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nr. 221 538 van 21 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten A. UMWALI en J.-D.

HATEGEKIMANA

Keizer Karellaan 584/9

1082 BRUSSEL

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 10 mei 2019 heeft

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

30 april 2019.

Gelet op artikelen 39/77 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. UMWALI in eigen naam loco

advocaat J.-D. HATEGEKIMANA en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en steeds, sinds uw geboorte, in de regio van Jos,

in Nigeria, te hebben gewoond tot uw vertrek uit Nigeria. U bent etnisch Esan, net zoals uw vader en

moeder. U verklaarde te zijn geboren in de stad X, in Plateau State, op X, maar daarna heeft u steeds in

het dorp Miango gewoond. Uw vader is geboren in de stad Jos, en uw moeder is afkomstig uit Edo

State.



RvV X - Pagina 2

U heeft enkel lagere school gelopen in het dorp Miango, en daarna werkte u steeds als landbouwer. U

had landbouwvelden die u samen met vier andere personen bewerkte. U had ook een kiosk voor uw

huis alwaar u uw landbouwproducten verkocht, zowel als opladers en tweedehands telefoons.

In de maand november van het jaar 2018 werd uw dorp Miango aangevallen door leden van Boko

Haram. Zij vernietigden uw huis, en de kerk waarin uw familie op dat moment aanwezig was. Uw vader,

moeder en zus werden bij deze aanval gedood. U was op dat moment niet aanwezig in het dorp. U ging

na deze aanval in het dorp Baki-Ladi [Barkin Ladi] wonen, alwaar uw echtgenote en twee zoons

verbleven, samen met de zus van uw echtgenote. Nadien, nog steeds in het jaar 2018, werd ook het

dorp Baki-Ladi [Barkin Ladi] aangevallen. Uw echtgenote en zoons verdwenen bij deze aanval, en u

vond deze niet meer terug. U verbleef daarna in een hutje op uw landbouwvelden. In de maand januari

of februari van het jaar 2019, kwamen leden van Boko Haram – die u ook Fulani-herders noemt – met

hun koeien naar uw landbouwvelden. Zij lieten de koeien van uw gewassen eten. Dezelfde personen

waren voorheen al twee maal met hun koeien naar uw landbouwgronden gekomen, om hen te laten

eten van uw gewassen. U besloot uit verdriet en woede – eveneens om wat uw familie was aangedaan

– de koeien van de herders te vergiftigen. Dit deed u samen met de vier andere personen die ook op de

landbouwgronden werkten. Jullie mengden een gif en verspreidden deze over de bladeren van uw

gewassen. Nadat de koeien er dezelfde ochtend van gegeten hadden, stierven ze reeds in de

namiddag. Daarop hebben de herders die eigenaars waren van de koeien wraak genomen op twee van

de vijf personen die het gif hadden verspreid. Ze gingen naar hun huis, en vermoordden hen en hun

familie. Ze vielen ook opnieuw het dorp Miango aan. U kon er niet blijven en contacteerde een vaste

klant van u, genaamd B.O.. Hij stelde dat u niet in Nigeria kon blijven, en regelde voor u een reis naar

Europa. U hoefde hem niet te betalen.

U reisde eerst naar de stad Abuja, en daarna naar de stad Lagos. Op de luchthaven in Lagos ontmoette

u een vriend van B.O., die u binnen in de luchthaven loodste. U diende op die manier niet langs de

paspoortcontrole te passeren, en u reisde dan ook zonder documenten naar België, via een onbekende

tussenstop alwaar u op het vliegtuig diende te blijven zitten. Bij uw aankomst in België, op 10 april 2019,

lichtte u de politie in. U diende eveneens een verzoek tot internationale bescherming in op de

luchthaven van Zaventem. Gezien de politie had vastgesteld dat u geen identiteitsdocumenten in uw

bezit had, werd u in het gesloten centrum Caricole te Steenokkerzeel geplaatst.

B. Motivering

Het feit dat u de autoriteiten poogde te misleiden door het achterhouden van informatie betreffende uw

identiteit en uw reismotief, rechtvaardigde dat een versnelde procedure werd toegepast bij de

behandeling van uw verzoek. Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief

dossier, moet vooreerst worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit

eventuele bijzondere procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin

dergelijke noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke

steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden

kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt

dat u een persoonlijke vrees voor vervolging heeft, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie,

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. U verklaarde te zijn gevlucht uit uw land van herkomst, namelijk Nigeria,

omdat u zou worden gedood door Fulani-herders die lid zijn van Boko Haram. U zou hun koeien hebben

vergiftigd, en zij willen om die reden wraak nemen. Deze gebeurtenissen zouden hebben

plaatsgevonden in de regio van de stad Jos, namelijk in het dorp Miango, in Plateau State, Nigeria. U

stelde in deze regio te zijn geboren en deze nooit te hebben verlaten, tot uw vertrek uit Nigeria (zie

notities CGVS, p.9). U kunt de problemen die u in uw land van herkomst heeft ondervonden echter

absoluut niet aannemelijk maken.

Zo kan u absoluut niet aannemelijk maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Miango, in

de regio van de stad Jos, in Nigeria. Uw kennis over de geografie, demografie en het politieke

klimaat in de deze regio is dan ook ondermaats, en de weinige kennis die u blijkt te hebben komt

gewoonweg ingestudeerd over. Zo blijkt u wél te weten dat uw dorp Miango in Plateau State is

gelegen (zie notities CGVS, p.9), maar u kent slechts één andere State die aan Plateau State grenst,

namelijk “Kaduna” (zie notities CGVS, p.10).
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U stelde ook “Makurdi” te kennen, maar dit is geenszins de naam van een State in Nigeria. Makurdi

blijkt een stad in Benue State, gelegen in het zuiden van Nigeria (zie landkaarten, toegevoegd aan het

administratieve dossier). Opnieuw gevraagd of u geen andere States kent die grenzen aan uw eigen

State, antwoordde u ontkennend en zei u – zeer weinig verhelderend – dat de andere kanten het woud

en de bush waren. Gevraagd of u dan geen enkele State kent die in Nigeria ligt, antwoordde u – danig

verbazend – dat u enkel [de dorpen] Mangu, Baki-Ladi [Barkin Ladi], Zakariki [Zakari of Zakerek],

Bankarak en Rokok kent. U nogmaals de kans gegeven om States van Nigeria te noemen, en u het

voorbeeld van Plateau State gegeven, antwoordde u opnieuw dat u enkel “Kaduna” en ”Makurdi” kent.

