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nr. 195 216 van 20 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS

Kroonlaan 207

1050 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 november 2017

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

staatlozen van 31 oktober 2017.

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 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 14 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 november 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

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

JACOBS 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 volgens zijn verklaringen op 5 november 2012 België is binnengekomen, diende op

5 november 2012 een asielaanvraag in.

1.2. Op 29 maart 2013 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker diende tegen deze

beslissing een beroep in bij de Raad die besloot tot de weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (RvV 16 juli 2013, nr. 106 821). Het arrest is

gemotiveerd als volgt:

“2.1.1. Verzoeker argumenteert inzake het bestaan en de doelstellingen van Boko Haram.
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Hij stelt dat het feit dat hij maar zes maanden in Maiduguru heeft gewoond de lacunes kan

verduidelijken.

2.1.2. Per fax, gedateerd op 5 juni 2013 maar door de Raad ontvangen op 5 juli 2013, brengt verzoeker

documenten bij, namelijk landeninformatie inzake de gouverneurs van Yobe State, een stadsplan, een

brief met kopie van de briefomslag, een geboorteakte, foto’s van verwondingen en een verslag van de

arts die zijn verwondingen bevestigt.

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

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

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

vertellen (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 plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Verzoekers verweer dat hij slechts zes maanden in Maiduguru verbleef is niet aanvaardbaar ter

verschoning van zijn verregaande onwetendheid inzake essentiële kenmerken van Maiduguru. Zelfs

indien hij daar voor een beperkte periode had verbleven, dient aangenomen te worden dat hij enige

kennis omtrent zijn directe leefomgeving aldaar zou kunnen aantonen, quod non.

De landeninformatie die wordt bijgebracht zonder nadere duiding inzake het verband met verzoekers

relaas kan zijn geloofwaardigheid niet herstellen. Hetzelfde geldt voor de brief aangezien die blijkbaar

uitgaat van zijn zuster, die niet aanzien kan worden als een objectieve bron. Verzoekers geboorteakte

betreft diens identiteit, die op het eerste zicht niet ter discussie staat. De foto’s zijn in kopie en zijn van

dermate slechte kwaliteit dat er niets is uit af te leiden. Het attest van het Rode Kruis bevestigt het

bestaan van littekens maar kan geen uitsluitsel geven over de oorzaak ervan, laat staan de relatie met

verzoekers relaas.

Aangezien verzoeker niet aantoont dat hij ooit in Maiduguru heeft verbleven, kan niet worden

aangenomen dat hij daar het slachtoffer werd van acties van Boko Haram.

Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat hij in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus of de

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

Evenmin maakt hij door de verwijzing naar de acties en doelstellingen van Boko Haram aannemelijk dat

er zich in Nigeria actueel een situatie voordoet die beantwoordt aan de bepalingen van artikel 48/4, §2,

c).

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.”.

1.3. Op 1 oktober 2017 werd een beslissing genomen tot afgifte van een bevel om het grondgebied te

verlaten, met vasthouding met het oog op verwijdering en een inreisverbod.

1.4. Op 24 oktober 2017 diende verzoeker, die verblijft in het gesloten centrum voor illegalen te

Merksplas, een nieuwe asielaanvraag. Op 25 oktober 2017 werd een beslissing genomen tot afgifte van

een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker en een beslissing tot vasthouding in een

welbepaalde plaats.
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1.5. Op 31 oktober 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Deze beslissing, die verzoeker op 31 oktober

2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 24/10/2017

Overdracht CGVS: 26/10/2017

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6/2, derde lid van de Vreemdelingenwet voorschrijft

dat binnen een korte termijn een beslissing moet genomen worden.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, geboren te zijn te Lagos op 5 oktober 1987, van

Yoruba origine te zijn en christen te zijn.

Op 05/11/2012 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ).

Op 29/03/2013 nam het CGVS een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus, omdat uw kennis betreffende Maiduguri dermate vaag en beperkt

was, dat u niet aannemelijk maakte daadwerkelijk in Maiduguri verbleven te hebben, laat staan dat u er

problemen kende met Boko Haram. U ging in beroep tegen deze beslissing, maar op 16/07/2013 nam

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een bevestigende beslissing tot weigering vluchtelingenstatus

en weigering subsidiaire bescherming (arrest N° 106 821). U keerde niet terug naar uw land van

herkomst.

