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nr. 229 802 van 4 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. GEENS

Lange Lozanastraat 24

2018 ANTWERPEN

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 11 juli 2019 heeft

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

14 juni 2019.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

1 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat P. MAERTENS, die loco advocaat D. GEENS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché C. CORNELIS, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig van Benin City (Edo State). U verliet Nigeria

een eerste maal in 2002, toen u, met het vliegtuig, naar Frankrijk ging om er voor een club in Lyon te

gaan voetballen. Omdat uw voetbalcarrière niet liep zoals u verwacht had, keerde u in december 2003

reeds terug naar Nigeria. U was er actief in een mensenrechtenorganisatie 'Mandela 1447' die werd

opgericht door uw oom. In die periode waren er problemen waarbij jullie huis, samen met de buurt waar

jullie woonden, aangevallen werd en in brand werd gestoken.
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U geraakte hierbij gewond en lag vervolgens 4 maanden in een coma. Toen u uit de coma

ontwaakte, begon u uw vertrek uit Nigeria te regelen. Ergens in 2009 keerde u, nu via land, terug naar

Frankrijk, waar u internationale bescherming vroeg onder de naam I.I.S., een moslim-naam die u in

Nigeria had aangenomen om meer rechten te hebben daar. Uw asielaanvraag werd in eerste aanleg

afgewezen en u ging niet in beroep maar u besliste dat u zou terugkeren naar Nigeria om daar het

onrecht te bestrijden. Toen u weer aankwam in Nigeria sloot u zich aan bij de groep 'OBOH', wat zoveel

betekent als 'afwijzing' en vestigde u zich met hen in een kamp vanwaar jullie vochten tegen de

'leiderschappen' in Nigeria. Jullie hadden echter onvoldoende munitie en werden gevonden door de

Nigeriaanse veiligheidsdiensten waarop jullie het kamp moesten verlaten. Hierna begon u uw volgende

vertrek uit Nigeria te regelen. In 2013-2014 kwam u dan naar België. Hier zette u uw activiteiten voor de

organisatie van uw oom verder. In België kwam u ook in contact met Payoké en Interpol. U werd een

informant voor deze organisaties betreffende mensensmokkel. U werkte mee aan een actie waardoor

meerdere Nigerianen konden gearresteerd en veroordeeld worden. Hierdoor kreeg u echter

problemen met Nigeriaanse leiders en cults, die ook uw vader in Nigeria bedreigden omwille van uw

activiteiten in België. Ondanks uw samenwerking met Interpol en Payoké kende u in België ook

problemen met de Belgische autoriteiten en werd u 3 maanden opgesloten in voorarrest op verdenking

van mensensmokkel omdat u meisjes ontving op een appartement op het Sint-Jansplein. Op 25 mei

2018 vroeg u internationale bescherming bij de Belgische autoriteiten.

B. Motivering

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 vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u voor de DVZ verklaarde in 2011 in België te zijn aangekomen

(zie verklaring DVZ, nr.37), terwijl u voor het CGVS verklaart pas in 2013-2014 in België te zijn

gearriveerd (zie notities CGVS, p. 4). Wat er ook van zij, pas op 25 mei 2018 diende u een verzoek tot

internationale bescherming in bij de Belgische autoriteiten. Het feit dat u zo lang wachtte om een

verzoek tot internationale bescherming in te dienen, tast reeds de ernst en geloofwaardigheid van uw

beweerde problemen in Nigeria aan.

Verder dienen enkele fundamentele opmerkingen te worden gemaakt aangaande de identiteit die u

tijdens de huidige procedure (verzoek tot internationale bescherming in België) aanneemt. Er dient

immers te worden vastgesteld dat uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) en

voor het Commissariaat- Generaal (hierna CGVS) betreffende o.a. uw levensloop en familiaal netwerk

zodanig van elkaar verschillen, dat uw gehele identiteit ernstig in vraag kan gesteld worden.

Vooraleer deze tegenstrijdigheden binnen uw huidige procedure voor internationale bescherming

worden overlopen, kan reeds opgemerkt worden dat u ook in het verleden er niet voor terugschrikte

valse identiteiten aan te nemen, ook ten aanzien van andere Europese autoriteiten. Zo gebruikte u in

België reeds de naam I.B. (met geboortedatum 29/05/1978) (zie verklaring DVZ dd. 14/06/2018;

Belgium Tenprint Person/Incident Report). U verklaart dat deze naam voor u een dekmantel was, tijdens

uw samenwerking met Payoke en Interpol, zodat men in Nigeria niet zou weten wie er werkelijk achter

de informatie zat die u bezorgde (zie notities CGVS, p. 3). Voor de DVZ verklaarde u dat deze I.B.,

wiens identiteit u gebruikte, eigenlijk uw overleden broer was (zie verklaring DVZ, nr. 3; 17; 28). Voor

het CGVS echter, verklaart u dat ‘I.B.’ uw oom is, die intussen in de USA (zie notities CGVS, p. 3) leeft,

om even verder dan weer te stellen dat hij in Canada woont (zie notities CGVS, p. 3). De man zou nog

in leven zijn. Later tijdens het onderhoud op het CGVS gevraagd naar de namen van uw broers,

vermeldt u overigens geen 'Best' (zie notities CGVS, p. 5).
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Bovendien gebruikte u bij uw eerdere verzoek tot internationale bescherming in Frankrijk de naam I.I.S.

(zie document dd. 18/7/2018 Ministère de l'Intérieur, Dir.Gén. des Etrangers en France, notities CGVS,

p. 4). U gebruikte in Frankrijk overigens niet enkel een andere naam maar ook een andere

geboortedatum. U geconfronteerd met het feit dat u deze naam gebruikte in Frankrijk, verklaart u dat u

deze moslim-naam hebt gebruikt, hoewel u geen moslim was. U dacht echter dat u met een dergelijke

naam meer rechten en vrijheid had in Nigeria (zie notities CGVS, p. 4). Intussen gebruikt u deze naam

niet meer. U vertoont een opmerkelijk gemak in het gebruiken en aannemen van diverse

identiteiten.

Wat betreft uw verzoek tot internationale bescherming in Frankrijk kan bovendien nog worden

opgemerkt dat u dit tijdens uw onderhoud op het CGVS situeert in 2009, u verklaart na uw weigering te

zijn teruggekeerd naar Nigeria om vervolgens in 2013-2014 naar België te komen waarna u niet meer

terugkeerde naar Nigeria (zie notities CGVS, p. 4-5). Voor de DVZ verklaarde u dan weer in 2013

internationale bescherming te hebben gevraagd en 11 maanden in Frankrijk te zijn gebleven (zie

verklaring DVZ, nr. 22). Uit het bovengenoemde document van de Franse autoriteiten en uit de Eurodac

Search Result blijkt echter dat uw vingerafdrukken in Frankrijk genomen werden op 6 november 2012

en uw verzoek er op 14 januari 2015 afgewezen werd.

Vervolgens verklaarde u voor de DVZ sinds uw geboorte tot uw 7 jaar in Benin City op één adres te

hebben gewoond, en van uw 7 jaar tot uw vertrek uit Nigeria (in 2010) op een ander adres, eveneens in

Benin City (zie verklaring DVZ, nr. 10). Voor het CGVS verklaarde u echter dat u van uw 5 jaar tot uw 12

jaar als slaaf werkte in Kano-state bij een rijke familie (zie notities CGVS, p. 5) en dat u in de periode

2002-2003 in Spanje en Frankrijk woonde als voetballer (zie notities CGVS, p. 4). Nergens in uw

verklaringen bij de DVZ maakte u gewag van deze fases in uw leven.

Verder verklaarde u voor de DVZ dat u in 2009 een universitair diploma behaalde aan de Uniben-

universiteit (zie verklaring DVZ, nr.11). Voor het CGVS verklaarde u echter een opleiding business

administration - boekhouder gestart te zijn maar deze niet beëindigd te hebben (zie notities CGVS, p. 5).