Indien u werkelijk uw hele leven in Nigeria zou hebben gewoond, in het dorp Miango, is het danig

ondenkbaar dat u slechts één andere State van Nigeria zou kunnen noemen. Te meer, omdat u

later tijdens het persoonlijk onderhoud wél Edo State bleek te kennen, en meer nog, uw moeder – en uw

schoonouders – blijken uit deze State afkomstig (zie notities CGVS, p.16 en p.18). U bleek ook -

danig merkwaardig - de stad Makurdi te kennen, gelegen in Benue State. Deze stad ligt dan ook

geenszins in de buurt van uw regio van herkomst. Wat betreft de geografie van uw eigen regio,

namelijk de regio rond het dorp Miango, bleken uw verklaringen opnieuw danig opmerkelijk. Zo

wist u niet in welke richting de stad Jos is gelegen, en u situeerde de stad Jos uiteindelijk verkeerdelijk

ten westen van uw dorp Miango (zie notities CGVS, p.9). Volgens informatie – toegevoegd aan het

administratieve dossier – ligt de stad Jos – de grootste stad in uw regio – echter ten oosten van uw

dorp. U bleek echter geen enkel dorp te kennen die in het oosten ligt (zie notities CGVS, p.13). U bleek

eveneens niet te weten in welke Local Government Area (LGA) uw dorp Miango gelegen is. U stelde

zelf dat uw dorp Miango in de LGA van Mangu gelegen was (zie notities CGVS, p.10). Volgens de

landkaarten die aan het administratieve dossier werden toegevoegd, kan dit echter geenszins het geval

zijn. Zo ligt uw dorp, Miango, ten westen van de stad Jos, terwijl de LGA Mangu ten zuiden van de stad

Jos gelegen is, nog voorbij de LGA van Baki-Ladi [Barkin Ladi].

Hoewel uw geografische kennis op dit punt reeds verbijsterend zwak is, zijn ook uw verklaringen

over uw onmiddellijke geografische omgeving, namelijk de dorpen die in de buurt van uw dorp

Miango zijn gelegen, opnieuw absoluut ondermaats. Gevraagd naar dorpen in de buurt van uw dorp

Miango die u wél kent, stelde u enkel [de dorpen] Mangu, Baki-Ladi [Barkin Ladi], Zakariki [Zakari of

Zakerek], Bankarak en Rokok te kennen. De dorpen Bakarak en Rokok werden echter niet

teruggevonden op de beschikbare landkaarten. De dorpen Mangu en Baki-Ladi [Barkin Ladi] blijken zich

ten zuiden van uw dorp te bevinden, terwijl het dorp Zakariki [Zakari of Zakerek] zicht ten noorden van

uw dorp Miango bevindt. Echter, gevraagd om de weg te beschrijven naar het dorp waar uw echtgenote

en zonen woonachtig waren (zie notities CGVS, p.9), namelijk het dorp Baki- Ladi [Barkin Ladi], waren

uw antwoorden opnieuw danig verbazend. U stelde immers dat u door de bush, per moto, naar Baki-

Ladi [Barkin Ladi] reisde en onderweg de dorpen Kanrap [Gan-Ropp of Ropp] en Zakariki [Zakari of

Zakerek] tegenkomt (zie notities CGVS, p.12). Op basis van de landkaarten die aan het administratieve

dossier werden toegevoegd, dient echter opgemerkt, dat u op weg naar Baki-Ladi [Barkin Ladi]

geenszins deze dorpen zou kunnen passeren. Het dorp Baki-Ladi [Barkin Ladi] ligt immers ten zuiden

van uw dorp Miango, en het dorp Kanrap [Gan-Ropp of Ropp] ligt nog zuidelijker, voorbij het dorp Baki-

Ladi [Barkin Ladi]. Het dorp Zakari – door u Zakariki genoemd – ligt ten noorden van uw dorp Miango,

op een zestien à zeventien uur durende voetreis van uw dorp Miango gelegen. Meer nabijgelegen

dorpen, zoals Doka, Unguwar, en Samaru, waren geenszins door u gekend (zie notities CGVS, p.29).

Het dorp Doka situeerde u in de richting van het dorp Baki-Ladi [Barkin Ladi], maar bevindt zich in

werkelijkheid ten westen van uw dorp. Wanneer u werd gevraagd het dorp Unguwar te situeren,

kwamen uw verklaringen enkel verwarrend over, omdat u als antwoord op deze vraag uw eigen

dorp situeerde, en u stelde eveneens niet in de andere richting te zijn gaan. Nochtans bevindt het dorp

Unguwar zich volgens de aan het dossier toegevoegde landkaarten vlakbij het dorp Doka, dus

eveneens ten westen van uw dorp Miango. Gevraagd of u het dorp Samaru kende, antwoordde u

opnieuw geenszins op de aan u gestelde vraag, en zei u dat het dorpen zijn aan de moslimkant, en dat

u er niet heen gaat, gezien u zelf christen bent. U voegde eraan toe dat de moslims deze dorpen

opeisen en daarom de christenen vermoorden (zie notities CGVS, p.29). Er dient dan ook opgemerkt

dat u geenszins in staat bent om aannemelijk te maken dat u ooit in het dorp Miango, in Plateau

State, in Nigeria heeft gewoond, of er een lange tijd zou hebben verbleven. Uw antwoorden op de

vragen over de regio waar u uw hele leven zou hebben verbleven zijn dan ook absoluut

verwarrend en ontwijkend, en bovendien ronduit verkeerd.

Wat betreft uw verklaringen over de inwoners van het gebied waar u beweerdelijk uw hele leven

heeft verbleven, namelijk Plateau State en de streek rond de stad Jos, en de conflicten die de

inwoners daar met elkaar hebben – of hebben gehad - dient enkel opgemerkt dat deze

verklaringen opnieuw zodanig verbazend zijn, dat andermaal kan worden vastgesteld dat u
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geenszins in deze regio heeft gewoond, laat staan er een lange tijd heeft verbleven. U stelde dat u

zelf etnisch Esan bent (zie notities CGVS, p.5). Gevraagd welke andere etnische groepen er in uw dorp

wonen, antwoordde u – geenszins op de vraag antwoordend – dat het vooral moslims zijn, personen die

in het oosten zijn geboren, en daar samenwonen met christenen, maar dat er nu geen christenen meer

zijn (zie notities CGVS, p.11). Nogmaals gesteld dat u zelf stelde etnisch Esan te zijn, en u opnieuw

gevraagd welke andere etnische groepen in uw dorp [Miango] wonen, antwoordde u dat er enkel Igbo

wonen. Dat was het enige wat u wist. U stelde dat de Igbo christelijk zijn (zie notities CGVS, p.11), en

dat de moslims die in uw dorpen wonen de taal Hausa spreken (zie notities CGVS, p.12). U stelde dat

ze geen andere talen dan Hausa spreken. Gevraagd welke etnische groepen er dan allemaal in Plateau

