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nr. 255 206 van 28 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugène Plaskysquare 92-94/2

1030 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 12 februari 2021

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

staatlozen van 12 januari 2021.

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 12 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat WIES loco advocaat C.

DESENFANS en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en tot de ‘Tab’ stam te behoren. U bent Christen. U

werd geboren op X 1981 te ‘X, in de local government area ‘Go west’, in de staat Benue , waar u gans

uw leven woonachtig was, samen met uw vader, moeder en zus. U vatte het eerste jaar van de lagere

school aan, maar werd van school gehaald door uw vader aangezien u niet goed presteerde. U bent

analfabeet. U werkte als landbouwer op de velden van uw familie. U bent niet getrouwd, maar heeft wel

een dochter, A., geboren op X 2015. U trouwde niet met de moeder van uw kind omwille van een

landdispuut tussen uw en haar vader.
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Eind 2017 werd de gemeenschap waar u woonde aangevallen door Fulani ‘Esme’ die de eigendom van

de landbouwgronden claimden. Uw vader, moeder en zus werden om het leven gebracht en u liep een

verwonding, aangebracht door een machete, op aan uw hoofd. U kon ontkomen en werd gearresteerd

door de politie die u, en anderen, ervan verdachten tot de belagers te behoren. Nadat u hen had gezegd

een slachtoffer te zijn, werd u in het politiekantoor verzorgd en nadat u er een week en enkele dagen

verbleef, werd u aangespoord om te vertrekken aangezien uw veiligheid niet kon worden gegarandeerd.

U liep samen met anderen weg naar een onbekende plaats waar een vrachtwageneigenaar jullie een lift

gaf naar een Afrikaans land, vermoedelijk Libië. In Libië zat u in gevangenschap en diende u te werken

voor een Arabische man, die u en enkele anderen onder zijn vleugels nam en ervoor zorgde dat jullie op

een boot terechtkwamen. Waar die boot heenging, weet u niet, noch welke landen u vervolgens achterin

een vrachtwagen passeerde vooraleer u in België terechtkwam.

30 mei 2018 diende u in België een verzoek om internationale bescherming in. U verklaart bij terugkeer

naar Nigeria nergens terecht te kunnen aangezien uw familie werd gedood en u geen huis heeft. U

meent bij terugkeer eveneens te zullen worden gedood.

U legt volgende documenten neer ter staving van uw verzoek om internationale bescherming: een

medisch attest (Dr. Güzel, dd. 11/06/2018), een psychologisch attest (Dr. Drouguet, dd. 23/07/2018),

een psychologisch attest (Dr. Drouguet, dd. 31/07/2020), een handgeschreven medisch attest (Dr.

Safadi, dd. 04/09/2020), documenten in verband met uw Dublinprocedure (dd. 09/07/2018), vijf foto’s

van uw operatie in België en verwondingen die u in België opliep en een attest van St. Jozef ziekenhuis

van 15 juli 2020 . Tijdens de persoonlijke onderhouden legt u eveneens uw medicatie neer, waarvan de

namen door de protection officer in de notities van de persoonlijke onderhouden werden genoteerd.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit de door u neergelegde stukken blijkt immers dat u met psychologische problemen kampt. In het

neergelegde psychologische attest van 31 juli 2020 wordt de hypothese van post-traumatisch-stress-

syndroom uitgesproken, wat zich in uw geval zou vertalen in een staat van hypo-activering en episodes

van dissociatie. Er wordt ook gewag gemaakt van depressieve symptomen. U bent hiervoor sinds 19 juli

2018, mits een onderbreking van enkele maanden, tot op vandaag in behandeling. In het

handgeschreven attest van 4 september 2020 wordt melding gemaakt van ‘trouble anxio-dépressif

sévère’. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in

het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal. Zo werd u bij aanvang

van beide persoonlijke onderhouden op het CGVS gevraagd of u zich in staat voelde om het persoonlijk

onderhoud te doen (zie notities van het persoonlijk onderhoud (verder notities) dd. 19/11/2020, p. 6 en

dd. 21/12/2020, p. 5). Ook werd u gemeld dat (extra) pauzes indien nodig konden worden voorzien. Ook

werd tijdens het eerste persoonlijk onderhoud van 19 november 2020 beslist om het persoonlijk

onderhoud wegens communicatieproblemen vroegtijdig stop te zetten en een tweede persoonlijk

onderhoud te organiseren met tolk Pidgin Engels, hetgeen u in staat zou moeten stellen uw asielrelaas

op omstandige wijze uiteen te zetten.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u 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. U verklaart Nigeria te

hebben verlaten nadat uw vader, moeder en zus om het leven werden gebracht bij een aanval door

Fulani en u daarbij gewond geraakte aan uw hoofd. Er dient echter te worden opgemerkt dat u niet heeft

kunnen overtuigen met betrekking tot voornoemde vrees.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u de Fulani Esme aanduidt als vervolger. Voor de Dienst

