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nr. 50 207 van 26 oktober 2010

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 27 juli 2010 heeft

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

30 juni 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. VAN DE SIJPE en van

attaché L. EECKHAUT, 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. U bent geboren te Lagos op 30 augustus 1974.

U bent gehuwd met (O.V.) en samen met haar hebt u twee kinderen, namelijk (O.B.) (°Lagos op

18/5/2005) en (O.B.) (°Lagos op 31/08/2009).

In januari 2007 werd u aangesteld als pastoor in de Evangelical Church of West Africa (hierna ECWA)

in Jos Jarawa nadat u in 2007 verhuisde naar Jos. Op 17 januari 2010 moest u gaan preken in de

ECWA1 in Jos. Toen u eraan kwam, zag u mensen met machetes. U probeerde uw vrouw (O.V.)

en pastoor (A.) – een vriend uit Mauritanië die bij u op bezoek was – te contacteren, maar geen

van beide nam de telefoon op. U keerde terug naar uw huis, maar toen u eraan kwam zag u dat er rook

uit uw huis kwam. Tegen de avond belde pastoor (A.) u op en hij wist u te vertellen dat hij, uw vrouw

en uw kinderen werden aangevallen en dat hij uw vrouw naar een kliniek in Momba Village bracht.
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Pastoor (A.) stelde voor dat u met uw gezin meereed naar Mauritanië. Op 28 januari 2010 verlieten u en

uw gezin Nigeria en reden jullie mee met pastoor (A.) naar Nouakchott – Mauritanië. Na een reis

van zeven dagen zei Pastoor (A.) dat er één plaats was aan boord van een schip dat naar een veilig

land zou varen en dat hij uw gezin later zou helpen over te zetten. Na één dag verblijf in Nouakchott

ging u samen met (A.) aan boord van het schip. U denkt dat u op 1 april 2010 in België toekwam waar

u diezelfde dag een asielaanvraag indiende.

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 omwille van problemen die u en uw gezin in

Jos kenden met moslims, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

U legde vage verklaringen af betreffende uw verblijf in Jos.

U verklaarde dat u in januari 2007 werd u aangesteld als pastoor in de ECWA in Jos Jarawa en dat

u verhuisde naar Jos (gehoor CGVS, p.4). Toen u gevraagd werd welke tribes voorkomen in Jos

en omgeving, gaf u aan dat dit voornamelijk de Hausa, de Fulani en de Yoruba waren en dat er ook

Igbo wonen. Buiten deze vier kende u geen andere tribes die voorkomen in Jos en omgeving (gehoor

CGVS, p.5). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat de gevechten in Jos in januari 2010 voornamelijk tussen de etnische

groepen Hausa (moslims) en Berom (christenen) plaatsvonden. Toen u later gevraagd werd wie of wat

Berom is, gaf u aan dat dit een dorp is, maar dat u niet wist of het een christen of moslimdorp was

(gehoor CGVS, p.10). Toen u gevraagd werd welke de namen zijn van de twee grote straten die noord-

zuid door Jos lopen, gaf u aan dat u het niet wist. Toen u werd gevraagd in welke straat het

hoofdpostkantoor van Jos ligt, gaf u aan dat u het niet wist. Toen u werd gevraagd in welke straat het

treinstation van Jos ligt, gaf u aan dat u het zich niet kon herinneren (gehoor CGVS, p.5). Toen u

gevraagd werd om enkele Local Government Area’s (hierna LGA) in de buurt van Jos te noemen, gaf u

aan dat u er – buiten North- en South-Jos – geen kende, omdat u niet met politiek bezig bent (gehoor

CGVS, p.6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt dat er in Plateau State (de staat waarin Jos zich bevindt) zeventien LGA’s

zijn. Het feit dat u niet met politiek bezig bent, is geen afdoende verklaring om slechts twee LGA’s te

kennen, aangezien de LGA deel uitmaakt van de administratieve structuur van het land en niet louter

met politiek te maken heeft.