State voorkomen, antwoordde u opnieuw dat het enkel de Igbo zijn, zoals degenen die ook in uw dorp

wonen. Echter geeft informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier, aan dat de door

u genoemde etnische groep, namelijk Igbo, voornamelijk in het zuidoosten van Nigeria voorkomt,

namelijk in de States Abia, Anambre, Benue, Delta, Ebonyi, Enugu en Rivers. Geenszins vermeldt

beschikbare informatie dat zijn in grote getale in Plateau State zouden voorkomen. Uw antwoorden op

de aan u gestelde vragen omtrent de etnische samenstelling in Plateau State, namelijk dat in

Plateau State enkel de etnische groep Igbo zou voorkomen, doen dan ook absoluut afbreuk aan

uw beweerde herkomst uit deze streek. Andere informatie – toegevoegd aan het administratieve

dossier – geeft dan ook aan dat in Plateau State vooral de etnische groep Berom voorkomt, hetgeen u

geenszins vermeldde. Bovendien, dient opgemerkt, dat u tijdens uw uiteenzetten van de

vervolgingsfeiten, de Fulani herdsmen heeft genoemd (zie notities CGVS, p.22-23). Deze personen ziet

u als uw vervolgers, en zij zouden verschillende malen uw dorp Miango hebben aangevallen. Dat u

geenszins deze etnische groep – Fulani - zou vermelden wanneer u werd gevraagd om aan te geven

welke etnische groepen er in uw regio allemaal voorkomen, is dan ook – opnieuw - danig weinig

geloofwaardig, en ondergraaft enkel de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst.

Volledigheidshalve, dient opgemerkt, dat uw eigen etnische groep, namelijk Esan [Ishan] vooral in Edo

State voorkomt, een regio die opnieuw in het zuiden van Nigeria is gelegen.

Bovendien, bleek u hoegenaamd niets te weten over uw door u genoemde vervolgers, met name de

Fulani herdsmen [Fulani-herders], die u in één adem met de islamitische terreurbeweging Boko Haram

noemt, of de redenen van het ontstaan van de conflicten met deze personen, in uw regio van herkomst.

Nochtans zijn deze personen de redenen van uw vertrek uit Nigeria. Gevraagd sinds wanneer de

conflicten met de Fulani reeds bestaan, antwoordde u –danig vaag - dat deze al lang bestaan, stelde u

dat ze Boko Haram zijn, en dat ze vroeger niet zichtbaar mensen doden, maar nu openlijk mensen

doden (zie notities CGVS, p.23). Gevraagd sinds wanneer Boko Haram in de streek aanwezig is,

antwoordde u –opnieuw bijzonder vaag – dat het al lang was, dat u het niet weet, en dat u enkel weet

dat zij begonnen met u aan te vallen. Gevraagd wat het verschil is tussen de Fulani-herders en Boko

Haram, antwoordde u dat ze hetzelfde zijn, en dat de Fulani met koeien rondgaan. U herhaalde dat ze

hetzelfde zijn, maar dat enkel de naam verschilt. Gevraagd om welke redenen zij hetzelfde

zijn, antwoordde – weinig begrijpelijk – dat ze hetzelfde zijn als u ze beschrijft. Gevraagd in welke State

Boko Haram vooral aanwezig is, zei u dat ze – voor ze bij u aankwamen - overal in Nigeria aanwezig

waren, zowel in het oosten, als in het zuiden en het noorden. Gevraagd waar ze dan hun grootste basis

hebben, antwoordde u dat ze geen basis hebben. Gevraagd om te vertellen over Boko Haram, over wie

ze zijn en wat ze willen, antwoordde u dat u het niet weet en niet kan uitleggen. Gevraagd om gewoon

alles te vertellen wat u weet over hen, zoals waar ze vandaan komen en wat hun doelen zijn,

antwoordde u dat u enkel weet dat ze moslim zijn, en dat u weet dat het Boko Haram en Fulani-herders

zijn. Gevraagd of ze gelinkt zijn aan een grotere organisatie of moslimgroep, stelde u het niet te weten.

Gevraagd om welke redenen u denkt dat zij hetzelfde zijn, antwoordde u dat zij hetzelfde doen, en dat

wat de Fulani deden hetzelfde is als wat Boko Haram deed. Gevraagd om welke redenen het

conflict tussen de herders en de sedentaire gemeenschappen ontstaan is in uw regio, zei u het eigenlijk

niet te weten, dat u enkel weet dat ze u doden, en dat ze christenen doden, omdat ze geen christenen

willen zien (zie notities CGVS, p.24). Gevraagd om welke redenen ze tegen de christenen zijn,

antwoordde u het niet te weten. Gevraagd of er andere redenen zijn voor het conflict dan religieuze

redenen, antwoordde u het niet te weten. Gevraagd of u lokale leiders kent van Boko Haram, stelde u ze

niet te kennen. Het dient dan ook opgemerkt dat de onwetendheid over de conflicten, de inwoners

en de terreurgroepen in uw regio, gewoonweg verbazingwekkend is. Bijgevolg, kan enkel worden

vastgesteld dat uw verklaringen de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst volledig

ondergraven. Er kan dan ook worden vastgesteld dat u absoluut niet aannemelijk kan maken

afkomstig te zijn uit het dorp Miango, in Plateau State, Nigeria. Uit informatie – toegevoegd aan het

administratieve dossier – blijkt dat de conflicten tussen de veehouders en de sedentaire bevolking, in

uw beweerdelijke regio van herkomst, reeds een lange voorgeschiedenis hebben.
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Dezelfde informatie geeft aan dat er weliswaar een infiltratie kan zijn van de terreurgroep Boko Haram

binnen de Fulani-veehouders, maar dat zij geenszins hetzelfde zijn. U was echter absoluut niet in staat

ook maar enige informatie over deze conflicten, Boko Haram, of de Fulani-veehouders te vertellen.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Miango, gelegen in Nigeria. Derhalve kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de door u geopperde vervolgingsfeiten die zich aldaar zouden

hebben voorgedaan, en zodoende maakt u niet aannemelijk een oprechte vrees voor vervolging

te koesteren, of een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade, bij terugkeer naar uw

land van herkomst, namelijk Nigeria. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid

heeft verteld over uw werkelijke herkomst, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw

schouders rust, en waarop in de loop van het persoonlijk onderhoud werd gewezen (zie notities CGVS,

p.2). Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het

ongewisse over uw werkelijke herkomst, waar u voor uw aankomst in België leefde, onder welke

omstandigheden, en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet

genoeg benadrukt worden.

