren talmde alvorens dit te doen en uiteindelijk slechts asiel aanvroeg na diverse mislukte

pogingen om het verblijf middels andere procedures te regulariseren, getuigt niet van een ernstige en

oprechte vrees voor vervolging in zijn hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6,

tweede lid, d) van de Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoekers algehele

geloofwaardigheid.

Verder vormt het een negatieve indicatie voor de geloofwaardigheid van de aangevoerde vrees voor

vervolging dat verzoekers echtgenote, zoals blijkt uit de gezegden van verzoekers advocaat ter

terechtzitting, geen beroep aantekende tegen de beslissing tot weigering van inoverwegingname van

haar tweede asielaanvraag. Indien verzoekers vrees op de waarheid zou berusten, kan worden

verwacht dat zij dit wel zou hebben gedaan aangezien ook zij zou riskeren problemen te riskeren met de

cult die verzoeker viseert.

Daarenboven laat verzoeker de bestreden beslissing volledig onverlet waar gemotiveerd wordt:

“U verklaarde bovendien dat u geen asiel wilde aanvragen omdat u een politieke carrière in Nigeria

ambieerde en dat uw eventuele asielaanvraag deze zou kunnen schaden (zie gehoor CGVS, p 23).

Ook deze redenering ondermijnt ernstig de geloofwaardigheid of op zijn minst de ernst van uw

asielrelaas aangezien deze redenering impliceert dat u van plan was terug te keren naar Nigeria, het

land waar u beweert dat uw leven in gevaar is.”

Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien

verzoeker deze niet aanvecht, onverminderd overeind.

Voorts wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Verder dient te worden opgemerkt dat er een belangrijke discrepantie is tussen de verklaringen die

u heeft afgelegd bij het CGVS en de verklaringen die uw vrouw bij het CGVS aflegde. Zo

verklaarde u bij het CGVS dat u uw vrouw zou hebben ingelicht over uw situatie met de ‘Ibegwu’ nog

vóór u de brief had ontvangen, in augustus (zie gehoor CGVS, p 21, p 22 en 13). U geeft aan dat u het

haar vertelde omdat uw vrouw kennis kreeg over de situatie. U weet echter niet hoe dit kwam (zie

gehoor CGVS, p 22). Uw vrouw verklaarde echter dat u haar over de situatie op de hoogte bracht in

augustus – september, toen u de brief ontving (zie gehoor vrouw CGVS nr X, p 6). Het is helemaal

niet aannemelijk dat jullie deze gebeurtenissen niet correct in de tijd kunnen situeren.”

Verzoeker tracht deze discrepantie ten onrechte te minimaliseren. Zo al aangenomen zou kunnen

worden dat het moeilijk is om de exacte datum van het ontvangen van de brief en van het inlichten van

zijn vrouw te onthouden, dan nog mocht worden verwacht dat verzoeker en diens echtgenote minstens
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op coherente wijze zouden kunnen aangeven of verzoeker zijn echtgenote nu al dan niet voor het

ontvangen van de brief inlichtte.

Verweerder geeft in de nota met opmerkingen bovendien terecht aan:

“Verweerder wenst bovendien nog enkele bijkomende vaststellingen te doen die eveneens steun vinden

in het administratief dossier. Meer bepaald waren verzoekers verklaringen op verschillende punten zeer

vaag. Zo blijkt uit verzoekers verklaringen aangaande de (vermeende) dood van zijn broers op geen

enkele wijze een rechtstreekse, concrete betrokkenheid van de religieuze sekte. Gevraagd om meer te

vertellen over hun dood, bleef verzoeker op de vlakte, stellend dat hun dood “mysterieus” was en

niemand het kon verklaren. (CGVS gehoorverslag d.d.22/12/2016, p.6, 18) Verzoekers echtgenote gaf

aan dat Hassan (verzoekers oudste broer) ziek was maar de artsen niet konden achterhalen welke