Vreemdelingenzaken werd ‘Fulahmi Esme’ genoteerd (zie vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het

tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS, dat plaatsvond in het bijzijn van een tolk die het Pidgin

Engels beheerst, verklaart u te zijn vervolgd door – fonetisch genoteerd - ‘Fulani Esme’, door de tolk
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gespeld als ‘Fulani X-M-E-(N)’. Naar alle waarschijnlijkheid verwijst u naar de Fulani herdsmen, oftewel

Fulani herders. In wat volgt, zal de door u aangehaalde vervolger worden benoemd als ‘Fulani Esme’,

hetgeen het dichtst aanleunt bij uw verklaringen.

U verklaart het slachtoffer te zijn geworden van geweld door de Fulani Esme. Uit de informatie

waarover het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) beschikt (COI

Focus Nigeria. Situation sécuritaire liée aux conflits agropastoraux, dd. mei 2017, zie kopie toegevoegd

aan het administratief dossier) blijkt dat er in bepaalde regio’s in Nigeria, meer bepaald in de zeer

uitgestrekte geografische zone Middle Belt zich sinds een twintigtal jaar inderdaad conflicten voordoen

tussen nomadische veehouders (voornamelijk Fulani herders) en sedentaire landbouwers, waarbij het

aantal van deze conflicten de laatste jaren echter is gestegen. Ook de mate van geweld, onder andere

gebaseerd op religieuze en etnische verschillen, en het aantal slachtpartijen zijn nieuwe factoren in deze

conflicten. De ernst, omvang en impact van deze conflicten zijn echter regionaal verschillend en treffen

niet alle inwoners van de Middle Belt in gelijke mate. Zo vallen de (dodelijke) slachtoffers van het geweld

door de veehouders voornamelijk langs de zijde van de aangevallen sedentaire landbouwers. Daarnaast

blijkt uit de informatie dat niet alle staten en Local Government Areas (LGA’s) van de regio Middle Belt

in gelijke mate getroffen worden door dit geweld. Het CGVS is zich dan ook bewust van de precaire

situatie die deze conflicten kunnen teweeg brengen, maar benadrukt dat elke asielaanvraag

individueel beoordeeld dient te worden. Het loutere feit landbouwer te zijn in de staat Benue is op

zich dan ook niet voldoende om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing

van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van

de subsidiaire bescherming. Een verwijzing naar de algemene situatie ten gevolge van agropastorale

conflicten volstaat dan ook niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd

en vervolgd. Een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming, waarbij u uw

vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, blijft dan ook noodzakelijk.

Er dient na uw gehoor bij het CGVS echter 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

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

Uit volgende vaststellingen blijkt immers dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

beweerde herkomst uit het dorp ‘Yaka’ in de local government Area (LGA) ‘Go West’ in de staat

Benue.

U verklaart tot de ‘Tab/Tav’ stam te behoren, mogelijks verwijzende naar de stam ‘Tiv’ (zie administratief

dossier), die een eigen taal spreken die u niet beheerst. Wie de leider van uw stam is ,die volgens u

Koning wordt genoemd, weet u niet, noch waar hij woont (zie notities, p. 10). U verklaart voor het CGVS

in het dorp ‘Yaka’, in de LGA ‘Go West’, in de staat Benue te zijn geboren en er gans uw leven, tot uw

vertrek uit Nigeria eind 2017, woonachtig te zijn geweest. Het dient opgemerkt dat u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken vermeldde geboren te zijn in ‘Ebo stad’ en vanaf uw geboorte tot uw vertrek uit

Nigeria in ‘Ebo, Enboko dorp’ te hebben gewoond. Daar rekening dient te worden gehouden met

communicatieproblemen die eveneens tijdens het eerste persoonlijk onderhoud werden vastgesteld, is

deze discrepantie niet doorslaggevend, doch wel – gezien het opmerkelijke verschil in uitspraak – het

vermelden waard. U hierop gewezen, stelt u voor de Dienst Vreemdelingenzaken het verschil tussen

‘Boko Haram’ en ‘Fulani Esme’ te hebben uitgelegd. U erop gewezen dat u ‘Ebo stad’ opgaf als uw

geboorteplaats en ‘Ebo, Enboko dorp’ als uw woonplaats sinds uw geboorte, geeft u aan Yaka dorp,

Benue state te hebben opgegeven als uw woonplaats en verkeerd te zijn begrepen (zie notities dd.

21/12/2020, p. 7-8). U bent er echter niet in geslaagd om aannemelijk te maken uit ‘Yaka’, in de

LGA ‘Go West’ in de staat Benue afkomstig te zijn. De LGA waarnaar u verwijst ‘Go west’ staat niet

in de lijst van 23 Local Government Areas in Benue state.