U verklaarde ook deze studies betaald te hebben met het inkomen dat u had van uit uw kapsalon (zie

verklaring DVZ, nr.12) terwijl u voor het CGVS verklaarde dat uw ouders uw studies betaalden (zie

notities CGVS, p. 6). U verklaarde ook voor de DVZ dat uw moeder, genaamd I.L., in 2008 overleden

is (zie verklaring DVZ, nr. 13), terwijl u voor het CGVS verklaarde dat uw moeder, die V.J. heet, in

2002 gedood werd door 'dezelfde mensen' (zie notities CGVS, p. 6). In dit verband kan trouwens nog

worden opgemerkt dat uw Nigeriaanse identiteitskaart, die u op 2/8/2014 werd afgeleverd in Nigeria, als

'next of kin' I.L. vermeldt, wat merkwaardig is aangezien uw moeder in 2014 reeds lang overleden zou

geweest zijn volgens uw verklaringen.

Gevraagd naar uw kinderen verklaarde u op de DVZ dat u een dochter heeft, genaamd Ik.J.

(zie verklaring DVZ, nr. 16). Voor het CGVS verklaart u een dochter en een zoon te hebben, genaamd

L. en O. (bijnaam M.) (zie notities CGVS, p. 6).

Vervolgens verklaart u voor de DVZ 3 broers en 1 zus te hebben. Uw broers heten K., Og. en,

zoals hierboven reeds vermeld, B. en uw zus heet I. (zie verklaring DVZ, nr. 17). Voor het CGVS

verklaarde u echter 3 broers en 3 zussen te hebben met de namen N., Os., No., G., It. en Be. (zie

notities CGVS, p. 5).

Verder verklaarde u voor de DVZ dat u nooit een eigen paspoort had en dat u vroeger het paspoort van

uw broer Best gebruikte (zie verklaring DVZ, nr. 28). Voor het CGVS verklaarde u dan weer dat u wel

beschikt over een paspoort op uw eigen naam, waarvan u een foto stuurde na het onderhoud, waaruit

blijkt dat dit paspoort u in 2014 werd afgeleverd door de Nigeriaanse autoriteiten (zie notities CGVS, p.

4, groene map documenten).

Al deze elementen tasten reeds de geloofwaardigheid van uw verklaringen aangaande uw

identiteit en persoonlijke situatie grondig aan.

Vervolgens dienen ook meerdere opmerkingen te worden gemaakt bij uw verklaringen

aangaande uw beweerde activiteiten en problemen in Nigeria en België.

Zo kan worden opgemerkt dat u uw problemen waarbij u in uw buik werd gestoken situeert in de periode

voor u een tweede keer naar Frankrijk reisde, dus volgens uw verklaringen voor 2009.
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Meteen nadat u uit een vier maanden durende coma ontwaakte en hersteld was van uw verwondingen -

ze waren zelfs nog niet helemaal genezen - vertrok u naar Frankrijk (zie notities CGVS, p. 4, 7, 13).

Echter, volgens de informatie die de Franse autoriteiten bezorgden, werden uw vingerafdrukken pas in

2012 genomen. Indien u werkelijk reeds sinds 2009 in Frankrijk was om er internationale bescherming

aan te vragen na uw werdervaren in Nigeria, is het merkwaardig dat u dan 3 jaar wachtte om u bij de

Franse autoriteiten bekend te maken en daadwerkelijk internationale bescherming aan te vragen.

Verder verklaart u voor het CGVS dat uw engagement voor de organisatie Mandela 1447 - in Europa

'gekend' onder de naam Nelson Mandela 46664 - in Nigeria ontstond nadat uw oom B., die nu in

Canada woont, deze organisatie gesticht had, 14 tot 15 jaar geleden (zie notities CGVS, p. 3, 6, 8). Er

dient echter nogmaals te worden gewezen op uw tegenstrijdige verklaringen over deze I.B., zoals die

hierboven reeds werden opgemerkt. Bovendien vermeldde u voor de DVZ helemaal geen oom I.B. die in

Canada woont, maar wel een oom O.O. die in L.A. woont en daar al 50 à 60 jaar is.

Aangezien u uw 'humanitair' engagement in Nigeria verbindt met de organisatie die uw oom Best zou

gesticht hebben, en aangezien uw verklaringen over deze oom allesbehalve steek houden, kan geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen over uw oprechte, geëngageerde activiteiten in Nigeria of

België voor deze organisatie. De documenten die u aangaande deze organisatie voorlegt (een

document dd. okt.2018 aan Donald Tusk, ondertekend door F.O.O.; een pamflet van ECSDN voor een

bijeenkomst dd. 1/10/2018; 2 foto's van samenkomsten in België) wijzigen deze conclusie niet. Immers,

tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart u een afspraak te hebben met Donald TRUNK,

een Europese leider (zie notities CGVS, p. 6). Uw onwetendheid betreffende de naam van de voorzitter

van de Europese Raad, dhr. Donald Tusk, spreekt reeds boekdelen. Gevraagd wie de door u

voorgelegde brief van de organisatie Nelson Mandela 46664 schreef, verklaart u dat het P.O. is. Ook

verder verwijst u meermaals naar de naam P. als de voorzitter van uw organisatie (zie notities CGVS, p.

6, 8, 12). Echter, de brief die u voorlegt vermeldt ene F.O.O. als voorzitter. Verder verklaarde u dat u de

voorzitter bent van de coalitie in België (zie notities CGVS, p. 10). U gevraagd waarom jullie het een

'coalitie' noemen, dient er door de protection officer eerst uitgelegd te worden dat een 'coalitie' een

verzameling van verschillende organisaties betreft, waarop u aangeeft inderdaad verschillende

organisaties te verenigen. U gevraagd welke deze organisaties - binnen uw coalitie - dit dan zijn, komt u

echter niet verder dan dat er in Antwerpen een organisatie "EBC ofzo" is maar kan u geen andere

groepen opnoemen, maar verwijst u de protection officer naar het internet om dit te weten te komen. U

blijkt helemaal niet op de hoogte te zijn van de organisatie waarvan u beweerdelijk Belgisch voorzitter

bent. Bijgevolg zijn uw beweerde activiteiten voor deze organisatie(s) niet geloofwaardig. Dat uw naam

op een pamflet van ECSDN staat wijzigt hier niets aan. Immers, zo'n pamflet is heel gemakkelijk op te

stellen. Wat betreft de foto's die u neerlegt, kan worden opgemerkt dat een loutere aanwezigheid op een

plaats waar een actie plaatsvindt, geen 'deelname' veronderstelt, laat staan een oprecht engagement.

Ook aan uw beweerde samenwerking met Interpol (waarnaar u in uw mailverkeer trouwens

verwijst als 'Intapol') en Payoké kan geen geloof worden gehecht. Voor de DVZ verklaarde u hierover

immers dat u hiervan over documenten beschikte, die zich bij uw advocaat bevonden en dat u die,

indien nodig kon meebrengen (zie verklaring DVZ, nr. 33). Voor het CGVS verklaarde u echter dat u

inderdaad documenten had over uw samenwerking met 'Intapol' maar dat u deze documenten verloor

een drietal jaren geleden toen u uw appartement verliet (zie notities CGVS, p. 3). U gevraagd uw

samenwerking met Payoké en Interpol schriftelijk te laten bevestigen door uw contactpersonen bij deze

organisaties, blijkt u daar niet in te slagen sinds uw persoonlijk onderhoud dd.16/5 (zie mailverkeer). Uit

de informatie aanwezig in uw administratief dossier en uit uw verklaringen (zie notities CGVS, p. 11)

blijkt wel dat u in 2016 gedurende meer dan 4 maanden opgesloten zat in België - volgens uw

verklaringen in verband met een verdenking van mensensmokkel. Verder weet u blijkbaar niet via welk

statuut vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel in België beschermd kunnen worden, kent u de

Nigeriaanse organisatie NAPTIP niet - hoewel die ook strijdt tegen mensenhandel (zie informatie in uw

administratief dossier) en weet u niet wie door uw toedoen zou gearresteerd zijn in Antwerpen (zie

notities CGVS, p. 11, 13). U maakt uw samenwerking met deze organisaties en uw engagement inzake

de strijd tegen mensenhandel allerminst aannemelijk waardoor ook de daaraan gelieerde problemen die

uw familieleden zouden hebben met mensen in Nigeria, niet geloofwaardig zijn.