Toen de dossierbehandelaar u vroeg wat de naam van de centrale, belangrijkste markt van Jos was,

gaf u aan dat er in Jos geen centrale markt is, maar dat er enkel kleine markten zijn in Jos (gehoor

CGVS, p.6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve

dossier werd gevoegd, blijkt nochtans dat de centrale, belangrijkste markt van Jos een

overbekend oriëntatiepunt is in het midden van de stad. Toen u verder gevraagd werd of er een rivier in

de buurt van Jos stroomt, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.6). Uit informatie waarover het

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

de Jama’are rivier – ook gekend als Bunga rivier – ontspringt nabij Jos.

Bovenstaande veelvuldige en frappante onwetendheden betreffende Jos ondermijnen volledig

de geloofwaardigheid van uw driejarig verblijf in Jos én de problemen die u daar onderging.

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

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

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

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

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

van een eventuele terugkeer naar uw land.

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

negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie
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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. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van “de algemene rechtsbeginselen der

zorgvuldigheid (onder meer het redelijkheidsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel)” en van de materiële

motiveringsplicht.

In een eerste onderdeel voert verzoeker aan dat, daar waar hem vage verklaringen worden verweten,

verweerder meer specifieke vragen had kunnen stellen. Verweerder heeft zich evenwel beperkt tot het

stellen van algemene cultureel-maatschappelijke vragen zonder aan zijn leefwereld aangepaste vragen

te stellen of de grond van zijn asielrelaas nader te onderzoeken.

Verzoeker kon, behoudens de Berom, de vier voornaamste ‘tribes’ van Jos opsommen. Verweerder

toont niet aan dat het niet vermelden van de Berom een afdoende reden is om zijn afkomst van Jos in

twijfel te trekken. Verzoeker vervolgt: “Wellicht kan deze ‘vergetelheid’ worden verklaard door de stress

die verzoeker kende tijdens het interview”. Hij betoogt onder verwijzing naar het bij het verzoekschrift

gevoegde attest van de ECWA dat niet ter discussie kan staan dat hij pastoor was bij de ECWA.

Evenmin kan, zo blijkt uit de in het verzoekschrift aangehaalde internetartikelen, worden betwist dat de

leden van de ECWA op 17 januari 2010 werden aangevallen door moslims. De ECWA is een Yoruba-

eredienst en de christenen worden aangeduid als ‘onigbagbo’ in het Yoruba zodat het niet verwondert

dat verzoeker het woord ‘Berom’ niet onmiddellijk herkende.

De vraag omtrent de centrale markt van Jos is niet dienstig omdat verzoeker steeds werkzaam was als

pastoor en niet in het centrale deel van Jos diende te zijn. Volgens hem zijn daar vele markten en kan

niet één markt als hoofdmarkt worden aangeduid. Ook het feit dat hij slechts twee LGA’s van Plateau

State kon opnoemen behoeft geen verwondering. Volgens verzoeker mag niet van hem worden

verwacht dat hij buiten Jos meer LGA’s kan opnoemen nu degene die hij opsomde degene waren waar

hij zelf actief was. Dat hij het hoofdpostkantoor en het treinstation niet kon situeren wijt verzoeker aan de

grootte van de stad en het feit dat hij nooit de trein nam of in het hoofdpostkantoor moest zijn. Hij meent

dat veeleer de vraag had moeten worden gesteld naar gebouwen en monumenten in de omgeving van

zijn woonplaats, hetgeen door verweerder werd nagelaten. Zelfs wanneer zijn advocaat aan het einde

van het gehoor vroeg om meer concrete vragen te stellen over gebouwen of monumenten in Jos werd

louter de vraag gesteld waar het poloveld was. De gestelde vragen hadden duidelijk geen of

onvoldoende uitstaans met verzoekers leefwereld.