Mogelijks verwijst u naar Gwer-West, de enige LGA waar ‘west’ in voor komt en bedoelt u met ‘Yaka’,

Naka, de hoofdplaats van de LGA Gwer-West (zie administratief dossier). Na afloop van het persoonlijk

onderhoud op het CGVS, bezorgt u het CGVS volgende opmerking aangaande de notities van het

persoonlijk onderhoud: ‘I was born in Nake village. In Gwer west local government area in Benue state.

Dose are the village that close to my village Aondoana. Agagbe. Mbakpa. And I have one chlid, her

name is Anna. And her mother name Anna. Am not even know were to find them.’ Dat u er niet in bent

geslaagd deze verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud, doch wel post factum, na

opzoekingswerk te hebben kunnen verricht, neer te leggen, benadrukt de ongeloofwaardigheid

van uw verklaringen omtrent uw geopperde herkomst. Zo slaagde u er tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS immers niet in om dorpen of steden te geven die gelegen zijn in de omgeving

van Naka (zie notities dd. 21/12/2020, p. 7-8).
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Gevraagd waarom u geen stad of dorp kan geven, stelt u geheugenproblemen te hebben nadat u werd

aangevallen met een machete. Echter blijkt enerzijds dat de door u aangehaalde aanval met een

machete gezien uw ongeloofwaardige herkomst niet heeft plaatsgevonden in de door u geschetste

omstandigheden (zie infra) en anderzijds blijkt uit de door u neergelegde medische en psychologische

rapporten geenszins dat u zou kampen met geheugenproblemen. Dat u zich als volwassen man,

geboren in 1981, en bewerende gans zijn leven in Naka woonachtig te zijn geweest, geen enkele

plaats in de omgeving van de uwe herinnert, is uiterst onaannemelijk. Dat u na afloop van het

persoonlijk onderhoud plaatsnamen in de omgeving van Naka weet te formuleren, wijzigt niets aan

bovenstaande vaststelling.

Uw verklaringen omtrent uw woonplaats kunnen bovendien evenmin overtuigen daar u er nauwelijks

verklaringen kan afleggen met betrekking tot Naka. Zo kunt u geen kerk situeren in Naka (zie notities, p.

10). U verklaart nooit naar de kerk te zijn geweest aangezien u steeds op de landbouwvelden werkte,

wat geenszins verklaart er geen te kunnen lokaliseren. Vervolgens zijn uw verklaringen met betrekking

tot de aanwezigheid van een ziekenhuis op zijn minst verwarrend te noemen. Gevraagd of er een

ziekenhuis is waar u woonde, antwoordt u naast de kwestie dat uw kind geboren werd op het veld. Op

de vraag waar het dichtstbijzijnde ziekenhuis is gelegen, stelt u dat er geen ziekenhuis dichtbij is en u

weet dat het ver is. Gevraagd waar, herhaalt u dat het allemaal ver weg is. Na dezelfde vraag nogmaals

te hebben gesteld, antwoordt u dat het ver in dat dorp is. Uiteindelijk stelt u dat er in Naka een

ziekenhuis is, waar verpleegsters sommige dagen wel en andere dagen niet naartoe gingen. Gevraagd

om dat ziekenhuis in Yaka [Naka] te situeren, geeft u – in tegenstrijd met uw verklaringen dat er geen

ziekenhuis dichtbij is – dat het niet zover was vanwaar u woonde, vergelijkbaar met de afstand van de

zetel van het CGVS naar Brussel Noord. Echter, wanneer u wordt gevraagd hoe u van uw huis naar het

ziekenhuis zou gaan, slaagt u er niet in om dit te duiden. U erop gewezen te moeten overtuigen met

betrekking tot uw herkomst uit Naka, meent u vandaar afkomstig te zijn, er te zijn opgegroeid en er aan

landbouw te hebben gedaan. U bijgevolg nogmaals gevraagd waar in Naka het ziekenhuis is gelegen,

welke weg u nam en wat u onderweg allemaal zag, stelt u er nooit te zijn geweest. Evenmin weet u waar

het politiekantoor gelegen is daar u – voor het incident plaatsvond – nooit beroep zou hebben moeten

doen op de politie (zie notities, p. 15-16). Van u, die verklaart gans zijn leven in een dorp te hebben

gewoond, mag echter redelijkerwijze worden verwacht dat u kan aangeven waar belangrijke

plaatsen, zoals het ziekenhuis en het politiekantoor, zijn gelegen. U hiermee geconfronteerd,

antwoordt u – wederom geheel naast de kwestie – dat ze veel huizen van mensen in brand hebben

gestoken en veel mensen hebben gedood en uw vlucht tevens de eerste keer was dat u buiten kwam. U

er nogmaals op gewezen dat het niet aannemelijk is dat u de locatie van het politiekantoor niet kan