Ten slotte kan nog worden vastgesteld dat ook de problemen die u beweert reeds te hebben

gehad in Nigeria niet geloofwaardig zijn. Vooreerst verklaarde u voor de DVZ uitdrukkelijk niet

gearresteerd geweest te zijn (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op de DVZ). Voor het CGVS verklaarde u

daarentegen in Nigeria soms wel naar het politiestation te zijn gebracht, dat dat normaal is, dat ze je

arresteren, niets zeggen en dan vrijlaten, als drukkingsmiddel (zie notities CGVS, p. 13).
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Verder verklaarde u dat, voor u een tweede keer naar Frankrijk ging, uw huis werd aangevallen. U lieert

dit incident initieel aan uw activiteiten voor de organisatie van uw oom B. (zie notities CGVS, p. 7) om

even verder te concluderen dat dergelijke aanvallen 'gewoon gebeuren', het groepen jongeren zijn 'zoals

ik' en dat ze het huis per huis deden, ze een reden kunnen hebben maar jullie die nooit kenden (zie

notities CGVS, p. 7-8). Vervolgens verklaart u dat u na deze aanval, waarbij u gewond

geraakte, gedurende 3 tot 4 maanden in coma was en pas in het ziekenhuis hoorde wat er gebeurd

was toen u wakker werd (zie notities CGVS, p.7), om later tijdens hetzelfde gesprek te verklaren dat u

zich die 4 maanden bij een traditionele dokter bevond (zie notities CGVS, p. 13). U om bevestiging

gevraagd dat u in een coma lag, bij een traditionele dokter, bevestigt u dit nogmaals. U gevraagd of u

dan vier maanden daar - bij een traditionele dokter- in een coma was en dat overleefde, wijzigt u plots

uw verklaringen en zegt u dat het een private dokter, een kleine kliniek was. Voor de DVZ verklaarde

u dan weer dat u gedurende 6 maanden in een coma lag (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ). Ten

slotte situeert u deze aanval tijdens uw onderhoud op DVZ in 2012 (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op

DVZ), terwijl u verklaarde in 2010 Nigeria verlaten te hebben, sinds 2011 in België te zijn en België

hierna niet meer verlaten te hebben (zie verklaring DVZ, nr. 37). Zoals hierboven reeds gesteld, werden

bovendien uw vingerafdrukken nog in 2012 in Frankrijk genomen.

Er kan nog 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: Situation sécuritaire liée à 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 staat Edo 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 Edo 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 Edo aldus geen reëel risico op ernstige

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

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

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

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

vastgesteld.

U legde in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming meerdere documenten neer. Het

document van de organisatie 'Nelson Mandela 46664' (gericht aan mr. Tusk), de twee foto's en het

pamflet van ECDSN werden hierboven reeds besproken. U legde ook een identiteitskaart (dd. 2/8/2014)

en geboorte-akte en hieraan verbonden Affidavit of Age Declaration (dd. 31/5/2018), een rijbewijs (dd.

20/02/2019), en een kopie van een paspoort (dd. 16/12/2014) voor. Al deze documenten zijn opgesteld

op naam van I.I.. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt nam u in het verleden reeds andere

identiteiten aan. Uit de informatie in uw dossier blijkt u ook over een paspoort te beschikken op naam

van I.B. (zie informatie in uw administratief dossier). Hieruit blijkt dat u er niet voor terugschrikt en in

staat bent valse documenten te (laten) maken en te gebruiken. Uit de algemene informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt bovendien dat Nigeriaanse identiteitsdocumenten, ook authentieke documenten,

geen garantie vormen voor het vaststellen van iemands 'juiste' identiteit. Deze documenten kunnen dus

- gezien uw eerdere identiteitsfraude en gezien de informatie - niet weerhouden worden als een bewijs

van uw identiteit of herkomst.

Verder legt u enkele documenten voor die de problemen van uw familie in Nigeria moeten aantonen.

Het 'extract from crime diary' (dd. 6/6/2018) betreft een aangifte die uw vader R.I. op 2 mei 2017 zou

gedaan hebben aan de Nigeriaanse politie.
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Er wordt verwezen naar uw activiteiten als informant van de Belgische politie betreffende

mensensmokkel als oorzaak voor de problemen van uw vader en de verdwijning van uw zus.

Hierboven werd echter reeds duidelijk aangetoond dat u deze activiteiten niet aannemelijk maakt.

Bovendien betreft dit document een kopie en slechts een klacht van een persoon. Een klacht is op zich

geen bewijs dat er zich feiten hebben voorgedaan, het betreft slechts een verklaring van een persoon

aan de autoriteiten, waarbij (nog) niet nagegaan is of die feiten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan.

Wat betreft een foto met de titel 'Missing Person' blijkt nergens wie de vermiste persoon is en bovendien

valt dergelijk document zeer gemakkelijk te fabriceren. U legt ook nog e-mailverkeer neer met

'Wakanow' waaruit moet blijken dat uw zus verdween. Het enige wat hieruit blijkt is dat enerzijds (eerste

mail) ene I.I. op 23 oktober 2016 zou reizen van Lagos naar Roma en anderzijds u zich blijkbaar

informeerde bij Wakanow die ook informatie bezorgde aan de Nigeriaanse politie. Verder blijkt hieruit

niet dat uw zus onvrijwillig zou verdwenen zijn of zou vermoord zijn.

U legde ten slotte nog een kopie van uw 'aanvraag van de verblijfskaart van een familielid van een

burger van de Unie' neer (dd. 1/3/2019). Deze informatie heeft echter geen betrekking op uw verzoek tot

internationale bescherming.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingenwet werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen

te formuleren op de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud van het CGVS. Daar u geen

opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud ervan.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 11 juli 2019 een schending aan van “ARTIKEL 3 EVRM”,

“SCHENDING VAN ARTIKEL 48 T.E.M. 48/6 VREEMDELINGENWET”, “SCHENDING VAN ARTIKEL 1

VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE STATUS VAN VLUCHTELINGEN VAN 28 JULI 1951

(“VLUCHTELINGENCONVENTIE”)”, “SCHENDING VAN DE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK

BESTUUR: HET ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL, HET REDELIJKHEIDSBEGINSEL EN DE

MATERIËLE MOTIVERINGSPLICHT”.

Verzoeker benadrukt dat hij “in geval van terugkeer naar Nigeria, vreest voor zijn leven omwille van de

problemen die hij aldaar heeft gehad en de samenwerking die verzoeker aanging in België met Payoke

en Interpol”.

Verzoeker voert aan dat het tijdsverloop tussen zijn aankomst in België en het moment waarop hij zijn

verzoek om internationale bescherming heeft ingediend niet dient worden beschouwd als “een element

waardoor reeds “de ernst en geloofwaardigheid” van de problemen waarmee verzoeker zich

geconfronteerd ziet zou moeten ondermijnen”. Verzoeker wijst erop dat de commissaris-generaal over

het hoofd ziet dat de redenen waarom verzoeker niet kan terugkeren naar Nigeria mede zijn ontstaan

tijdens zijn verblijf in België. Verzoeker legt uit dat hij in België in contact kwam met Payoke en Interpol

en informant werd voor deze organisaties betreffende mensensmokkel. Hij stelt dat hij meewerkte aan

organisaties waarbij meerdere Nigerianen werden gearresteerd en veroordeeld en voert aan dat hij

hierdoor in conflict raakte met Nigeriaanse leiders en cults, die ook zijn vader bedreigden omwille van

verzoekers activiteiten. Verzoeker betoogt dat de Commissaris-generaal deze vaststelling ten onrechte

niet betrok op de tijdsperiode tussen verzoeker aankomst en verzoek om internationale bescherming in

België zodat het besluit van de commissaris-generaal niet berust op een zorgvuldig feitenonderzoek.