Op 01/10/2017 werd u gecontroleerd door de Belgische autoriteiten en werd vastgesteld dat u zich

illegaal op het Belgische grondgebied bevond. U werd gearresteerd en overgebracht naar het gesloten

centrum teneinde u van het Belgische grondgebied te verwijderen. Op 24/10/2017 diende u in het

gesloten centrum / gevangenis Merksplas een tweede asielaanvraag in. U bleef bij uw eerdere

verklaringen, namelijk dat u in Nigeria problemen kende met Boko Haram in Maiduguri. U legde in het

kader van uw tweede asielaanvraag een faxkopie van een handgeschreven brief van pastoor A.

(dd.10/12/2014), een faxkopie van een brief van pastoor John T. (dd.12/10/2016), een faxkopie van uw

annex 35 (dd.22/5/2013) en een faxkopie van uw badge van het Rode Kruis Opvangcentrum Chantecler

neer.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die

u naar aanleiding van uw vorige asielaanvraag hebt uiteengezet. In dit verband dient te worden

benadrukt dat in het kader van uw eerste asielaanvraag door het CGVS op 29/03/2013 een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

gegeven en dit omdat uw kennis betreffende Maiduguri dermate vaag en beperkt was, dat u niet

aannemelijk maakte daadwerkelijk in Maiduguri verbleven te hebben, laat staan dat u er problemen

kende met Boko Haram. U ging in beroep tegen deze beslissing, maar op 16/07/2013 nam de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen een bevestigende beslissing tot weigering vluchtelingenstatus en

weigering subsidiaire bescherming (arrest N° 106 821). U diende geen cassatieberoep in. Bijgevolg

resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste asielaanvraag en staat

de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een

nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens

aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt. Echter, in onderhavig

geval is er geen dergelijk element in uw dossier voorhanden.

Voor wat de materiële bewijzen en verklaringen betreft die u in het kader van uw tweede

asielaanvraag aanbracht, kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

Uit het administratief dossier blijkt dat u naar aanleiding van onderhavige asielaanvraag geen

bijkomende inhoudelijke verklaringen hebt afgelegd. U beperkt zich integendeel louter tot een verwijzing

naar asielmotieven die u in het verleden hebt uiteengezet, namelijk dat u verdere vervolging vreest door
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Boko Haram (schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag, dd. 24/10/2017). Er moet worden

beklemtoond dat uw eerste aanvraag door het CGVS werd afgewezen, omdat uw kennis betreffende

Maiduguri dermate vaag en beperkt was, dat u niet aannemelijk maakte daadwerkelijk in Maiduguri

verbleven te hebben, laat staan dat u er problemen kende met Boko Haram. U ging in beroep tegen

deze beslissing, maar op 16/07/2013 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een bevestigende

beslissing tot weigering vluchtelingenstatus en weigering subsidiaire bescherming (arrest N° 106 821). U

diende geen cassatieberoep in.

U legde in het kader van uw tweede asielaanvraag een faxkopie van een handgeschreven brief van

pastoor A. (dd.10/12/2014), een faxkopie van een brief van pastoor John T. (dd.12/10/2016), een

faxkopie van uw annex 35 (dd.22/5/2013) en een faxkopie van uw badge van het Rode Kruis

Opvangcentrum Chantecler neer. Betreffende de door u in het kader van uw tweede asielaanvraag

neergelegde faxkopieën van de brieven van enerzijds pastoor A. (dd.10/12/2014) en anderzijds pastoor

John T. (dd.12/10/2016), kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden. Vooreerst dient te worden

opgemerkt dat u deze documenten (dd.10/12/2014 en dd. 12/10/2016) erg laattijdig neerlegt

(respectievelijk drie en één jaar nadat de brieven, die aan u werden gericht, werden opgesteld) en u

geen afdoende reden geeft waarom u deze documenten zo laat neerlegt (schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag, dd. 24/10/2017). U gaf integendeel aan dat u reeds sinds 2013 contact heeft

met pastoor John T. (schriftelijke verklaring meervoudige aanvraag, dd. 24/10/2017, vraag 4.4.1.).