duiden, geeft u aan niet buiten te komen, bij niemand op bezoek te gaan en bij terugkeer van de velden,

gewoon binnen te zijn gebleven. Gevraagd waarom u nooit buitenkwam, geeft u aan dat uw vader dat

niet toeliet omdat jullie dat niet gewend waren en hij weigerde dat jullie ergens heengingen. U herhaalt

niet te hebben deelgenomen aan het gemeenschapsleven omdat uw vader het niet toeliet. Gevraagd

waarom, aangezien u een volwassen man was, benadrukt u van de woning meteen naar de velden te

zijn gegaan (zie notities, p. 23 en p.28). U kunt kortom niet duiden waarom u van uw vader niet

mocht buitenkomen en bijgevolg vormt dit geen vergoelijking voor uw gebrekkige kennis van de

plaats waar u verklaart gans uw leven te hebben gewoond. Dat u de moeder van uw kind toevallig

die ene keer dat u naar de rivier ging om te zwemmen, zou hebben leren kennen, is evenmin

geloofwaardig.

Gevraagd wat er, naast het ziekenhuis en politiekantoor, nog in Naka is, stelt u dat er huizen zijn en

velden waar de mensen naartoe gaan en de meeste mensen boeren zijn. De velden liggen op 15 à 20

minuten per fiets van Naka en onderweg zie je bos en koeien, wat weinig doorleefd is. Gepeild naar

andere gebouwen, antwoordt u ‘bamboe huizen en huizen gebouwd met rood zand’. Gevraagd om meer

te vertellen over Naka, herhaalt u dat het een plek is waar mensen naar de velden gaan en de meesten

bezig zijn met boerderijen op het veld (zie notities, p. 16-17). Dat u, die de focus van het

gemeenschapsleven op de landbouwvelden situeert, vervolgens niet kan vertellen van wie de naburige

velden zijn, tart de verbeelding volledig. U stelt dat iedereen bezig is met zijn eigen boerderij en je elkaar

enkel ’s morgens en ’s avonds ziet, wat absoluut geen verklaring biedt voor uw gebrek aan kennis

aangaande de naburige landeigenaars (zie notities, p. 18). Uw verklaringen omtrent uw activiteiten op

de landbouwgronden zijn voldoende geloofwaardig, al dient opgemerkt dat zij geen informatie

verschaffen over uw regionale herkomst uit Naka. U weet overigens niet waar de lokale winkels hun

makreel halen (zie notities, p. 21). Evenmin kan u vertellen welke wegen vertrekken vanuit Naka en

waar ze naartoe gaan aangezien u zich dat niet kan herinneren (zie notities, p. 22). De naam van de

school in Naka kent u niet en gevraagd waar ze is gelegen, antwoordt u achtereenvolgens erg vaag ‘in

Yaka dorp’ en ‘dezelfde gemeenschap’.
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Aangespoord om precies te vertellen waar de school is gelegen, geeft u aan dat het 10 à 15 minuten is

van uw huis en je onderweg studenten ziet die naar school gaan terwijl jullie naar het veld gingen.

Gebouwen onderweg zijn er ‘niet echt’ (zie notities, p.26). U erop gewezen dat uw herkomst uit Naka

moeilijk aan te nemen is, antwoordt u dat jullie elke dag naar het veld gingen en indien nodig onkruid

verwijderden. U gevraagd om te vertellen over Naka, waar u verklaart gans uw leven te hebben

gewoond, stelt u dat de huizen ver van elkaar liggen en – na nogmaals te hebben gevraagd om

Yaka/Naka te omschrijven – verklaart u dat uw huis, dat werd gemaakt uit rood zand en waarvoor je bij

intrede moet bukken, werd afgebrand. U erop gewezen dat u een huis omschrijft dat overal in Nigeria

kan worden teruggevonden en u dient te vertellen over Naka, geeft u aan al te hebben verteld wat jullie

doen, wat er is gebeurd, dat er veel werk is en iedereen landbouwer is (zie notities, p. 22), waarmee u er

niet in slaagt om te overtuigen werkelijk van Naka afkomstig te zijn.

U verklaart Nigeria eind 2017 te hebben verlaten nadat Fulani Esme uw gemeenschap aanvielen en uw

vader, moeder en zus om het leven brachten. Uw kennis omtrent de Fulani Esme en uw

verklaringen aangaande de gebeurtenis kunnen echter niet overtuigen. U verklaart dat het een

terroristische groep van niet Nigeriaanse afkomst betreft, waarvan u eerder niet hoorde, tot ze op een

dag kwamen en zeiden dat jullie hun percelen bezaten. Vanwaar ze komen, weet u niet (zie notities, p.