Echter, naast het feit dat er geen geloof kan worden gehecht aan het door u beweerde

herkomst uit Plateau State, kan ook om andere redenen geen geloof gehecht worden aan de

redenen voor uw vertrek uit Nigeria. Uw verklaringen over uw asielmotieven zijn dan ook danig

incoherent.

Zo bleek u bepaalde verklaringen, afgelegd voor een ambtenaar van de Dienst

Vreemdelingenzaken, gewoonweg te zijn vergeten tijdens uw persoonlijk onderhoud met een

medewerker van het CGVS, hetgeen absoluut afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van uw

relaas. Tijdens uw interview met een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had u

immers verklaard dat u koeien had vergiftigd die eigendom waren van Boko Haram (zie Vragenlijst DVZ,

punt 3, punt 5). U verklaarde eveneens te zijn veroordeeld tot de dood door de autoriteiten omwille van

het vergiftigen van deze koeien. Dit is de reden omwille waaran u uit Nigeria bent gevlucht. Wanneer u

tijdens het persoonlijk onderhoud met een medewerker van het CGVS de mogelijkheid krijgt om uw

asielmotieven in vrij relaas uiteen te zetten, vermeldde u echter niets over deze veroordeling, en stelde

u onmiddellijk te zijn gevlucht nadat u de koeien van Boko Haram had vergiftigd (zie notities CGVS, p.5-

6). U werd dan ook aan het einde van het persoonlijk onderhoud geconfronteerd met deze vaststelling,

en zodoende werd u gevraagd om te vertellen over deze veroordeling (zie notities CGVS, p.27).

Uw antwoorden waren echter geenszins duidelijk of coherent, en bijgevolg kan enkel worden

vastgesteld dat u dit deel van uw uiteenzetting bij de DVZ volledig bleek te zijn vergeten. U antwoordde

immers dat u er niets had over verteld omdat het u door de medewerker van het CGVS niet werd

gevraagd (zie notities CGVS, p.27). U kreeg echter opnieuw de kans om te vertellen over deze

veroordeling, maar u stelde – absoluut vaag en algemeen – dat ieder persoon die koeien doodt,

problemen krijgt. (zie notities CGVS, p.28). Opnieuw geconfronteerd met het feit dat u voor de DVZ had

gesteld dat u gevlucht was omwille van een veroordeling tot de dood vanwege de Nigeriaanse

autoriteiten, en gevraagd om welke redenen u dit niet opnieuw vermeldde tijdens het

persoonlijk onderhoud voor het CGVS, antwoordde u enkel dat u koeien heeft gedood. U kreeg echter

een derde keer de kans om de discrepanties tussen uw verklaringen voor de DVZ en het CGVS op te

helderen, maar opnieuw was uw antwoord absoluut ontwijkend en geenszins een antwoord op de aan u

gestelde vraag. U bent ook nooit gearresteerd geweest door de Nigeriaanse autoriteiten (zie notities

CGVS, p.28). Dat u tijdens uw persoonlijk onderhoud voor het CGVS een dergelijk belangrijk deel

van uw relaas zou vergeten vertellen, en – daarenboven – wanneer u wordt geconfronteerd met

uw vergetelheid, op geen enkele manier deze discrepanties zou kunnen ophelderen, is dan ook

danig weinig aannemelijk, en doet enkel afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van uw

relaas.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient dan ook geconcludeerd dat u

niet aannemelijk heeft weten te maken dat er in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève, in aanmerking kan worden genomen,

noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.
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Er kan opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een kopie

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

Boko Haram’ dd. 28 maart 2018), duidelijk blijkt dat Boko Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er

bijna geen grondgebied meer controleert. Voorts blijkt uit dezelfde informatie dat de actieradius van

Boko Haram in Nigeria geografisch beperkt is en de groep actueel hoofdzakelijk actief is in het uiterste

noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staat Borno, waar de bevolking wordt getroffen door raids,

ontvoeringen en aanvallen. Ook de noordoostelijke staten Adamawa en Yobe worden door dergelijke

gewelddaden van Boko Haram getroffen, maar dit in mindere mate. De rest van Nigeria blijft echter

gevrijwaard van vergelijkbare terreurdaden van Boko Haram. 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 Plateau State te worden beoordeeld.

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

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de staat Plateau actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden van een

ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

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

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

Wat betreft de door u, in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming, neergelegde artikels,

namelijk het artikel “Anti-Christians Slaughter Escalates in Nigeria” en het artikel “’Jos killings are an

attack on Christendom’ says church leaders”, dient opgemerkt dat zij geenszins een bijdrage leveren

aan de door u uiteengezette asielmotieven. Deze artikels beschrijven enkel de incidenten die zich in

Nigeria, en in de regio van Jos, hebben voorgedaan, en tonen geenszins een verband aan met uw

persoonlijk situatie. Hetzelfde geldt voor de door u neergelegde foto’s over deze incidenten in de regio

van Jos. U stelde immers zelf dat u ze van het internet haalde door opzoekingen te doen over deze

regio (zie notities CGVS, p.22). Geenszins toont u hiermee aan dat u op het moment van deze

incidenten in de regio aanwezig was, hetgeen in bovenstaande vaststellingen ten stelligste wordt

betwist.

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.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 39/57, §1,

2e lid, 2° van de Vreemdelingenwet binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing dient te worden ingediend.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 10 mei 2019 in een enig middel een schending aan van

“artikel 1, A (2), van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (vluchtelingenverdrag), en van artikel

48/3 van de vreemdelingenwet”; “Schending van de materiële motiveringsplicht - Schending van de

artikelen 1,2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vreemdelingenwet)”; “schending van

artikel 48/4, § 2, a en b vreemdelingenwet en van de artikelen 4, 15 en 18 van de RICHTLIJN

2004/83/EG VAN DE RAAD”; “Schending van de zorgvuldigheidsplicht”; “Schending van Artikel 2 en 3

van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)”.

Verzoeker wijst erop dat hij “een 32-jarige getraumatiseerde man [is], die nog een half jaar geleden zijn

gezin en familie verloor” en haalt aan dat dit verlies hem noopte “tot het plegen van een zeer gevaarlijke

wraakactie die hem op heden het leven dreigt te kosten”.
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Hij stipt aan dat hij na deze feiten naar België vluchtte, waar hij meteen in een gesloten transitcentrum

werd geplaatst, wat zijn trauma enkel verzwaart. Verzoeker meent dat hij dan ook emotioneel niet klaar

was “voor een dergelijke intensieve urenlange ondervraging, zo kort volgend op al zijn opeenvolgende

trauma's”.