Verder is het zo dat om enige bewijskracht te hebben, de door u voorgelegde stukken

ondersteund dienen te worden door consistente en geloofwaardige verklaringen, wat in casu echter niet

het geval is. Bovendien betreft het een gemakkelijk door knip en plakwerk te fabriceren faxkopie, waar

derhalve geen bewijswaarde aan kan worden gehecht. De door u neergelegde faxkopie van uw annex

35 (dd.22/5/2013) toont hoogstens aan dat u een schorsend beroep instelde tegen de beslissing van het

CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag, maar is verder niet relevant voor uw asielrelaas. De

faxkopie van uw badge van het Rode Kruis Opvangcentrum Chantecler waar u verbleef toen uw eerste

asielaanvraag hangende was, is niet relevant voor uw asielrelaas.

Verder haalde u aan dat u foto’s heeft van u die ontsnapt uit Maiduguri (schriftelijke verklaring

meervoudige aanvraag, dd. 24/10/2017, vraag 1.1.2. en 3.3.1.). Er dient echter te worden vastgesteld

dat u geen foto’s neerlegde in het kader van uw tweede asielaanvraag.

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, 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. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de veiligheidssituatie in de staat Lagos 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 Lagos actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van een

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

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

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de
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elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft dat voor wat betreft de door u ingezette verblijfsprocedures waarvoor

de DVZ wel verantwoordelijk is kan gesteld worden dat deze verblijfsprocedures allen werden

afgewezen en er geen schending van artikel 3 EVRM werd aangetoond. Er is geen probleem van non-

refoulement, de betrokkene heeft in geen enkele procedure een probleem van 3 EVRM aangehaald.

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op

het ogenblik van de kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel

74/8 en 74/9 bevindt of ter beschikking bent gesteld van de regering.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, met artikel 47 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie (hierna : het Handvest) en met artikels 23 en 39 van de richtlijn

2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de

lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (hierna : de Procedurerichtlijn).

Schending van art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht

van administratieve akten, artikel 48/3 en 48/4 , 57/6/2 en 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de

toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling;.

Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur waaronder de zorgvuldigheidsplicht, principes van

machtsoverschrijding ;

Schending van artikel 3 aan de Conventie van de Mens getekend te Rome op 04.11.1950; (EVRM)”

Verzoeker merkt op dat de bestreden beslissing, wat de algemene veiligheidssituatie in Nigeria betreft,

uitsluitend verwijst naar de COI Focus “Nigeria. Veiligheidssituatie in verband met Boko Haram.” van 12

april 2016. Deze informatie is thans 19 maanden oud, niet meer actueel en is derhalve niet pertinent ter

ondersteuning van de bestreden beslissing.

Verzoeker stelt dat er nieuwe verslagen zijn verschenen, die de conclusies met betrekking tot de

veiligheidssituatie in een ander daglicht stellen. Hij steunt zich hierbij op verschillende berichten en

rapporten over de situatie van Boko Haram in het noordoosten van Nigeria. Verzoeker betoogt dat de

aanvallen van Boko Haram, zelfs indien deze beperkt zijn tot bepaalde streken, een algemene impact

hebben op het hele land dat in een chaotische toestand geraakt. Hierdoor wordt ook Lagos geraakt,

waarvan verzoeker afkomstig is. Verzoeker citeert in dit verband uit het rapport “Nigeria. Country

Focus.” van EASO van juni 2017 (p. 19 en p. 26-27). Lagos is uiteindelijk een van de regio’s waar het

meeste geweld heerst. Het feit dat dit geweld al dan niet gelinkt is met Boko Haram is van weinig

belang, vermits de autoriteiten de bevolking niet kunnen beschermen en aan de uitschakeling van Boko

Haram een absolute voorrang moet worden gegeven.
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Verzoeker voert aan dat hij thans ook de originelen van de faxkopieën voorlegt en tevens de originele

brief van NBA van 23 oktober 2017. Hij stelt dat het advocatenkantoor echt bestaat en vraagt om met

deze documenten rekening te houden.