34-35). De landeninformatie toegevoegd aan het administratief dossier leert ons echter dat sinds

eeuwen nomadische of semi nomadische veehouders, hoofdzakelijk moslims en Peul/Fulani, zich met

hun runderkuddes van het noorden naar het zuiden verplaatsen van februari tot augustus, terwijl de

terugkeer gebeurt van juli tot september. Sinds de onafhankelijkheid van Nigeria zijn er overeenkomsten

tussen de sedentaire gemeenschappen en de nomaden omtrent graasland. Door omstandigheden

zagen de Fulani-veehouders zich echter genoodzaakt water en weiland te zoeken buiten deze

gebieden, wat leidde tot confrontaties met de lokale gemeenschappen. Zo ontstaan er spanningen rond

het gebruik van essentiële hulpbronnen zoals bebouwbare grond, weilanden en water. De landbouwers

beschuldigen de veehouders ervan, hun teelten te vernielen en hun dieren niet in bedwang te houden.

De veehouders beweren dat ze worden aangevallen door gemeenschappen van landbouwers, die hun

vee proberen te stelen. Beide partijen laten zich bijstaan door milities en/of vigilantes en andere

criminele actoren maken gretig gebruik van het conflict om bijvoorbeeld vee te stelen. U verwijst echter

enkel naar Hausa die zich in uw gemeenschap hebben gevestigd en hun dieren laten grazen in de

bossen en waarmee jullie een vredevolle relatie hadden. Van hen weet u niet of ze elders heengaan (zie

notities, p. 36). Hiermee toont u aan geen affiniteit te hebben met de gangbare patronen van

migratie in de door u vermelde regio van herkomst, noch van de problemen die daarmee reeds

lang gepaard gaan, waarvan u als landbouwer zeker op de hoogte zou moeten zijn.

U verklaart dat de Fulani Esme begin 2017 voor het eerst naar uw gemeenschap kwamen, beetje bij

beetje begonnen te doden en de aanval waarbij uw familie stierf, eind 2017 plaatsvond. Wat er in

tussentijd gebeurde, kunt u echter niet duiden. U benadrukt meermaals dat veel mensen werden

gedood, maar met uitzondering van uw familie kunt u geen voorbeelden geven (zie notities, p.37-39).

Evenmin kunt u vertellen over gelijkaardige gebeurtenissen in uw omgeving. Op de vraag waar in Benue

staat zulks nog gebeurde, antwoordt u ‘mijn plaats’. U geeft aan geen andere dorpen of steden te

kennen die werden aangevallen (zie notities, p. 37). In Agatu echter, een LGA naast Gwer-West, vond

onder meer in februari 2016 een slachtpartij plaats uitgevoerd door Fulani veehouders (zie administratief

dossier). Gevraagd of u Agatu kent, antwoordt u ontkennend. Dat u hiervan niet op de hoogte bent, is

opmerkelijk. Volgens gegevens van ACAPS kwamen bovendien 1269 personen om het leven in Benue

state in de periode 2016-maart 2017. Sinds 2015 werden 62.000 personen ontheemd in de drie staten

waarop het laatste rapport van ACAPS betrekking heeft, d.w.z. de staten Benue, Kaduna en Plateau.

Volgens gegevens van de krant This Day werden tussen april 2013 en juli 2016 minstens 1.269

personen gedood door veehouders in Benue State. Deze gegevens wijzen op de ernst en de omvang

van het probleem en tonen aan dat het compleet ongeloofwaardig is dat u, met uitzondering van

de vermeende feiten, geen enkel voorbeeld kan geven met betrekking tot aanvallen van Fulani-

veehouders.

Volledigheidshalve dient opgemerkt dat de voornaamste gebeurtenis die de afgelopen jaren in Naka

plaatsvond, dateert van april 2018. 19 april 2018 hebben soldaten van de 707 SF Brigade,

tewerkgesteld in Naka, burgers aangevallen en 298 huizen in brand gestoken, vermoedelijk als wraak

voor de moord op een collega, wiens lichaam werd gevonden in de omgeving van Naka. Dit gebeurde

nadat veehouders naar verluidt een 24-tal mensen zouden hebben gedood in Mbakyondy dorp, in LGA

Gwer-West (zie administratief dossier). Aangezien uw vingerafdrukken volgens de Eurodac Hit 27 april

2018 in Italië werden genomen, is het weinig waarschijnlijk dat u getuige was van deze gebeurtenis.
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Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Naka gelegen in de staat Benue. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Nigeria kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er

geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat u voor uw komst naar België in Naka, in de staat

Benue heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat u er

niet in geslaagd bent uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

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: 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 vermeende herkomst uit Nigeria, blijkt niet

dat u afkomstig bent uit Borno state (noch Adamawa state of Yobe state) en dient in casu de

veiligheidssituatie dus niet ten opzichte van één van deze staten 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 van Nigeria (buiten diegenen die afkomstig zijn uit de staat Borno) 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 van

Nigeria (buiten diegenen afkomstig uit de staat Borno) aldus geen reëel risico op ernstige schade

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

U legt volgende documenten neer ter staving van uw verzoek om internationale bescherming: een

medisch attest (Dr. Güzel, dd. 11/06/2018), een psychologisch attest (Dr. Drouguet, dd. 23/07/2018),

een psychologisch attest (Dr. Drouguet, dd. 31/07/2020) en een handgeschreven medisch attest (Dr.