ziekte hij had. Over verzoekers andere broer kon zij in het geheel niets zeggen. (gehoorverslag CGVS X

d.d.22/12/2016, p.8) Niet alleen is het opmerkelijk te noemen dat verzoeker en zijn echtgenote slechts in

beperkte mate details gaven over de dood van verzoekers broers, dergelijke verklaringen zijn ook

geenszins afdoende om te concluderen dat de sekte er een hand in zou hebben gehad. Verder kon

verzoeker slechts in zeer algemene, vage bewoordingen zeggen wanneer zijn vader afstand zou

hebben genomen van de sekte; kon hij niet met zekerheid zeggen hoe lang een persoon (met de rol van

verzoekers vader) lid diende te zijn van de sekte, noch, indien dit zou zijn tot hij een voldoende oude

mannelijke nakomeling had, hoe oud het kind dan moest zijn; en kon hij niet zeggen door wie zijn

echtgenote op de hoogte werd gebracht van de problemen met de sekte, terwijl dit nochtans de

aanleiding zou zijn geweest voor verzoeker om de problemen met haar te bespreken. (CGVS

gehoorverslag d.d.22/12/2016, p.15, 17, 22) Deze vaststellingen ondermijnen verder de aannemelijkheid

van het door verzoeker voorgehouden relaas.”

De voormelde vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers vermeende vrees voor

vervolging.

De documenten in het administratief dossier kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of

betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De informatie over rituele moorden bij het verzoekschrift is van louter algemene aard en heeft geen

betrekking op verzoekers persoon. Dergelijke algemene informatie kan geheel niet volstaan om aan te

tonen dat verzoeker bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te

worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker dient dit in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet

op het voorgaande, in gebreke.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

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.

3.4. Gelet op de hoger gedane vaststellingen inzake het asielrelaas, toont verzoeker niet aan dat hij in

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel

48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Op basis van de landeninformatie in het administratief dossier wordt inzake de (veiligheids-)situatie in

verzoekers land en regio van herkomst in de bestreden beslissing voorts met recht gesteld:

“Er kan tot slot worden opgemerkt dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een

kopie zich in het administratief dossier bevindt (‘COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met

Boko Haram’ dd. 12 april 2016), 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. Niettegenstaande Boko Haram nog steeds een reële bedreiging blijft vormen, blijkt

ook dat de organisatie terrein heeft verloren in Nigeria.

Hoewel Boko Haram de overige regio’s van Nigeria blijft bedreigen, werd de rest van Nigeria tot nu toe

niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noordoosten van het land, en meer

bepaald in de staten Borno, Adamawa en Yobe. Gelet op de regionale verschillen in het geweldsniveau

en de impact van het geweld, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in
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uw land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent, met

name Kogi-State. Gezien uw verklaringen met betrekking tot uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de

veiligheidssituatie in de staat Kogi te worden beoordeeld.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het leven of de

persoon van de burgers in de staat Kogi actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van een

gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Kogi aldus geen reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.”

Verzoeker slaagt er geenszins in om de voormelde motieven te ontkrachten. Nog daargelaten dat

verzoekers informatie veel minder uitgebreid ingaat op de veiligheidssituatie dan de informatie in het

administratief dossier, blijkt ook uit deze informatie namelijk dat het conflict met Boko Haram zich

hoofdzakelijk afspeelt in het noordoosten van Nigeria. Uit deze informatie kan niet worden afgeleid dat

verzoekers regio van herkomst dermate door dit conflict zou zijn geraakt dat de situatie aldaar

beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Dat zich in

deze regio een cel geaffilieerd aan Boko Haram zou bevinden en dat aldaar door een onbekende

groepering een aanval werd gepleegd op een politiekantoor en een privéwoning, kan niet volstaan om

dit aan te tonen.

Gelet op de hoger gedane vaststellingen, toont verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf september 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