Wat betreft zijn identiteit wijst verzoeker “op de gemaakte bemerkingen door hem tijdens zijn persoonlijk

onderhoud op deze beweringen én, in het bijzonder, op de omstandigheden waarin hij zich bevond op

het moment van het indienen van zijn verzoek om internationale bescherming.”. Verzoeker betoogt dat

hij tijdens zijn onderhoud op de Dienst Vreemdelingenzaken niet werd bijgestaan door een

vertrouwenspersoon of raadsman, dat de leiding van het onderhoud volledig in handen lag bij een

medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken en dat verzoeker op zichzelf was aangewezen.
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Hij voert aan dat hij de taal niet sprak en volledig afhankelijk was van de tolk. Verzoeker stelt dat hij

tijdens het onderhoud via de tolk antwoordde op de hem gestelde vragen, dat hij op alle vragen zeer

kort moest antwoorden en dat hem duidelijk werd gemaakt dat hij tijdens het onderhoud bij de

commissaris-generaal, dat het belangrijkste zou zijn, meer kon vertellen. Verzoeker benadrukt dat hij

zijn medewerking gaf, maar zich beperkte tot de (meeste) hoofdlijnen. Verzoeker voert aan dat een

controle op het verloop van dit gesprek (nagenoeg) onbestaande is.

Verzoeker betoogt dat de bewijswaarde van de handtekening op de vragenlijst, waaruit kan worden

bepleit dat het akkoord van verzoeker hiervan met de inhoud wordt bevestigd, bijzonder relatief is

aangezien hij geen bijstand had van enige vertrouwenspersoon of raadsman en de Nederlandse taal

niet machtig is. Hij voert aan dat evenmin kan worden nagegaan “of de vragenlijst aan verzoeker werd

voorgelezen en in welke omstandigheden werd gevraagd aan verzoeker om een handtekening te

plaatsen.”. Verzoeker merkt op dat van hem daarentegen wordt verwacht dat “hij (gewillig) zijn

medewerking verleend, waardoor hij zijn handtekening plaatst als hem dat gevraagd werd. Dit geldt des

te meer omdat verzoeker overtuigd was dat haar bewoordingen (zoals overgebracht aan de tolk) correct

werden genoteerd.”.

Verzoeker merkt op dat het belangrijkste deel van de bestreden beslissing gebaseerd is “op het

“verschil” tussen de bewoordingen die werden genoteerd tijdens het persoonlijk onderhoud bij het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en tijdens het onderhoud bij de Dienst

Vreemdelingenzaken niet met de vereiste zorgvuldigheid is tot stand gekomen aangezien – ten onrechte

– de omstandigheden waarbinnen het onderhoud bij de Dienst Vreemdelingen heeft plaatsgevonden

niet in rekening werd genomen, terwijl dit de kern vormt van de reden waarom er een verschil is

opgetreden met de genoteerde bewoordingen die werden genoteerd bij het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in vergelijking met de genoteerde bewoordingen door de

medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken.”.

Verzoeker benadrukt zijn engagement dat hij reeds jarenlang (zowel in Nigeria als in België) heeft

opgenomen voor de mensenrechtenorganisatie “Mandela 1447”, ook gekend onder de naam “Nelson

Mandela 46664”. Verzoeker wijst op zijn verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud. Zo geeft hij aan

onder meer toelichting te hebben gegeven “over de naam van de organisatie en de vermelding van de

nummers (zie het verslag van het persoonlijk onderhoud, pagina 3, 6 en 8)”, waaruit kan worden

afgeleid dat “verzoeker kennis heeft van deze organisatie, hetgeen een belangrijk element is om het

werkelijk engagement van verzoeker te beoordelen”. Hij wijst tevens op de verschillende documenten

die hij heeft voorgelegd om zijn activiteiten te staven voor deze organisatie (zoals foto’s en een pamflet

van ECSDN). Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat de geloofwaardigheid hiervan zou

ontbreken omdat verzoeker zou hebben gesteld dat hij een afspraak had met Donald Trunk, in plaats

van de correcte naam te geven van de voorzitter van de Europese Raad (Donald Tusk), wijst verzoeker

erop dat uit het verslag van het persoonlijk onderhoud blijkt dat dit enkel gaat om een verspreking en

verzoeker dit onmiddellijk heeft gecorrigeerd (zie het verslag van het persoonlijk onderhoud, pagina 6).

Waar verder wordt gesteld dat verzoeker verwees naar P.O., terwijl F.O. de juiste naam zou zijn,

betoogt verzoeker dat beide personen betrokken zijn binnen de organisatie. Verzoeker verduidelijkt dat

“de heer P.O. de voorzitter is van de organisatie, terwijl de heer F.O. degene is die de speeches en

pamfletten schrijft voor de organisatie” en dat F.O. degene is “die eerder op de achtergrond staat, maar

niettemin een belangrijke rol speelt (bv. voor het schrijven van de voorgelegde brief door verzoeker van

de organisatie Nelson Mandela 46664).”.

Verzoeker verwijst tevens naar zijn samenwerking met Interpol en Payoke en stelt dat hij optreedt als

informant omwille van de kennis die hij heeft van het netwerk aan mensensmokkelaars. Hij haalt aan dat

dit hem reeds eerder in de problemen gebracht heeft doordat hij enkele maanden in voorarrest werd

gehouden (de schuld van verzoeker werd overigens nooit vastgesteld in een veroordelend vonnis).

Verzoeker beklemtoont dat hij door deze informatie, waarover hij beschikt, hij van grote waarde is voor

beide organisaties.

Verzoeker betoogt nog dat beide elementen niet tegenstrijdig zijn aan elkaar en legt uit dat zijn

vasthouding wijst op (mogelijke) kennis van smokkelnetwerken, hetgeen hij heeft gedeeld met Payoke

en politiediensten. Hij wijst erop dat hij reeds trachtte om schriftelijke bewijzen van deze samenwerking

naar voor te brengen, hetgeen allesbehalve evident is door geheimhouding van de samenwerking. Hij

wijst tevens op zijn verklaringen dat hij daarom als anoniem staat opgegeven (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 13).
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Wat betreft de subsidiaire bescherming wijst verzoeker in het bijzonder op de problemen die hij reeds

had in Nigeria en de aanwezigheid van Boko Haram in Nigeria. Verzoeker verwijst naar de actuele

gekende veiligheidssituatie in Nigeria in combinatie met bovenvermelde situatie van verzoeker. De

individuele situatie van verzoeker maakt hem kwetsbaar. Verzoeker brengt hiertoe bovenvermelde

elementen in herinnering, in het bijzonder de rol die hij speelde binnen de mensenrechtenorganisatie

Mandela 1447.

In hoofdorde wordt gevraagd “de betwiste beslissing van het Commissariaat-Generaal 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.

De gunst van de kosteloze rechtspleging toe te willen kennen.”.

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.

2.3. 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.

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

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

bescherming.
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De medewerkingsplicht vereist 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 legde tegenstrijdige en wijzigende verklaringen af aangaande zijn identiteit, zijn

levensloop en zijn familiaal netwerk. Voorop dient opgemerkt dat verzoeker er reeds in het verleden ten

aanzien van andere Europese autoriteiten niet voor terugschrikte om valse identiteiten aan te nemen en

andermans paspoort te gebruiken. Zo gebruikte verzoeker in België reeds de naam I.B. (met

geboortedatum 29 mei 1978) (verklaring DVZ, punt 3; Printrak 23 mei 2018; paspoort I.B.; Belgium

Tenprint Person/Incident Report). Tijdens zijn persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker dat hij deze

naam – die overigens de naam van zijn oom was – gebruikte als een dekmantel tijdens zijn

samenwerking met Payoke en Interpol zodat men in Nigeria niet zou weten wie er werkelijk achter de

informatie zat die verzoeker bezorgde (“In Europa gebruikte u reeds meerdere namen ? B.I. Wie is dat

?”, “Het is mijn neef. Hij woont nu in Amerika. IK gebruikte die naam als vermomming. Om mijn identiteit

te verstoppen toen ik bij de politie werkte. Ik wou me zo beschermen. Daarom gebruikte ik de naam van

mijn oom, het is mijn oom, niet mijn neef.”, “U werkte met de politie hier in België ?”, “Ja, met

"ITAPOS".”, “Dat ken ik niet.”, “U kent dat niet ?”, “Dat is de international police.”, “Hoe schrijf je dat ?”,

“Ik weet het niet zeker. \/Z schrijft : INTAPOL.”, “Bedoelt u INTERPOL ?”, “Ja”, notities van het

persoonlijk onderhoud van 16 mei 2019 (hierna: notities), p. 3). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde verzoeker dat deze I.B., wiens identiteit verzoeker gebruikte, eigenlijk zijn in 2014 overleden

broer was (verklaring DVZ, punten 3, 17 en 28), terwijl hij bij het CGVS aangaf dat I.B. zijn oom is, die

intussen in de Verenigde Staten, dan wel in Canada, woont en nog steeds in leven is (notities, p. 3).