Safadi, dd. 04/09/2020). In het attest van 31 juli wordt zonder wetenschappelijke onderbouwing de

hypothese van post-traumatisch-stress-syndroom geopperd, wat zich in uw geval zou vertalen in een

staat van hypo-activering en episodes van dissociatie. Er wordt ook gewag gemaakt van depressieve

symptomen. In het handgeschreven attest van 4 september 2020 wordt melding gemaakt van ‘trouble

anxio-dépressif sévère’. Er wordt niet vermeld op basis van welk neuropsychologisch onderzoek men tot

bovenstaande conclusie is gekomen. Eveneens dient erop gewezen dat deze verslagen werden

opgemaakt aan de hand van uw verklaringen en gedragingen die u ten opzichte van de opsteller heeft

gesteld. Hetzelfde dient opgemerkt met betrekking tot het neergelegde attest van 11 juni 2018 tot

vaststelling van littekens die volgens uw verklaringen werden veroorzaakt door slagen met een houten

plank en plastiek stokken, alsook snijwonden aangebracht door een mes. In deze moet worden

benadrukt dat een arts zich louter kan uitspreken over de psychologische en/of medische

toestand van zijn patiënt, zonder hier sluitende conclusies te kunnen uittrekken met betrekking

tot de causaliteit met door zijn patiënt verhaalde gebeurtenissen. Dergelijke attesten kunnen

geen uitsluitsel geven over de ware oorzaak van uw psychologische toestand. Bovendien wordt

niet vermeld dat u omwille van uw psychologische problemen niet zou kunnen deelnemen aan de

asielprocedure.

U legt eveneens documenten neer in verband met uw Dublinprocedure (dd. 09/07/2018) die geen

betrekking hebben op de door u uiteengezette feiten op het CGVS en bijgevolg niet verder worden

besproken. De foto’s die u neerlegt hebben betrekking op een breuk die u opliep tijdens een val in de

douche in België en pijn die u had aan uw nek (zie notities, p.24). Zij hebben bijgevolg geen betrekking

op uw geopperde herkomst uit Nigeria of de problemen die u er zou hebben gekend. Dit geldt ook voor

een verslag van St. Jozef ziekenhuis van 15 juli 2020.
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Met betrekking tot de medicatie die u neerlegt, dient opgemerkt dat nergens in de door u voorgelegde

attesten gewag wordt gemaakt van moeilijkheden om deel te nemen aan de asielprocedure. U

verklaarde bovendien in staat te zijn om het persoonlijk onderhoud af te leggen.

Volledigheidshalve dient tenslotte te worden opgemerkt dat psychische/medische problemen op zich

niet behoren tot bevoegdheid van het CGVS. Voor een beoordeling van dergelijke problemen dient men

een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de bevoegde instanties op basis van artikel

9 ter van de Vreemdelingenwet.

De door u in het kader van artikel 57/5quater van de Vreemdelingenwet op 29 december 2020

neergelegde opmerkingen werden terloops besproken.

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. Verzoekschrift en stukken

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 12 februari 2021 in een eerste middel een schending aan

“van artikel 1A, §2, van het Verdrag van Genève betreffende het statuut van de vluchtelingen, artikelen

2 en 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van 4 november 1950, goedgekeurd

door de wet van 13 mei 1955 (hierna « EVRM »), artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5 en 62 van de

Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Verzoeker stelt:

“Uit objectieve informatie blijkt dat de leden van de Fulani systematisch boeren aanvallen, waardoor zij

een sociale groep vormen in de zin van het Verdrag van Genève:

[…]

Prima facie heeft verzoeker een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag van

Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van het feit dat hij deelmarkt van de groep

van de boeren die in Nord-west Nigeria worden bedrogen door de Fulani herden.”

Verder meent verzoeker:

“Met oog op de subsidiaire bescherming status, hoeft de verzoeker de subsidiaire bescherming

toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b) en c)

van de Vreemdelingenwet.

[…]

Ten eerste is de verzoeker afkomstig uit de provincie Benue regio in Nigeria (Noord-oosten) en loopt

een reëel risico op ernstige schade in de zin van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing als hij terug zou gaan in Nigeria..

Verwerende partij is van mening dat het geen geloof kan gehecht worden op dit punt. We stellen dat de

beoordeling niet daadkrachtig is in het volgende punt. Hier zullen we dieper op de veiligheid situatie in

de regio van herkomst van de verzoeker gaan.