Verder voert verzoeker aan dat uit de bestreden beslissing blijkt dat verkeerdelijk werd verstaan dat

verzoeker afkomstig is uit Miango en dat hij werkelijk afkomstig is uit het dorp Mongu. De vergissing

aangaande de correcte geboorteplaats van verzoeker, berust volgens verzoeker wellicht op de uitspraak

van de namen en verdeling die Nigeria kent en die doorheen de beslissing niet duidelijk lijkt te worden

verstaan. Verzoeker wijst erop dat hij Jos ten opzichte van zijn dorp in het westen situeerde, hetgeen

weldegelijk klopt vanuit het perspectief van zijn dorp Mongu maar niet vanuit het perspectief van

Miango. Tevens verklaart verzoeker dat zijn dorp gelegen is in de Local Government Area Mangu,

hetgeen volgens de beslissing van het CGVS foutief zou zijn, terwijl dit in werkelijkheid klopt voor het

dorp van verzoeker namelijk Mongu. Verzoeker meent dat het misverstand ook zichtbaar is wanneer

verzoeker wordt gevraagd om nabij gelegen dorpen op te noemen, waarbij hij deze opnoemt die dichtbij

zijn werkelijk dorp Mongu gelegen zijn, maar de beslissing terecht stelt dat dit niet zou kloppen vanuit

het perspectief van het dorp Miango. Uitgaande van deze verkeerde veronderstelling, wordt verder in de

beslissing gesteld dat verzoeker geen kennis zou hebben van dorpen die nabij het dorp Miango gelegen

zijn, waarover verzoeker stelt dat het inderdaad klopt nu dit niet zijn geboortedorp betreft.

Verder bevat de beslissing van het CGVS volgens verzoeker ook enkele onjuiste vaststellingen.

Verzoeker haalt aan dat hij, die erg laag geschoold is, stelde dat Makurdi een andere staat zou zijn in

Nigeria en dat het CGVS terecht corrigeert dat dit in werkelijkheid een stad is gelegen in de staat Benue.

Hij wijst erop dat de bewering dat Benue staat in het zuiden van Nigeria zou gelegen zijn, niet klopt; nu

Benue staat namelijk weldegelijk grenst aan de Plateau Staat, waar verzoeker van afkomstig is.

Verzoeker stelt dat hij, gelet op zijn lage opleiding, de stad met de Staat verwarde. Verzoeker bevestigt

dat hij tevens een aantal dorpen opnoemde die inderdaad nabij zijn dorp Mongu gelegen zijn en niet het

dorp Miango. Hij meent echter dat verkeerdelijk door het CGVS werd gesteld dat “de dorpen BAkarak en

Rokok niet zouden bestaan omdat deze niet zichtbaar zouden zijn op de beschikbare landkaarten. Daar

waar het inderdaad klopt dat deze dorpen niet worden aangegeven op de landkaarten, doet dit niets af

aan het bestaan van deze dorpen. Het dorp Rokok wordt bijvoorbeeld in nieuwsberichten over die streek

vermeld.”. Verzoeker betoogt dat de motivering van de beslissing van het CGVS die gebaseerd is op de

ligging van het dorp van verzoeker, bijgevolg niet op correcte gegevens berust en kan niet dienen om tot

de conclusie te komen dat verzoeker geen kennis zou hebben van zijn streek of hiervan niet afkomstig

zou zijn.

Verzoeker legt verder uit dat hij de vraag over de etnische groepen in zijn dorp verkeerd begreep “in die

zin dat hij begreep te moeten verklaren welke andere etnische groepen buiten de locale bevolking

voornamelijk naar zijn dorp en staat kwam”. Hij stelt dat hij als landbouwer en verkoper tot de conclusie

kwam dat dit de Igbo's zijn, “aangezien deze etnische groep daar vaak komt om zaken te doen en

nadien terugkeert naar hun vestiging”. Verzoeker stelt dat hij de vraag niet correct begreep en wijst erop

dat hij laaggeschoold en landbouwer is, en zijn hele leven op één plaats handel dreef.

Waar verweerder stelt dat verzoeker Boko Haram en de Fulani herders verkeerdelijk over één kam

scheert, betoogt verzoeker dat “dient rekening te worden gehouden met de perceptie van de feiten door

de mensen die hiervan het slachtoffer zijn en de werkelijke gang van zaken ter plaatse. De Fulani

herders waren oorspronkelijk ongewapend en zorgden reeds voor last door hun koeien zonder

toestemming te laten grazen op andermans landbouwgrond in een poging om deze in te nemen. Naar

mate de tijd vorderde, gingen de Fulani zich evenwel bewapenen en nam het geweld toe. Tegelijk nam

ook de macht van Boko Haram toe, waardoor de Fulani herders zich vaker gingen voordoen als leden

van Boko Haram, teneinde de locale bevolking angst aan te jagen. Het onderscheid tussen Boko Haram

en de Fulani vervaagde dan ook, in die zin dat beiden gewapend waren, en publiekelijk overgingen tot

het doden van onschuldige mensen.”. Verzoeker stelt dat zijn onbegrip omtrent de gewelddaden, zijn

recente trauma’s en het verlies dat hij leed hem ertoe nopen te stellen dat hij niet weet wat de oorzaak is

voor dergelijke gewelddaden. Hij geeft verder aan dat alles nog maar recent gebeurd is en hij de

gebeurtenissen nog moet verwerken.

Wat betreft de vastgestelde tegenstrijdigheden tussen zijn verklaringen bij de DVZ en het CGVS, legt

verzoeker uit dat hij enkel verklaarde koeien te hebben gedood en dat men hiervoor in Nigeria in de

problemen komt.
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Verzoeker herneemt dat rekening dient worden gehouden met zijn intellectuele en emotionele toestand.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van het Commissariaat Generaal te herzien en te

hervormen en aldus verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art.1, A, lid 2 van de

Conventie van Genève toe te kennen. In subsidiaire orde verzoeker de subsidiaire bescherming toe te

willen kennen. In uiterst ondergeschikte orde de beslissing te vernietigen en het dossier terug te sturen

naar de commissaris-generaal voor verder onderzoek.”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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 de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. In zijn verzoekschrift haalt verzoeker aan dat hij “een 32-jarige getraumatiseerde man [is], die nog

een half jaar geleden zijn gezin en familie verloor”, dat dit verlies hem noopte “tot het plegen van een

zeer gevaarlijke wraakactie die hem op heden het leven dreigt te kosten”, dat hij na deze feiten naar

België vluchtte, waar hij meteen in een gesloten transitcentrum werd geplaatst, wat zijn trauma enkel

verzwaart. Verzoeker voert aan dat hij emotioneel niet klaar was “voor een dergelijke intensieve

urenlange ondervraging, zo kort volgend op al zijn opeenvolgende trauma's”.