Later tijdens het onderhoud op het CGVS gevraagd naar de namen van zijn broers, vermeldde hij

overigens geen 'B.' (notities, p. 5).

2.3.4. Bovendien gebruikte verzoeker bij zijn eerdere verzoek tot internationale bescherming in Frankrijk

– dat hem overigens werd geweigerd – de naam I.I.S., geboren op 29 mei 1989 (document van 18 juli

2018 “Ministère de l'Intérieur, Dir.Gén. des Etrangers en France”; notities, p. 4). Erop gewezen dat

verzoeker deze naam gebruikte in Frankrijk, verklaarde hij dat hij deze ‘moslim-naam’ –

niettegenstaande verzoeker aangaf dat hij geen moslim was – gebruikte omdat hij dacht dat hij met een

dergelijke naam meer rechten en vrijheid had in Nigeria (“Ik zag dat u in Frankrijk nog een andere naam

gebruikte : I.I.S. ?”, “Dat was lang geleden. Ik had niet verwacht dat u mij daarover iets zou vragen. Dat

is mijn moslim-naam. Ik was gedoopt als een moslim. De enige manier om steun te krijgen was door

moslim te worden. Dan werd ik I.S..”, “Bent u moslim ?”, “Het was een kans de ik greep maar ik ben

geen moslim.”, “Toen u reeds in Nigeria was gebruikte u reeds die naam ?”, “Ja, ze hebben power daar.

Als je moslim-naam hebt heb je meer rechten, meer vrijheid.”, notities, p. 4). De Raad kan slechts

vaststellen dat verzoeker er niet voor schuwt (uit opportunistische overwegingen) andere identiteiten aan

te nemen en te verklaren voor officiële instanties en autoriteiten. Verzoeker is aldus bewust misleidend.

2.3.5. Ook over zijn woonplaatsen en levensloop legde verzoeker strijdige verklaringen af. Zo verklaarde

verzoeker voor de DVZ dat hij sinds zijn geboorte tot zijn zevende levensjaar in Benin City op één adres

heeft gewoond, en vervolgens van zijn zeven jaar tot zijn vertrek uit Nigeria (in 2010) op een ander

adres, eveneens in Benin City (verklaring DVZ, punt 10), terwijl hij op de zetel van het CGVS dan weer

verklaarde dat hij van zijn vijfde tot zijn twaalfde levensjaar in Kano-state als slaaf werkte bij een rijke

familie (“Toen ik klein was, ging ik als slaaf naar Kano-state om voor een familie te dienen.”, “Waarom

deed je dat ?”, “Ik was nog een kind. Mijn vader moet deze vraag beantwoorden. Als ze een kind

hebben, brengen ze het naar een big man, om er dienst te doen. Ze betalen je niet, ze geven je eten.

Fuck this country. Ik was in Guazo in Kano State.”, “Hoelang deed je dat ?”, “Ik heb er een paar jaar

geleefd. Ik werd op 5j naar daar gebracht en ging terug op 12j.”, notities, p. 5) en dat hij in de periode

2002-2003 in Spanje en Frankrijk woonde als voetballer (notities, p. 4). Nergens in zijn verklaringen bij

de DVZ maakte verzoeker enige melding van deze toch wel noemenswaardige fases in zijn leven.

2.3.6. Verder verklaarde verzoeker voor de DVZ dat hij in 2009 een universitair diploma behaalde aan

de Uniben-universiteit (verklaring DVZ, punt 11), terwijl hij bij het CGVS aangaf dat hij een opleiding

business administration - boekhouder gestart was, maar niet beëindigd had (notities, p. 5). Verzoeker

stelde bij de DVZ tevens dat hij deze studies betaald zou hebben met de inkomsten uit zijn kapsalon

(verklaring DVZ, punt 12) terwijl hij bij het CGVS verklaarde dat zijn ouders zijn studies financierden

(notities, p. 6). Daarnaast liet verzoeker bij de DVZ optekenen dat zijn moeder, genaamd I.L., in 2008

overleden is (zie verklaring DVZ, nr. 13), terwijl hij bij het CGVS verklaarde dat zijn moeder, die V.J.

heet, in 2002 gedood (verbrand) werd door ‘dezelfde mensen’ (notities, p. 6).
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In dit verband dient opgemerkt dat verzoekers Nigeriaanse identiteitskaart, die aan hem op 2 augustus

2014 werd afgeleverd in Nigeria, als 'next of kin' I.L. vermeldt, wat onverzoenbaar is met zijn beweringen

dat zijn moeder in 2002, dan wel in 2008 zou overleden zijn.

Ook over zijn kinderen en broers en zussen weet verzoeker geen eenduidige verklaringen af te leggen.

Zo stelde verzoeker bij de DVZ dat hij een dochter, genaamd Ik.J., heeft (verklaring DVZ, punt 16),

terwijl hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud aangaf dat hij een dochter en een zoon heeft, genaamd L. en

O. (bijnaam M.) (notities, p. 6). Daarnaast liet verzoeker bij de DVZ optekenen dat hij drie broers,

genaamd K., Og. en B., en een zus, genaamd I., heeft (verklaring DVZ, punt 17), terwijl hij bij het CGVS

vermeldde dat hij drie broers en drie zussen heeft, genaamd N., Os., No., G., It. en Be. (notities, p. 5).

De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker ook de waarheid niet vertelt over zijn familiale situatie.

2.3.7. Verzoeker legde evenmin eenduidige verklaringen af over het tijdstip dat hij Nigeria verliet, zijn

verblijf in Frankrijk en zijn aankomst in België. Zo situeerde verzoeker zijn verzoek om internationale

bescherming in Frankrijk tijdens zijn persoonlijk onderhoud bij het CGVS in 2009 en verklaarde hij na

zijn weigering te zijn teruggekeerd naar Nigeria om vervolgens in 2013-2014 naar België te komen

waarna hij niet meer terugkeerde naar Nigeria (notities, p. 4-5). Dit, terwijl hij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken nog verklaarde dat hij in 2013 in Frankrijk om internationale bescherming had

verzocht en er elf maanden was gebleven (verklaring DVZ, nr. 22). Echter, uit het bovenvermeld

document van de Franse autoriteiten en uit de Eurodac Search Result blijkt dat verzoekers

vingerafdrukken in Frankrijk genomen werden, dat hij er op 6 november 2012 een verzoek om

internationale bescherming deed en dat zijn verzoek op 14 januari 2015 afgewezen werd.

2.3.8. Verder stelde hij bij de DVZ dat hij in 2011 in België aankwam (verklaring DVZ, punt 37), terwijl hij

bij het CGVS aangaf dat hij pas in 2013-2014 in België arriveerde (“Vijfjaar geleden, 2013- 2014. Via

Land. Voor mij, van Nigeria naar Europa komen is zoals van hier naar Gent gaan”, notities, p. 4) en dus

dubbelzinnig over wanneer hij precies in België aankwam.