De motivering in de bestreden beslissing dat deze documenten eerder hadden kunnen worden

voorgelegd, kan niet worden weerhouden. Hij merkt op dat hij niet kan beoordelen welke documenten

ter ondersteuning van de asielaanvraag dient voor te leggen, gelet op de voorlegging van zijn badge van

het opvangcentrum en de “bijlage 35” die niet pertinent zijn. Hij wijst er nog op dat hij niet werd gehoord

door het Commissariaat-generaal en dat hij enkel korte verklaringen heeft afgelegd bij de Dienst

Vreemdelingenzaken.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende documenten bij het verzoekschrift:

- originele handgeschreven brief van pastoor A. (stuk 3)

- originele brief van pastoor John T. (stuk 4)

- originele brief van een advocatenkantoor van 23 oktober 2017 (stuk 5)

- rapport “Nigeria. Country focus.” Van EASO van juni 2017 (stuk 6)

- rapport van VN Veiligheidsraad van 31 mei 2017 (stuk 7).

2.2. Artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52,

§ 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen op zich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53-

2555/001, 23-24).

2.3. De Raad beschikt over een hervormingsbevoegdheid, dient een arrest te vellen dat gemotiveerd is

en geeft aan waarom verzoekers volgende asielaanvraag al dan niet beantwoordt aan de voorwaarden

van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en ondubbelzinnig de redenen

uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.
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Een algemene en theoretische toelichting of het citeren van internationale of nationale bepalingen of

beginselen van behoorlijk bestuur in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat

verzoeker nieuwe elementen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht.

2.4. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zijn nieuwe elementen in het kader van zijn tweede

asielaanvraag op nuttige wijze naar voor kon brengen, waarbij zijn verklaringen werden overgemaakt

aan de commissaris-generaal. Verzoeker brengt in zijn verzoekschrift geen valabele elementen aan die

hij dan wel zou hebben aangevoerd binnen het kader van een persoonlijk interview die zouden hebben

kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure, met name het al dan niet in

overweging nemen van zijn tweede asielaanvraag. Hij beperkt zich tot het louter stellen dat de

beslissing van de commissaris-generaal werd genomen zonder dat hij werd gehoord. Hij maakt echter

geenszins duidelijk welke specifieke omstandigheden of gegevens hij dan wel zou hebben aangevoerd

binnen het kader van het hoorrecht, die de beslissing van de commissaris-generaal hadden kunnen

beïnvloeden en zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de procedure.

Verzoeker kan zich niet dienstig beroepen op de impact van Boko Haram op de veiligheidssituatie in

Lagos, de regio waarvan verzoeker afkomstig is. Uit de informatie waarop de bestreden beslissing

steunt alsook de informatie die verzoeker in zijn verzoekschrift bijbrengt, kan enkel worden afgeleid dat

Lagos niet wordt getroffen door de terreurdaden van Boko Haram. Ook in het EASO-rapport van juni

2017 wordt toegelicht dat Boko Haram actief is in het noordoosten van Nigeria, terwijl het zuidwesten

waartoe Lagos behoort, wordt omschreven als de meeste veilige geopolitieke zone van het land. Het

rapport van de VN Veiligheidsraad, alsook de overige berichtgeving die in het verzoekschrift werd

opgenomen, bevestigt het feit dat Boko Haram zich richt op Centraal-Afrika, zodat verzoeker zich niet

ernstig kan beroepen op problemen met Boko Haram om aan te toen dat er elementen zijn die de kans

aanzienlijk groter maken dat hij een nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken bij een

terugkeer naar Lagos. In die zin zijn ook de drie brieven die verzoeker voorlegt niet pertinent, aangezien

deze evenzeer waarschuwen voor het gevaar van Boko Haram. Bovendien hebben deze drie brieven

een duidelijk gesolliciteerd karakter. Verzoeker erkent verder dat hij geen andere pertinente elementen

heeft voorgelegd in het kader van zijn nieuwe asielaanvraag.

De Raad is van oordeel dat verzoeker met zijn betoog in beroep naar aanleiding van zijn tweede

asielaanvraag geen nieuwe elementen heeft aangebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in

aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

Voorts treedt de Raad de commissaris-generaal bij dat, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze werd geoordeeld of een

terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

Bovenstaande vaststellingen volstaan om het beroep te verwerpen.

2.5. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker vraagt, kan de Raad de beslissing houdende weigering van

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag slechts vernietigen om specifieke redenen

voorzien in artikel 39/2, § 1, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden

aangetoond, zoals blijkt uit wat voorafgaat.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig november tweeduizend zeventien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