De Raad stelt vast dat de vragenlijst “bijzonder procedurele noden” geen elementen bevat waaruit kan

blijken dat verzoeker eventuele bijzondere procedurele noden kenbaar maakte. Verzoeker heeft op geen

enkel moment aangegeven dat hij omwille van zijn emotionele en getraumatiseerde toestand niet in de

staat zou zijn om deel te nemen aan de onderhavige procedure. Uit een eenvoudige lezing van het

gehoorverslag blijkt bovendien duidelijk dat verzoeker wel kon antwoorden omwille en niet gehinderd

werd door voorgehouden traumatische ervaringen. De dossierbehandelaar heeft hoe dan ook

eenvoudige en duidelijke vragen gesteld, die verzoeker goed kon volgen en waarvan hij de logica en de

inhoud correct begreep. Aan verzoeker werden bovendien zowel open als concrete vragen gesteld. Uit

het gehoorverslag blijkt verder dat verzoeker naar aanleiding van het verhoor de gelegenheid kreeg

bijkomende opmerkingen te maken. Noch hij, noch zijn raadsman maakten melding van een emotionele

en getraumatiseerde toestand waarin hij zou verkeren, noch wordt dit anderszins geadstrueerd,

bijvoorbeeld door het voorleggen van een medisch getuigschrift. Aldus is geenszins aangetoond dat

verzoekers voorgehouden traumatische gebeurtenissen een impact gehad hebben op zijn verklaringen.

Verzoeker blijft bij loutere beweringen, die zoals infra zal blijken, niet geloofwaardig zijn.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De verzoeker om internationale bescherming dient alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek

zo spoedig mogelijk aan te brengen. De met het onderzoek van het verzoek belaste instanties hebben

tot taak om de relevante elementen van het verzoek om internationale bescherming in samenwerking

met de verzoeker te beoordelen.



RvV X - Pagina 9

De in het eerste lid bedoelde elementen omvatten onder meer de verklaringen van de verzoeker en alle

documentatie of stukken in zijn bezit met betrekking tot zijn identiteit, nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van de relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, reisroutes, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient.

Het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het bijzonder het ontbreken van

het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot

beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, vormt een negatieve indicatie met

betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van verzoekers relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan”.

2.3.2. Voorop benadrukt de Raad dat een persoon die verzoekt om internationale bescherming de plicht

heeft volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over het verzoek om

internationale bescherming. Het is in de eerste plaats aan verzoekende partij om de nodige elementen

en identiteitsdocumenten aan te brengen bij de asielinstanties zodat zij kunnen oordelen over de nood

aan internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist aldus van verzoekende partij dat zij zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Hierbij is essentieel dat de verzoekende partij waarheidsgetrouw en oprecht is.

2.3.3. Verzoeker legt geen enkel document ter staving van zijn identiteit of reisweg neer. De Raad kan

verzoekers advocaat ter terechtzitting niet volgen dat een persoon die zijn land dient te ontvluchten geen

documenten kan meenemen. Immers in casu is verzoeker niet vertrokken zonder documenten maar

heeft een veel ingewikkelder - en in principe duurdere procedure - gevolgd via een smokkelaar.

Verzoeker stelde echter dat hij de smokkelaar niet heeft moeten betalen maar kan voorts geen

bijzonderheden over hem melden enkel dat hij alle documenten bijhield (verklaring DVZ, punten 23 en

30). Uit de informatie in het administratief dossier blijkt dat verzoeker zonder geldig paspoort en ticket

per vliegtuig vanuit Beiroet, Libanon op 10 april 2019 naar België kwam terwijl niet kan aangenomen

worden dat verzoeker zonder reisdocumenten een ticket kon krijgen en aan boord kon gaan van het

vliegtuig. Verzoeker verklaarde bij aankomst in België dat hij O.P. heette en geboren was op 14 juni

1987 in Jos, Nigeria (zie Faxboete federale politie). Verder verklaarde verzoeker op 11 april 2019 bij de

Dienst Vreemdelingenzaken dat hij sinds zijn geboorte tot zijn vertrek uit Nigeria op het adres Mango

Street 25 in Jos had gewoond (verklaring DVZ, punt 10).

2.3.4. Tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker dat hij in Jos geboren was en dat Miango

het dorp is waar hij woonde, in de buurt van Jos (notities van het persoonlijk onderhoud van 24 april

2019 (hierna: notities), p. 9). Verzoeker verklaarde dat hij Nigeria ontvlucht is omdat hij er Fulani-herders

die lid zijn van Boko Haram vreesde (notities, p. 5, p. 23). Verzoeker stelde dat hij hun koeien vergiftigde

en dat zij om die reden wraak wilden nemen (notities, p. 5). Verzoeker verklaarde dat deze

gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden in de regio van de stad Jos, namelijk in het dorp

Miango, in Plateau State, Nigeria, waar verzoeker zijn hele leven zou gewoond hebben (notities, p. 5).

Verzoeker maakt zijn voorgehouden problemen echter niet aannemelijk.

2.3.5. Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij daadwerkelijk afkomstig is van het dorp Miango, in de

regio van de stad Jos, in Nigeria. Zo kan verzoeker naast Plateau State slechts 2 andere States in

Nigeria opnoemen (notities, p. 10, p. 16), situeerde hij Jos, dat in oostelijke richting ligt, verkeerdelijk ten

westen van het dorp Miango (notities, p. 9; zie kaartje administratief dossier), stelde hij geen dorpen te

kennen ten oosten van zijn dorp (notities, p. 13) en wist verzoeker niet in welke Local Government Area

(LGA) Miango gelegen is (notities, p. 10). Verder stelde verzoeker de dorpen “Mangu en Baki-Ladi,

Zakariki, Bankarak, Rokok” te kennen (notities, p. 10), waarbij Bankarak en Rokok niet terug te vinden

zijn op beschikbare kaarten. Verzoeker bleek niet in staat de weg van zijn dorp Miangu naar het dorp

Baki-Ladi, waar zijn vrouw en kinderen beweerdelijk woonden, correct te beschrijven (notities, p. 9). Zo

stelde hij dat hij “Kanrab [Gan-Ropp], en ook Zakariki, en dan Bankiladi” (notities, p. 12) passeerde op

weg naar Baki-Ladi, terwijl uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt Baki-Ladi

ten zuiden ligt van Miango, dat Kanrap nog zuidelijker ligt en dat Zakari ten noorden ligt (zie kaartjes).