De opstand van Boko Haram heeft een van de grootste gebieden van geweld in Afrika gecreëerd. Sinds

2009 heeft de opstand in Nigeria aan tienduizenden mensen het leven gekost en meer dan twee miljoen

mensen op de vlucht gejaagd.

De informatie waarop het CGRA is gebaseerd, is niet actueel. De wederpartij beroept zich op de COI

2018, terwijl in november 2020 een COI is gepubliceerd voor de regio van herkomst van verzoekster. In

dit opzicht is de bestreden beslissing niet naar daadkrachtig gemotiveerd.”

Verzoeker bespreekt de veiligheidssituatie in Nigeria met betrekking tot Boko Haram en de Fulani,

alsook de artikelen 2 en 3 van het EVRM.

Vervolgens voert verzoeker:
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“Ten tweede, loopt de verzoeker het gevaar voor zijn leven als gevolg van willekeurig geweld in het

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

[…]

In dit verband wordt hieronder nader ingegaan op de bijzondere kwetsbaarheid van de verzoeker.

Verzoeker is ongeschoold en psychisch kwetsbaar en zijn hele familie is tijdens de Fulani-aanval

omgekomen. Verzoeker, die aan zijn lot is overgelaten, zou bijzonder te lijden hebben gehad van het

willekeurig geweld. In geval een asielzoeker zulke risico loopt in zijn land van herkomst dan moet er

hem een bescherming toegekend worden.”

2.2. In een tweede middel voert verzoeker een schending aan “van artikelen 1,2 en 3 van de wet van

29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikelen 48/6, §5 en

62 van de Vreemdelingenwet, artikel 17 van Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het

zorgvuldigheidsbeginsel”.

Verzoeker benadrukt zijn psychologische kwetsbaarheid:

“Ten eerste moet het vastgesteld worden dat de kwaliteit van de verklaringen van verzoekster beïnvloed

wordt door zijn psychologische toestand.

Verzoeker heeft zijn psychologische problemen zelf verklaard tijdens het persoonlijke onderhoudt (PO,

19.11.2020, p. 5):

[…]

In dit opzicht is de jurisprudentie van Uw Raad zeer duidelijk: er moet rekening gehouden worden met

de psychologische kwetsbaarheid van de verzoeker.

[…]

Er worden verschillende en taalrijke medische attesten door de verzoeker ingediend waarin zoal

verwerende partij de vlasteelt het vermeld is dat verzoeker lijdt van episodes van dissociatie. Dit is ook

duidelijk in het persoonlijke onderhoudt: De tolk vroeg verzoeker herhaaldeliik om herhaling, omdat hij

zijn verklaringen niet begreept (PO 21.12.2020, p. 9, 10, 16, 19, 20, 23, 35). Zijn raadsman heeft zelf de

“afwezigheid” van de verzoeker vastgesteld tijdens een gesprek met hem. Communicatie met verzoeker

is echt niet evident vanwege zijn psychologische toestand.

[…]

Verwerende partij is van mening dat dergelijke psychologische attesten kunnen geen uitsluitsel geven

over de ware oorzaak van de psychologische toestand van de verzoeker (bestreden beslissing, blz.5).

De motivering van de bestreden beslissing is niet voldoende. Het is duidelijk dat een arts nooit met

zekerheid zal kunnen verklaren welke feitelijke omstandigheden tot het geconstateerde letsel hebben

geleid. Dat geldt des te meer voor de psychologische toestand. De psychologische

gezondheidstoestand van de verzoeker is echter duidelijk aangetoond. Op zijn minst moeten deze

documenten worden beschouwd als prima facie bewijs van de kwetsbaarheid van de verzoeker.”

Hij gaat tevens in op zijn scholing en dagelijks leven:

“Ten tweede, is verzoeker nooit op school gegaan en zijn dagelijkste routine bestond op het land werken

(PO 19.11.2020, p.9). Het ploegen van het land was het middel om te overleven voor verzoeker en zijn

gezinen zij brachten er hun hele dagen aan door (PO 19.11.2020. p.10).

Dit komt overeen met wat is ontwikkeld in objectieve informatie over het plattelandsmilieu:

[…]

Dit moest in rekening genomen worden door verwerende partij zoals het in de vreemdelingewet bepaald

is.”.

Vervolgens wijst verzoeker op wat hem overkwam in Libië:

“Ten derde, naast de bloedige aanval die verzoeker in zijn dorp heeft meegemaakt, legde hij de

protection officer uit dat hij in Libië slaaf was geweest. Dit is geloofwaardig gezien objectieve bronnen

daarover rapporteren:

[…]

Bij de beoordeling van zijn psychologische toestand moet met dit aspect rekening worden gehouden.

Verwerende partij heeft dit bijzonder kwetsbaar profiel niet in rekening gehouden.
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Ten minste, vraagt verzoeker de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier naar het

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen terug te sturen voor bijkomend onderzoek

die het psychologisme toestand van de verzoeker in rekening neemt.”