In een tweede onderdeel voert verzoeker aan dat geen afdoende onderzoek werd gevoerd naar zijn

verklaringen omtrent zijn priesterschap bij de ECWA. Verweerder mag dan ook niet besluiten dat het

asielrelaas ongeloofwaardig is “nu zij niet met zekerheid heeft uitgesloten dat verzoeker werkzaam was

bij het ECWA, hetgeen zij nochtans makkelijk kon nagaan”. Het zou dan ook duidelijk zijn dat het

redelijkheidsbeginsel is geschonden. Bovendien moet worden opgemerkt dat verzoeker op vele vragen

een correct antwoord kon formuleren. Het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht zijn

dan ook geschonden daar verweerder zich enkel fixeerde op de vergissingen van verzoeker en geen of

onvoldoende rekening hield met de overige elementen. Verzoeker wijst erop dat hij een helder relaas

vertelde, vrij van hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen of tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden. Er is geen reden om te twijfelen aan zijn relaas, noch aan het neergelegde

attest van de ECWA waarin wordt verklaard dat hij in Jos werkzaam was als pastoor. Derhalve mag de

vluchtelingenstatus hem niet worden ontzegd.

2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een

administratieve rechtshandeling, in casu 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.

Verweerder repliceert met recht dat, in tegenstelling tot wat verzoeker lijkt te suggereren, de

commissaris-generaal niet dient te bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar zijn. Het is verzoeker

die door een coherent relaas, achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante

elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk dient te maken. De bewijslast inzake de gegrondheid
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van een asielaanvraag rust immers 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 (UNHCR, Guide des procédures

et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 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 commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de commissaris-generaal om

zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). 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 in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoeker brengt geen documenten bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit of reisweg,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier waar deze motiveert dat verzoeker (i)

slechts vier ‘tribes’ kon noemen in Jos en omgeving (ii) gevraagd naar de ‘tribes’ aldaar, de Berom niet

vernoemde, en dit ondanks dat uit de informatie in het dossier blijkt dat de gevechten in januari 2010 in

Jos voornamelijk plaatsvonden tussen de etnische groepen Hausa (moslims) en Berom (christenen) (iii)

wanneer hem later gevraagd werd wie of wat Berom is, aangaf dat dit een dorp is maar dat hij niet wist

of het een christen of moslimdorp is (iv) de namen van de twee grote straten die van noord naar zuid

door Jos lopen niet bleek te kennen (v) niet wist in welke straat van Jos het hoofdpostkantoor ligt (vi)

evenmin kon preciseren in welke straat van Jos het treinstation ligt (vii) slechts twee van de zeventien

LGA’s in de Plateau State kon noemen (viii) gevraagd naar de naam van de centrale, belangrijkste

markt van Jos, aangaf dat er geen centrale markt is maar dat er enkel kleine markten zijn terwijl uit de

informatie in het dossier blijkt dat de centrale, belangrijkste markt een overbekend oriëntatiepunt is in

het midden van de stad (ix) niet wist of er al dan niet een rivier stroomt in de buurt van Jos terwijl uit de

informatie in het dossier blijkt dat dit wel degelijk het geval is.

Verzoeker betwist de voormelde vaststellingen niet doch tracht zijn onwetendheid omtrent de Berom af

te doen als een ‘vergetelheid’ ingevolge de stress van het interview. Daar waar een zekere mate van

stress inherent is aan elk interview, staat dit er echter geenszins aan in de weg dat van een asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze kan antwoorden op eenvoudige kennisvragen aangaande

zijn regio van herkomst. Daarenboven kan hoe dan ook niet worden aangenomen dat het voorgaande

een loutere ‘vergetelheid’ zou betreffen in hoofde van verzoeker aangezien hem aan het einde van het

gehoor uitdrukkelijk werd gevraagd wie of wat Berom is, waarbij hij aangaf dat het een dorp zou

betreffen en niet wist of het een christen of moslimdorp is (administratief dossier, stuk 3, p.10). Dat het