2.3.9. Voorts verklaarde verzoeker voor de DVZ dat hij nooit een eigen paspoort had en dat hij vroeger

het paspoort van zijn broer B. gebruikte (verklaring DVZ, punt 28). Bij het CGVS gaf verzoeker dan weer

aan dat hij wel beschikt over een paspoort op zijn eigen naam (notities, p. 4). Uit de foto(kopie) van het

paspoort, die verzoeker na het onderhoud opstuurde, blijkt dat dit paspoort in 2014 aan verzoeker werd

uitgereikt door de Nigeriaanse autoriteiten in Ikoyo Lagos. Hieruit kan worden afgeleid dat verzoeker, die

op 6 november 2012 in Frankrijk een verzoek om internationale bescherming indiende die op 14 januari

2015 werd afgewezen, in deze periode nog terugkeerde naar Nigeria. Dit ondergraaft uiteraard zijn

vrees voor vervolging aldaar.

2.3.10. Voorgaande vaststellingen dat verzoeker zijn plicht tot medewerking flagrant miskent en

consequent en bewust tegenstrijdige en onwaarachtige verklaringen aflegde over zijn identiteit, familiaal

netwerk en levensloop, ondermijnen verzoekers gehele geloofwaardigheid en de waarachtigheid van

zijn asielrelaas.

2.3.11. Verzoeker betoogt in zijn verzoekschrift dat hij tijdens zijn onderhoud op de Dienst

Vreemdelingenzaken niet werd bijgestaan door een vertrouwenspersoon of raadsman, dat de leiding

van het onderhoud volledig in handen lag bij een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken, dat

verzoeker op zichzelf was aangewezen, dat hij de taal niet sprak en volledig afhankelijk was van de tolk.

Verzoeker stelt dat hij tijdens het onderhoud via de tolk antwoordde op de hem gestelde vragen, dat hij

op alle vragen zeer kort moest antwoorden en dat hem duidelijk werd gemaakt dat hij tijdens het

onderhoud bij de commissaris-generaal, dat het belangrijkste zou zijn, meer kon vertellen. Verzoeker

benadrukt dat hij zijn medewerking gaf, maar zich beperkte tot de (meeste) hoofdlijnen en voert aan dat

een controle op het verloop van dit gesprek (nagenoeg) onbestaande is.

2.3.12. De Raad wijst erop dat verzoekers verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken aan hem

werden voorgelezen en hij deze voor akkoord heeft ondertekend zonder gebruik te maken van de

mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen. Bij het invullen van de vragenlijst wordt de

verzoeker om internationale bescherming erop gewezen dat van hem wordt verwacht dat hij kort maar

nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn vlucht hebben geleid. In deze

ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de asielzoeker geenszins van zijn

medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig mogelijk zijn asielmotieven te

vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien licht verzoeker niet toe welke van zijn

verklaringen dan verkeerd werden genoteerd en gaf hij aan het begin van het persoonlijk onderhoud bij

het CGVS aan dat het gesprek bij de DVZ goed verlopen was (notities, p. 2).
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Verzoeker betoogt nog dat de bewijswaarde van de handtekening op de vragenlijst, waaruit kan worden

bepleit dat het akkoord van verzoeker hiervan met de inhoud wordt bevestigd, bijzonder relatief is

aangezien hij geen bijstand had van enige vertrouwenspersoon of raadsman en de Nederlandse taal

niet machtig is. Hij voert aan dat evenmin kan worden nagegaan “of de vragenlijst aan verzoeker werd

voorgelezen en in welke omstandigheden werd gevraagd aan verzoeker om een handtekening te

plaatsen.”. Verzoeker merkt op dat van hem daarentegen wordt verwacht dat “hij (gewillig) zijn

medewerking verleend, waardoor hij zijn handtekening plaatst als hem dat gevraagd werd. Dit geldt des

te meer omdat verzoeker overtuigd was dat haar bewoordingen (zoals overgebracht aan de tolk) correct

werden genoteerd.”.

Vooreerst kan de Raad niet inzien welk belang de Dienst Vreemdelingenzaken zou hebben bij “het

verkeerd” noteren van verzoekers verklaringen, noch hoe de bijstand van een advocaat een weerslag

zou kunnen hebben gehad op de verklaringen van verzoeker bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In casu

kan nog blijken dat verzoeker niet enerzijds kan beweren dat hij zonder steun de gehoren bij de

overheid kan volgen en anderzijds zichzelf een grote rol aanmeet bij het opsporen van mensenhandel,

Interpol en Pajoke. Verzoekers argumenten in het verzoekschrift komen voor als een loutere post factum

verklaring, die de vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen geenszins kunnen verschonen.

2.3.13. Verzoeker verklaart dat hij “in geval van terugkeer naar Nigeria, vreest voor zijn leven omwille

van de problemen die hij aldaar heeft gehad en de samenwerking die verzoeker aanging in België met

Payoke en Interpol”. Verzoekers verklaringen aangaande zijn beweerde problemen en activiteiten in

België en Nigeria komen niet geloofwaardig voor.

2.3.14. Zo situeerde verzoeker - waar hij bij de DVZ nog aangaf dat hij in 2012 werd neergestoken

(vragenlijst CGVS, vraag 3.5) - zijn problemen waarbij hij in zijn buik werd gestoken in de periode voor

hij een tweede keer naar Frankrijk reisde en dus, volgens zijn verklaringen, voor 2009 (notities, p. 4, p.

7, p. 13). Verzoeker verklaarde dat hij meteen nadat hij uit een vier maanden durende coma ontwaakte

en (gedeeltelijk) hersteld was van zijn verwondingen naar Frankrijk vertrok (notities, p. 13). Nochtans

blijkt uit de informatie die de Franse autoriteiten bezorgden dat verzoekers vingerafdrukken pas in 2012

genomen werden. Indien verzoeker werkelijk reeds sinds 2009 in Frankrijk nadat hij Nigeria ontvluchtte

omwille van problemen, dan kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker nog drie jaar wachtte

vooraleer hij om internationale bescherming verzocht bij de Franse autoriteiten. Dit kan er slechts op

wijzen dat verzoeker een internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft

de geloofwaardigheid van de door hem geschetste vervolgingsfeiten en vrees. Bovendien blijkt uit

verzoekers paspoort, dat hem werd afgeleverd in Ikoyi Lagos op 16 december 2014, dat verzoeker nog

terugkeerde naar Nigeria, hetgeen, zoals hoger gesteld, zijn beweerde vrees voor vervolging verder

relativeert. In dit verband dient opgemerkt dat verzoeker vervolgens pas op 25 mei 2018 een verzoek

om internationale bescherming indiende bij de Belgische autoriteiten, terwijl hij reeds in 2011 (verklaring

DVZ, punt 37), dan wel 2013-2014 (notities, p. 4) in België aankwam. Opnieuw is het feit dat verzoeker

zo lang wachtte om een verzoek in te dienen een indicatie dat hij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte, te meer verzoeker intussen wel bekend was met deze procedure. Dit staat

opnieuw haaks op verzoekers nood aan bescherming en ondergraaft het de waarachtigheid van de door

hem geschetste vervolging.

2.3.15. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift aan dat het tijdsverloop tussen zijn aankomst in België en

het moment waarop hij zijn verzoek om internationale bescherming heeft ingediend niet dient worden

beschouwd als “een element waardoor reeds “de ernst en geloofwaardigheid” van de problemen

waarmee verzoeker zich geconfronteerd ziet zou moeten ondermijnen”. Waar verzoeker erop wijst dat

de redenen waarom hij niet kan terugkeren naar Nigeria mede zijn ontstaan tijdens zijn verblijf in België

– met name door zijn activiteiten als informant voor Payoke en Interpol – herneemt de Raad dat

verzoeker voorhield dat hij Nigeria ontvluchtte was omwille van de problemen die hij aldaar kende en dat

hij met zijn laattijdige verzoeken reeds de waarachtigheid van de door hem voorgehouden

vervolgingsfeiten in Nigeria ondergraaft. Wat betreft de vermeende in België ontstane problemen, maakt

verzoeker deze niet aannemelijk, zoals infra wordt toegelicht.