Daarnaast bleek dat verzoeker de meer nabijgelegen dorpen Doka, Unguwar en Samura niet kende,

dan wel verkeerd situeerde (notities, p. 29). Voorts stelde verzoeker dat hijzelf etnisch Esan is (notities,

p. 5) en dat er in zijn dorp Miango, en bij uitbreiding in Plateau State, enkel Igbo wonen (notities, p. 11).

Nochtans blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat de Igbo voornamelijk in

het zuidoosten van Nigeria voorkomen (in de States Abia, Anambre, Benue, Delta, Ebonyi, Enugu en

Rivers) en dat in Plateau State vooral de etnische groep Berom voorkomt (“Nigerian Tribes: List of Major
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Tribes in Nigeria”). Gelet op voorgaande maakt verzoeker niet aannemelijk afkomstig te zijn uit het dorp

Miango, in Plateau State, Nigeria.

2.3.6. In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat verkeerdelijk werd verstaan dat hij afkomstig is uit

Miango, dat hij werkelijk afkomstig is uit het dorp Mongu en dat hij meent dat de vergissing aangaande

zijn correcte geboorteplaats wellicht berust op de uitspraak van de namen en verdeling die Nigeria kent.

Verzoeker slaagt er niet in deze “vergissing” aannemelijk te maken. Ter terechtzitting stelt verzoekers

advocaat dat hij niet in Mangu maar in Mongu woonde en de CGVS ook dit verkeerd heeft begrepen.

Verzoeker brengt echter geen objectieve gegevens aan die zijn nieuwe verklaring kan ondersteunen. De

Raad treedt verweerder echter bij, waar ter terechtzitting en in de verweernota het volgende wordt

gesteld: “Verweerder verwijst te dezen naar blz. 10 van de notities van het persoonlijk onderhoud waar

verzoeker, gevraagd naar waar hij precies woonde en welke gebouwen er nabij zijn huis waren,

antwoordt: “Er zijn gebouwen, hotel Maru, Maru Guesthouse, en ook de moskee Anzun, we gaan er niet,

want ze zijn moslims, ze laten ons niet toe daar te passeren, en de Makurdi en Jos route zijn daar.

Ruyagatin is een zeer groot hotel.”, evenals op blz. 20 van het verslag, gevraagd naar andere scholen in

het dorp, of omliggende dorpen van Jos, heeft laten optekenen: “Enkel Miango, wat ik misschien weet,

want ik ging langs Kenti acadamy, dat ken ik, dat was op de weg, miango-route, dus dat kan, want mijn

vader en ik waren één à twee weken op de boerderij.” Verweerder voegt bij onderhavige nota enkele

kaartjes waaruit duidelijk blijkt dat het genoemde “Maru Lodge”, “Maru hotel” en “Kent Acadamy” enkel

terug te vinden zijn in Miangu doch géénszins in Mongu, op grond waarvan verwerende partij dan ook

besluit en volhardt dat de motieven zoals uiteengezet in de bestreden beslissing, evenals de

vraagstelling die ervan aan de basis ligt én de conclusies die de commissaris-generaal eraan verbonden

heeft, relevant en correct zijn.” (zie ook de plattegronden van Miangu en Mongu toegevoegd aan de

verweernota). Verzoekers beschrijvingen van zijn voorgehouden dorp komen duidelijk overeen met

objectieve informatie over kenmerkende gebouwen in Miango. Bovendien stelde verzoeker tijdens zijn

persoonlijk onderhoud dat “Mangu” dicht bij zijn dorp gelegen is (notities, p. 12). Indien verzoeker

afkomstig zou zijn van het dorp Mangu, en niet van Miango, kan niet worden ingezien waarom hij Mangu

opgeeft als nabijgelegen dorp. De Raad kan bijgevolg vaststellen dat verzoeker tijdens zijn persoonlijk

onderhoud wel degelijk voorhield afkomstig te zijn uit het dorp Miango, en niet uit Mangu of Mongu

volgens het verzoekschrift. Verzoekers bewering in het verzoekschrift komt voor als een loutere post

factum verklaring die tot stand kwam na kennisname van de bestreden beslissing en die derhalve niet

wordt aangenomen.

2.3.7. Waar het verzoekschrift stelt dat het gegeven dat Rokok en Bakarak niet op landkaarten terug te

vinden zijn niets afdoet aan het werkelijke bestaan van deze dorpen en dat Rokok bijvoorbeeld in

nieuwsberichten over die streek vermeld wordt, betreft dit een blote bewering waarover verzoeker geen

begin van bewijs aanbrengt. Daar waar verzoeker verder uitlegt dat hij de vraag over de etnische

groepen in zijn dorp verkeerd begreep “in die zin dat hij begreep te moeten verklaren welke andere

etnische groepen buiten de locale bevolking voornamelijk naar zijn dorp en staat kwam”, vindt dit geen

grondslag in het administratief dossier. Zo liet verzoeker immers ontegensprekelijk en ondubbelzinnig

optekenen: “Ok. u zegt dat u Esan bent, welke andere stammen wonen er in uw dorp?”, “Igbo wonen

daar, dat is het enige wat ik weet.” (notities, p. 11). Hieruit blijkt dat verzoeker wel degelijk meende dat

de Igbo in zijn dorp woonden. Verzoeker toont niet aan dat het gegeven dat hij laaggeschoold is de

verstandelijke vermogens aantast en hij hierdoor niet in staat is vragen over zijn leefwereld te begrijpen

en te beantwoorden.