Yoruba-woord voor christenen ‘onigbagbo’ zou zijn kan, nog daargelaten dat dit door verzoeker

geenszins wordt gestaafd, hoegenaamd niet verklaren waarom hij nog nooit blijkt te hebben gehoord

van de Berom, nu deze etnische groep een dermate belangrijke rol speelde in de gewelddadige

incidenten in Jos in januari 2010. Van iemand die beweert gedurende deze incidenten aanwezig te zijn

geweest in Jos kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij hiervan op de hoogte is. Dit klemt nog des te

meer daar deze – religieus getinte – incidenten de kern raken van verzoekers asielrelaas aangezien hij

beweerde ten tijde van deze incidenten pastoor te zijn geweest in Jos en ingevolge deze incidenten zou

zijn gevlucht. Van iemand die zich profileert als ‘pastor’ en omwille van deze beroepsuitoefening met

een veelheid aan personen in aanraking komt en zich hiertoe, naar aangenomen moet worden, ook

dikwijls dient te verplaatsen, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij enige kennis en inzicht heeft

(over de situatie) in zijn beweerde streek van herkomst.

Voor het overige beperkt verzoeker zich ertoe te stellen dat de kennis waarnaar bij het Commissariaat-

generaal werd gepolst in zijn hoofde niet kon worden verwacht, dat de gestelde vragen onvoldoende

uitstaans hadden met zijn leefwereld en dat hem meer specifieke vragen gesteld hadden moeten
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worden, zoals tevens door zijn raadsman zou zijn aangegeven aan het einde van het gehoor. Dient

echter te worden opgemerkt dat de hoger geciteerde vragen betrekking hebben op eenvoudige en

elementaire basiskennis aangaande de stad waar verzoeker voorhoudt gedurende de laatste jaren te

hebben gewoond en gewerkt als priester. Verzoeker toont dan ook geenszins aan dat de aan hem

gestelde vragen onredelijk zouden zijn. Redelijkerwijze kon van hem wel degelijk worden verwacht dat

hij kon antwoorden op de gestelde vragen. Het feit dat hij hiertoe niet in staat bleek is afdoende om te

besluiten dat zijn beweerde recente verblijf en werkzaamheden in Jos niet geloofwaardig zijn. De

commissaris-generaal oordeelde op grond van de voormelde frappante lacunes in verzoekers kennis

omtrent Jos bijgevolg met recht dat verzoeker niet aantoont recent in Jos te hebben verbleven, noch dat

hij aldaar zou hebben gewerkt als priester voor de ECWA.

Verzoekers stelling dat zijn lidmaatschap van de ECWA nader had moeten worden onderzocht kan niet

worden gevolgd. De overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te beslissen, dient immers in de

eerste plaats na te gaan of degene die zich vluchteling verklaart daadwerkelijk afkomstig is van de regio

die hij beweert te zijn ontvlucht, zeker indien de situatie in deze regio, zoals in casu het geval is, van

grote invloed is op de asielmotieven zoals aangehaald door de kandidaat-vluchteling. Wanneer wordt

vastgesteld dat een asielzoeker niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de regio waarvan hij

voorhoudt afkomstig te zijn kan bezwaarlijk enig geloof worden gehecht aan de werkzaamheden die hij

aldaar beweert te hebben gehad of de problemen die hij beweert in deze regio te hebben ondervonden.

Daar waar verzoeker aanvoert dat hij op vele vragen wel een correct antwoord kon formuleren en de

bestreden beslissing enkel rekening houdt met zijn foutieve antwoorden dient te worden opgemerkt dat

de antwoorden die verzoeker wel kon verstrekken tijdens het gehoor niet opwegen tegen de

vastgestelde lacunes in zijn kennis omtrent Jos. Verweerder dient te worden bijgetreden waar deze in dit

kader opmerkt dat de commissaris-generaal bij het nemen van zijn beslissing rekening houdt met zowel

de correcte, de foutieve, de vage als de ontwijkende antwoorden, alsmede met het specifieke profiel van

de asielzoeker. De elementen die spelen in het voordeel van de asielzoeker dienen daarbij niet

noodzakelijk in de bestreden beslissing te worden opgenomen.

Gelet op het voorgaande is de bestreden beslissing op een correcte wijze genomen en gemotiveerd.

Naast een uiteenzetting van het vluchtrelaas bevat de bestreden beslissing gedetailleerde

overwegingen die de beslissing afdoende motiveren. Derhalve kan een schending van de materiële

motiveringsplicht niet worden aangenomen.