2.3.16. De ongeloofwaardigheid van de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten in Nigeria blijkt

tevens nu zijn verklaringen aangaande de problemen in Nigeria niet geloofwaardig voorkomen. Zo

verklaarde verzoeker bij de DVZ uitdrukkelijk dat hij in Nigeria nooit gearresteerd werd (vragenlijst

CGVS, vraag 3.1), terwijl hij bij het CGVS stelde dat hij in Nigeria soms wel naar het politiestation werd

gebracht, dat dat normaal is, dat ze je arresteren, niets zeggen en dan vrijlaten, als drukkingsmiddel

(“(…) Soms wel naar politiestation... Dat is normaal.”, “Wat zeiden ze dan daar ?”, “Ze arresteren je en

zeggen niks en dan laten ze je vrij.”, “Maar ze zeggen niks ?”, “Gewoon als drukkingsmiddel”, notities, p.
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13). Verzoekers nalaten te vermelden dat hij in Nigeria soms werd gearresteerd – terwijl hem hiernaar

uitdrukkelijk werd gevraagd – ondergraaft dan ook de waarachtigheid van deze feiten, minstens om de

redenen die verzoeker opgeeft. Verder verklaarde verzoeker dat, voor hij een tweede keer naar Frankrijk

ging, zijn huis werd aangevallen, waarbij hij dit incident initieel lieerde aan zijn activiteiten voor de

organisatie van zijn oom B. (notities, p. 7) om even verder te concluderen dat dergelijke aanvallen

gewoon gebeuren, het “[g]ewoon jongeren zoals ik” zijn en dat ze het huis per huis deden, ze een reden

kunnen hebben maar dat verzoeker die nooit kende (notities, p. 7-8). Vervolgens stelde verzoeker dat hij

na deze aanval, waarbij hij gewond raakte, gedurende 3 tot 4 maanden in coma was (notities, p. 7),

terwijl hij bij de DVZ aangaf dat hij gedurende 6 maanden in een coma lag (vragenlijst CGVS, vraag

3.5). Verzoeker licht niet toe waarom hij over dergelijke evidente feiten zichzelf voortdurend

tegenspreekt.

2.3.17. Verder verklaarde verzoeker voor het CGVS dat zijn engagement voor de organisatie Mandela

1447 - in Europa 'gekend' onder de naam Nelson Mandela 46664 - in Nigeria ontstond nadat zijn oom

B., die nu in Canada woont, deze organisatie gesticht had, 14 tot 15 jaar geleden (notities, p. 3, p. 6, p.

7). In dit verband wijst de Raad andermaal op verzoekers tegenstrijdige verklaringen aangaande I.B. (zie

supra) en dient opgemerkt dat verzoeker bij de DVZ geen enkele melding maakte van een oom I.B., die

in Canada woont, doch wel een oom O.O., die in Los Angeles woont en daar al 50 à 60 jaar is

(verklaring DVZ, punt 19a). Gezien verzoeker zijn humanitair engagement in Nigeria verbindt met de

organisatie die zijn oom B. zou gesticht hebben en gezien hij onsamenhangende en strijdige

verklaringen over deze oom aflegde, maakt verzoeker geenszins aannemelijk dat verzoeker oprechte,

geëngageerde activiteiten in Nigeria of België voor deze organisatie uitoefende.

2.3.18. Dit klemt te meer nu verzoekers verklaringen aangaande (zijn activiteiten voor) deze organisatie

algemeen, vaag en ondoorleefd voorkomen (“Wat doet deze org juist ?”, “We zeggen neen tegen alles

wat ze doen. We zijn tegen corruptie.”, “Wat doe je om het te bevechten ?”, “We lichten mensen in. Dat

wat die mensen (these people) doen niet normaal is. We moeten vechten voor onze rechten. We lichten

mensen in om de waarheid te zien niet de info die ze krijgen van hen,”, “Hoe licht je de mensen dan in

?”, “Eerst begonnen we met... We kozen een dorp en met een collega gingen we naar daar en we

gingen er praten. Dat het tijd was om iets te doen zonder vrees. Om te laten weten dat we mensen zijn.

Die mensen hebben geen licht, ze zijn niet goed in nieuws. We kunnen hen enkel informeren door te

gaan naar hen. We hadden eens info over dat ze een brand zouden stichten in een gemeenschap en

dan moesten wij zorgen dat we er eerst waren. Soms vochten we ook de battles met "them".”, “Wie is

'them' ?”, “De villages met de corrupte leiders.”, notities, p. 8-9). Verzoeker kan evenmin helder de

missie van de organisatie toelichten en blijft op de vlakte (“Wat is de missie van deze organisatie waar u

lid van bent ?”, “We zitten in verschillende aspecten. Elke Onafhankelijkheidsdag willen we onze pijn

laten weten. Als we het organiseren is het tegelijk in Be CH en Canada. Dat zijn drie belangrijke landen

voor buitenlandse zaken. Wat we willen doen is om te vechten voor veranderingen; We willen niet dat

onze kinderen dit nog moeten meemaken.”, notities, p. 9).

2.3.19. In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan onder meer toelichting te hebben gegeven “over de

naam van de organisatie en de vermelding van de nummers (zie het verslag van het persoonlijk

onderhoud, pagina 3, 6 en 8)”, waaruit kan worden afgeleid dat “verzoeker kennis heeft van deze

organisatie, hetgeen een belangrijk element is om het werkelijk engagement van verzoeker te

beoordelen”. De Raad merkt op dat het gegeven dat verzoeker uitleg kan geven over de naam van de

organisatie en de betekenis van de nummers geen afbreuk kan doen aan bovenstaande vaststellingen

met betrekking tot verzoekers strijdige verklaringen aangaande zijn oom, de vermeende oprichter van de

organisatie, en zijn vage verklaringen aangaande zijn activiteiten voor de organisatie.

2.3.20. De door verzoeker neergelegde documenten aangaande voornoemde organisatie – een brief

van oktober 2018 aan Donald Tusk, ondertekend door de voorzitter F.O.O.; een pamflet van ECSDN

voor een bijeenkomst van 1 oktober 2018; twee foto's van samenkomsten in België – kunnen

verzoekers engagement evenmin aantonen. Immers, tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het CGVS

verklaarde verzoeker een afspraak te hebben met Donald Trunk, een Europese leider (notities, p. 6).

Daargelaten dat uit de brief, ondertekend door de voorzitter F.O.O., niet kan blijken dat verzoeker een

afspraak zou hebben met de voorzitter van de Europese Raad, ondermijnt verzoekers onwetendheid

betreffende de naam van Donald Tusk de geloofwaardigheid van zijn (hooghartige) beweringen een

afspraak met hem te hebben. Bovendien verklaarde verzoeker dat P.O. deze brief schreef en verwees

hij meermaals naar de naam P. als voorzitter van zijn organisatie (notities, p. 6, p. 8, p. 12), terwijl de

brief ondertekend werd door de voorzitter F.O.O..
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2.3.21. Waar verzoeker er in zijn verzoekschrift op wijst dat het feit dat hij Donald Trunk zei een

verspreking uitmaakte, die hij onmiddellijk heeft gecorrigeerd, kan dit niet blijken uit de notities van het

persoonlijk onderhoud. Immers verzoeker verklaarde uitdrukkelijk “Ik heb een afspraak met Donald

Trunk, ken je hem... Die in Europa...”, waarop de protection officer hem corrigeerde “U bedoelt Donald

Tusk?”, en verzoeker bevestigde (notities, p. 6). Hieruit kan dus niet blijken dat verzoeker zichzelf

corrigeerde. Verzoekers onwetendheid aangaande de correcte naam van Donald Tusk terwijl hij zich

persoonlijk op hem beroept, loochent zijn beweringen een afspraak met hem te hebben.