2.3.8. Verzoekers beweerde herkomst wordt verder ondergraven nu verzoeker geheel onwetend is over

de conflicten en terreurgroepen in zijn beweerde regio van herkomst, terwijl uit de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier blijkt dat conflicten tussen veehouders en de sedentaire bevolking in de

regio rond Jos een lange voorgeschiedenis hebben (COI Focus “Nigeria. Veiligheidssituatie in verband

met landbouw- en veeteeltconflicten” van 9 mei 2017) en aldus redelijkerwijs kan worden verwacht dat

de bewoners van de streek en dus ook verzoeker deze problematiek nuttig kan toelichten. Wel

integendeel, verzoeker bleek niets te weten over zijn beweerde vervolgers, de Fulani herders, die hij

bovendien verkeerdelijk gelijkstelt met Boko Haram (COI Focus “Nigeria. Veiligheidssituatie in verband

met landbouw- en veeteeltconflicten” van 9 mei 2017, p. 15), noch over de redenen van het ontstaan

van de conflicten met deze personen (notities, p. 23-24). Verzoeker wist niet sinds wanneer het conflict

met de Fulani herders begon, noch sinds wanneer Boko Haram in zijn regio was, gaf aan dat Boko

Haram en de Fulani herders hetzelfde zijn, stelde dat Boko Haram over in Nigeria aanwezig is en kon

niet uitleggen wie Boko Haram zijn of wat het doel ervan is (notities, p. 23). Verzoeker weet louter aan te

geven Boko Harem “ze christenen doden, ze willen geen christenen zien”, doch weet niet om welke

reden, en kent geen lokale leiders van Boko Haram of de Fulani herders (notities, p. 24).
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Verzoekers onwetendheid over deze conflicten, over de Fulani-herders en over Boko Haram

ondergraven zijn voorgehouden herkomst uit de regio rond Jos in Plateau State.

2.3.9. In het verzoekschrift stelt dat rekening dient worden gehouden met de perceptie van de feiten

door de mensen die er het slachtoffer van werden en dat “het onderscheid tussen Boko Harem en de

fulani vervaagde” omdat ze “beiden gewapend waren, en publiekelijke overgingen tot het doden van

onschuldige mensen”, spreekt verzoeker dit ter terechtzitting tegen en verklaarde dat Boko Harem al

sedert 2009 niet meer in de streek aanwezig was. Verzoeker gaat er hoe dan ook aan voorbij dat hij

tijdens zijn persoonlijk onderhoud geen enkele toelichting kon geven bij de conflicten met de Fulani en

terreur van Boko Haram die zijn beweerde regio van herkomst teisteren, doch louter bleef steken in

vage verklaringen. Van verzoeker, die beweerdelijk landbouwer is in de regio van Jos, kan redelijkerwijs

worden verwacht dat hij weet zou hebben van landbouw- en veeteeltconflicten en de problematiek

hieromtrent in zijn regio van herkomst, quod non.

2.3.10. Ten overvloede stelt de Raad nog vast dat waar verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken

stelt dat hij handelaar is “Ik had een shop in tweedehandslaptops en GSM’s” (vraag 12) verklaart

verzoeker later landbouwer te zijn. Ter terechtzitting gevraagd naar de gewassen die hij kweekte stelt

verzoeker sinaasappels, ananas en cassave te hebben. Gevraagd wanneer geplant wordt, antwoordt

verzoeker “wanneer het regent”, gevraagd wanneer dit ongeveer is stelt hij het niet te kunnen zeggen.

Gevraagd wanneer hij oogst, antwoordt verzoeker opnieuw “wanneer het regent”. Verzoeker kan

bezwaarlijk met dergelijke korte herhalingen aantonen dat hij in werkelijkheid ook landbouwer was nu

redelijk is te verwachten dat een landbouwer nauwgezet kan toelichten wanneer zijn gewassen worden

geteeld.

2.3.11. Hoe dan ook de Raad hecht geen geloof aan verzoekers beweerde herkomst uit Miango, in de

buurt van de stad Jos, in Plateau State, Nigeria. Derhalve zijn de voorgehouden vervolgingsfeiten, die

zich in Miango zouden hebben voorgedaan, eveneens ongeloofwaardig. Dit klemt te meer nu verzoeker

incoherente verklaringen aflegde over zijn voorgehouden problemen. Zo stelde verzoeker bij de Dienst

Vreemdelingenzaken dat hij 50 koeien had vergiftigd die eigendom waren van Boko Haram en Boko

Haram daarom een oorlog begon. Verzoeker stelt dat de autoriteiten alle personen die een aandeel

hadden in deze vergiftiging ter dood veroordeelden (vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Tijdens zijn

persoonlijk onderhoud maakte verzoeker echter geen enkele melding van deze veroordeling en gaf hij

aan onmiddellijk te zijn gevlucht nadat hij de koeien van Boko Haram had vergiftigd (notities, p. 5-6). De

vaststelling dat verzoeker de veroordeling, een essentieel element in zijn asielrelaas, vergat te

vermelden en, wanneer hiermee geconfronteerd, geen afdoende uitleg kan geven voor deze

vergetelheid (notities, p. 27-28), doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten. De loutere herhaling van één van de uiteenlopende versies in het verzoekschrift, met

name dat verzoeker enkel verklaarde koeien te hebben gedood en dat men hiervoor in Nigeria in de

problemen komt, of de toevoeging ter terechtzitting dat de represailles niet van Boko Haram maar van

de Fulani kwamen en deze niet het gerecht gebruiken maar rechtstreeks de mensen aanvallen, kan de

vastgestelde incoherenties niet verschonen. Wel integendeel.

2.3.12. De door verzoeker voorgelegde artikels - “Anti-Christians Slaughter Escalates in Nigeria” en

“’Jos killings are an attack on Christendom’ says church leaders” - beschrijven enkel incidenten die zich

in Nigeria, en in de regio van Jos, hebben voorgedaan, doch tonen geenszins een verband aan met

verzoekers persoonlijk situatie. Hetzelfde geldt voor de foto’s over deze incidenten in de regio van Jos.

Noch deze artikelen, noch de foto’s kunnen verzoekers aanwezigheid in de regio aantonen.

2.3.13. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoeker licht niet toe op welke wijze “de artikelen

4, 15 en 18 van de RICHTLIJN 2004/83/EG VAN DE RAAD” geschonden zijn.

2.3.14. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel

1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève

op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.
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2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker niet aantoont noch aannemelijk

maakt dat hij afkomstig is uit Miango, in de buurt van de stad Jos, in Plateau State, Nigeria.

2.4.2. Gelet op het feit dat verzoeker de door hem beweerde herkomst uit Miango, Nigeria niet aantoont,

maakt hij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Miango,

Nigeria.

2.4.3. Immers voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of

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

Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde,

herkomst niet volstaan. Het is in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de procedure zijn ware

identiteit en regio van herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker

hierin manifest faalt. Het komt de Raad immers niet toe om over de verblijfplaats van verzoeker voor zijn

komst naar België te speculeren, noch of hij afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is in de

zin van artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet, te meer gezien verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en

herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal en dus veelvuldig

de kans heeft gekregen zich toe te lichten. De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent

dat er in zijn werkelijke regio van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop

wijzen dat hij bij een terugkeer naar deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.5. In de mate dat verzoeker aanvoert dat de artikelen 2 en 3 van het EVRM worden geschonden, dient

te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 eenentwintig mei tweeduizend negentien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