Evenmin kan worden aangenomen dat het redelijkheidsbeginsel zou zijn geschonden. Het

redelijkheidsbeginsel is immers enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding

bestaat tussen de motieven en de inhoud van de beslissing, hetgeen in casu, gelet op het voorgaande,

geenszins het geval is.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal de verplichting op om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden

beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het

administratief dossier, meer bepaald het verslag van de Dienst Vreemdelingenzaken en de vragenlijst

en het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal. Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal

heeft verzoekers asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet

geschonden.

Dient bovendien te worden vastgesteld dat de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde verblijf en

werkzaamheden te Jos verder wordt ondermijnd doordat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde omtrent

zijn voorgehouden adres aldaar. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken gaf hij aan dat zijn adres was

gelegen in “Tantru Street” (administratief dossier, stuk 8, verklaring, nr.9), terwijl hij bij het

Commissariaat-generaal verklaarde dat hij woonde in “GCNN Road” en vervolgens, gevraagd naar de

betekenis van deze afkorting, preciseerde: “Geological College of Northern Nigeria Road. Ik woonde in

Yanturn, was straat nabij GCNN Road”. Tevens verklaarde hij dat deze straat was gelegen in de wijk

Jos South en dat ‘Dongo Nahawa’ een andere wijk is (administratief dossier, stuk 3, p.4). Aan het einde

van het gehoor beweerde hij dan weer dat hij in ‘Dongo Nahawa’ woonde (ibid., p.11).
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Het door verzoeker neergelegde attest van de ECWA is niet afdoende om zijn teloorgegane

geloofwaardigheid omtrent zijn verblijf en werkzaamheden in Jos te herstellen. Daarenboven vertoont dit

stuk, gelet op de inhoud ervan, hoe dan ook een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter.

De in het verzoekschrift geciteerde artikelen zijn evenmin van die aard dat zij verzoekers teloorgegane

geloofwaardigheid kunnen herstellen. Het betreft immers een aantal internetartikelen van algemene

aard welke geen betrekking hebben op verzoekers persoon. Dergelijke algemene artikelen volstaan

geenszins om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst daadwerkelijk wordt bedreigd en

vervolgd. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet

op het voorgaande, in gebreke.

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 voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Verzoekers eerste middel is ongegrond.

2.3. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

en van “de algemene rechtsbeginselen der zorgvuldigheid (onder meer het redelijkheidsbeginsel en

zorgvuldigheidsbeginsel)”.

Hij stelt dat in zijn hoofde duidelijk sprake is van een risico op onmenselijke behandeling. Uit de feiten

en documenten die hij heeft aangehaald blijkt dat er ernstige en redelijke gronden aanwezig zijn op

grond waarvan kan worden besloten dat het risico zich voordoet. Bij een terugkeer naar Nigeria zal hij

dan ook geconfronteerd worden met dezelfde problemen als voorheen. Verzoeker betoogt dat de

toestand in Nigeria verre van verbeterd is en verwijst daarbij naar twee internetartikelen betreffende de

situatie in Jos, meerbepaald aangaande de aanvallen op christenen en gebouwen van de ECWA.

Aangezien zelfs zijn lidmaatschap van de ECWA niet werd nagegaan is het redelijkheidsbeginsel,

minstens het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden.

2.4. Verzoeker beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan degene aan de grondslag van zijn asielrelaas.

Reeds hoger werd echter vastgesteld dat de commissaris-generaal op goede grond heeft besloten dat

geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde afkomst van Jos, noch aan de problemen

die hij ingevolge deze werkzaamheden zou hebben ondervonden, alsmede dat daarbij noch het

redelijkheidsbeginsel, noch het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden. Tevens blijkt uit het

voormelde dat het bij het verzoekschrift gevoegde attest van de ECWA en de in het verzoekschrift

geciteerde internetartikelen verzoekers teloorgegane geloofwaardigheid niet vermogen te herstellen (zie

sub 2.2.).

Derhalve toont verzoeker niet aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden voorhanden zijn 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.

Verzoekers tweede middel is ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