Daarnaast betoogt verzoeker in zijn verzoekschrift dat zowel P.O. als F.O. betrokken zijn binnen de

organisatie en verduidelijkt hij dat “de heer P.O. de voorzitter is van de organisatie, terwijl de heer F.O.

degene is die de speeches en pamfletten schrijft voor de organisatie” en dat F.O. degene is “die eerder

op de achtergrond staat, maar niettemin een belangrijke rol speelt (bv. voor het schrijven van de

voorgelegde brief door verzoeker van de organisatie Nelson Mandela 46664).”. Verzoeker tracht de door

de commissaris-generaal vastgestelde tegenstrijdigheden te verklaren door een verduidelijking te geven

van de feiten die het voorwerp waren van deze tegenstrijdigheden. De Raad stelt vast dat verzoekers

pogingen tot het a posteriori bijsturen van zijn verklaringen geen steun vinden in het administratief

dossier en dat de vastgestelde tegenstrijdigheden geen ruimte laten voor de nuanceringen die verzoeker

post factum nog tracht aan te brengen.

2.3.22. Verder verklaarde verzoeker dat hij de voorzitter is van de coalitie in België (notities, p. 10).

Gevraagd waarom het een 'coalitie' wordt genoemd, dient er door de protection officer eerst uitgelegd te

worden dat een 'coalitie' een verzameling van verschillende organisaties betreft, waarop verzoeker

aangaf inderdaad verschillende organisaties te verenigen (“Heb je bepaalde functie ?”, “Ik ben de

president van de coalitie in België. Waarom noemen jullie het coalitie ?... Een coalitie is toch een

verzameling van verschillende organisaties ?”, “We verenigen inderdaad verschillende org. In Be zijn er

andere groepen die er voor vechten.”, notities, p. 10). Hierop gevraagd welke deze organisaties –

binnen verzoekers coalitie – dit dan zijn, komt verzoeker niet verder dan dat er in Antwerpen een

organisatie “EBC ofzo… Iets met Edo-state” is (“Zoals welke groepen ?”, “In A'pen nu EBC ofzo...Iets

met Edo- state. Edo Community in Belgium denk ik? Voor de armen die geen huis hebben.”, notities, p.

10). Verzoeker bleek echter geen andere groepen uit zijn coalitie te kunnen noemen en verwees de

protection officer naar het internet (“Wat zijn de andere groepen in de coalitie ?”, “We hebben er

verschillende die ik nu niet kan noemen. Je kan ze vinden op het internet.”, notities, p. 10). Verzoeker

blijkt niet op de hoogte te zijn van deze organisatie en maakt aldus geenszins aannemelijk dat hij

Belgisch voorzitter ervan zou zijn. Bijgevolg zijn verzoekers beweerde activiteiten voor deze

organisatie(s) niet geloofwaardig. Het gegeven dat verzoekers naam op een pamflet staat kan aan

bovenstaande vaststellingen niets wijzigen, nu dergelijk (eerder amateuristisch opgemaakt) pamflet zeer

gemakkelijk zelf te fabriceren valt. De door verzoeker neergelegde twee foto’s – waarop een

samenkomst van mensen is te zien die onder meer een vlag van Ambazonia (Zuid-Kameroen) bij zich

dragen – kunnen zijn oprecht engagement evenmin aantonen.

2.3.23. Ook aan verzoekers beweerde samenwerking met Interpol (waarnaar verzoeker in zijn

mailverkeer en tijdens het persoonlijk onderhoud overigens verwijst als 'Intapol') en Payoké kan geen

geloof worden gehecht. Bij de DVZ gaf verzoeker immers aan dat hij hiervan over documenten

beschikte, die zich bij zijn advocaat bevonden en dat hij die, indien nodig kon meebrengen (verklaring

DVZ, punt 33), terwijl hij bij het CGVS verklaarde dat hij inderdaad documenten had over zijn

samenwerking met 'Intapol' maar dat hij deze documenten verloor een drietal jaren geleden toen hij zijn

appartement verliet (notities, p. 3). Verzoekers incoherente verklaringen over de documenten

aangaande zijn samenwerking met Interpol maken niet onredelijk aan te nemen dat verzoeker nooit over

dergelijke documenten beschikt heeft en dat zijn “samenwerking” met Interpol verzonnen is. Verzoeker

maakt evenmin aannemelijk dat alle contacten met Interpol via documenten of reguliere post zou lopen.

Dit blijkt tevens nu verzoeker er tot op heden – niettemin hem gevraagd werd zijn samenwerking met

Payoké en Interpol schriftelijk te laten bevestigen door zijn contactpersonen bij deze organisaties

(notities, p. 13) – niet in geslaagd is enig (begin van) bewijs ter staving van zijn samenwerking met

Interpol en Payoké neer te leggen (zie mailverkeer).

Daarentegen blijkt uit de informatie in het administratief dossier en uit verzoekers verklaringen (notities,

p. 11) wel dat verzoeker in 2016 gedurende meer dan 4 maanden opgesloten zat in België in verband

met een verdenking van mensensmokkel. Verzoeker bevestigde ter zitting dat het onderzoek naar hem

nog lopende is. Verder wist verzoeker blijkbaar niet via welk statuut vrouwen die slachtoffer zijn van

mensenhandel in België beschermd kunnen worden, kende verzoeker de Nigeriaanse organisatie

NAPTIP niet – hoewel deze ook strijdt tegen mensenhandel (“Naptip – National Agency for the

Prohibition of Trafficking in Persons”) – en wist verzoeker niet wie door zijn toedoen zou gearresteerd

zijn in Antwerpen (notities, p. 11-13).
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Gelet op voorgaande maakt verzoeker zijn samenwerking met deze organisaties en zijn engagement

inzake de strijd tegen mensenhandel geenszins aannemelijk waardoor ook de daaraan gelieerde

problemen die zijn familieleden zouden hebben met mensen in Nigeria evenmin geloofwaardig zijn.

2.3.24. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift uitlegt dat zijn vasthouding wijst op (mogelijke) kennis van

smokkelnetwerken, hetgeen hij- naar eigen zeggen - heeft gedeeld met Payoke en Interpol, kan de

Raad niet inzien dat verzoeker, indien hij zelf strijdt tegen mensensmokkel en hierbij als informant

samenwerkte met onder meer Interpol, zelf (nog steeds) zou worden vervolgd. Dat verzoeker in zijn

verzoekschrift stelt dat hij reeds trachtte om schriftelijke bewijzen van deze samenwerking naar voor te

brengen, maar dat dit niet evident is door geheimhouding van de samenwerking, is niet ernstig, nu

verzoeker zowel bij de DVZ als bij het CGVS – weliswaar tegenstrijdig – heeft aangegeven dat hij

documenten ter staving van zijn samenwerking met Payoke en Interpol heeft gehad. Verzoeker maakt

zijn samenwerking met Interpol en Payoke geenszins aannemelijk te meer een dergelijke samenwerking

niet moeilijk aan te tonen is.

2.3.25. In acht genomen wat voorafgaat, 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.

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.

2.4.2. Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt daarnaast dat er in Anambra State,

Nigeria – waar verzoeker verklaarde sinds zijn geboorte tot 2016 te hebben gewoond – geen

binnenlands of internationaal gewapend conflict aan de gang is, zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet. Op basis van de COI Focus “Nigeria: Situation Sécuritaire liée à Boko Haram”

van 28 maart 2018 (update), toegevoegd aan het administratief dossier, stelt de Raad immers vast dat

Boko Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er, met uitzondering van een erg klein gedeelte, geen

grondgebied controleert.

Verder blijkt dat de actieradius van Boko Haram in Nigeria geografisch beperkt is en zich hoofdzakelijk

afspeelt in het uiterste noordoosten van Nigeria, 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 terreur door Boko Haram. Gelet op de regionale verschillen en het geweldsniveau en de

impact van het geweld, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in

verzoekers land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar hij afkomstig

is, met name Edo State. Na grondige analyse van de beschikbare informatie wordt vastgesteld dat het

leven of de persoon van de burgers in Edo State in Nigeria actueel niet ernstig bedreigd wordt als

gevolg van een gewapend conflict.

2.5. In de mate dat verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert – doch op geen enkele wijze motiveert – dat

artikel 3 van het EVRM wordt 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.
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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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december 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