Wat betreft “de klachten van het CGVS betreffende de uitspraak door verzoeker van verschillende

namen”, stelt het verzoekschrift:

“Het moet vastgesteld worden dat het CGVS niets afleidt van deze opmerking. We tonen aan dat

verzoeker heeft een vrees vanwege de Fulani Esme bande. Het feit dat de tolk het “Fulani X-M-E-(N)”

gespeld is niet relevant. Het is duidelijk sprake van du Fulani Esme. Door objectieve informaties (die ook

in het administratieve dossier zich bevatten), moet het vastgesteld worden dat het van Fulani herdsmen

van sprake is. In dit verband is het coherent dat het fonetisch met “M-E-N” beëindigd.

Het CGVS signaleert nog andere uitspraakmoeilijkheden, met name betreffende de etnische groep en

het dorp van herkomst van de verzoeker. Verzoeker beweert in feite te behoren tot de "Tab/Tav", zo

kent hij het woord, maar dit komt in de objectieve informaties overeen met de “Tiv”. Bovendien is hij

afkomstig uit het dorp Yaka, dat inderdaad overeenkomt met het dorp Naka in Gwer West.

Hier moet worden herinnerd aan het profiel van de verzoeker en we merken dat het duidelijke

moeilijkheden met de uitspaak en communicatie met de verzoeker. Bovendien is verzoeker ongeschoold

en hij heeft zijn helen leven op het land gewerkt. Voor hem is de naam van plaatsen en groepen niet zo

belangrijk.

Op dit punt moet het getoond worden dat het culturele aspect in rekening genomen moet worden, zoals

het door het UNHCR wordt opperen:

[…]”.

Aangaande “de geloofwaardigheid van de herkomst van de verzoeker uit het Yaka/Naka dorp”, voert

verzoeker aan:

“Verzoeker heeft inderdaad weinig over zijn dorp kunnen vertellen, maar dit moet in verband met zijn

individuele profiel gelezen worden. Verzoeker is elke dag op het land gaan werken, is nooit op de kerk,

nooit in het ziekenhuis gegaan. Dit zijn herkenningspunten waar de verzoeker geen aandacht aan heeft

besteed. Wat belangrijk is, is het werk op het veld.

Verzoeker gaf een gedetailleerd verslag van zijn werk op het veld. Hij kon meedelen welke granen en

groenten zij plantten (PO 21.12.2020, p. 17), het begin van de aanplant (PO 21.12.2020, p. 18), de

omstandigheden van de verkoop (klant, prijs) (PO 21.12.2020, p.18-19). Het gezin van de verzoeker

werkte om te overleven. De dagen waren uitsluitend op deze activiteit gericht. De veld stond 15-20

minuten ver ( PO 21.12.2020, p. 17). Bovendien, kon verzoeker details verstrekken over de wekelijkse

markt die in zijn dorp wordt gehouden (PO 21.12.2020, p.22). Dit zijn elementen die in de beleving van

de verzoeker binnendringen, in tegenstelling tot de vraag als een kerk of het ziekenhuis in het dorp is.

Gevraagd over het omschrijven van Yaka, zegt verzoeker dat alles verband is (PO 21.12.2020, p.21-

22).

Gezien het profiel van verzoeker hebben wij de indruk dat dit traumatiserend element in zijn herinnering

betreffende zijn dorp voortdurend opduikt. Over dit punt stelt het UNHCR dat :

[…]

Indien Uw Raad zou besluiten dat er twijfel is omtrent de geloofwaardigheid van het feit dat verzoeker

van het dorp Naka/Yaka afkomstig is, past het te vermelden dat het Hoog Commissariaat voor de

Vluchtelingen van de Verenigde Naties meer bepaald het principe van het voordeel van de twijfel, als

criterium voor het onderzoek van de beschermingsvraag weerhoudt;

[…]”.

Betreffende de aanval door de “Fulani Esme”, stelt het verzoekschrift:

“Verzoeker is bijzonder ontroerd en geagiteerd wanneer hij verwijst naar de aanval van de Fulani, die

het centrale element van de vervolging vormt. De nawerkingen van de traumatische gebeurtenis zijn

nog steeds aanwezig in de geest van verzoeker.

Ten eerste, wordt er melding gemaakt van talrijke aanvallen door Fulani in de regio van herkomst van

verzoeker in het end van het jaar 2017:

[…]

De aanvallen zijn meervoudig en er zijn sporen van aanvallen van voor de aanval van april 2018 te

vinden, in tegenstelling tot wat het CGVS beweert:

[…]

Ten tweede is de motivering van het CGVS over de kennis van de verzoeker niet daadkrachtig.
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Verzoeker kon, gezien zijn profiel, nuanceerde informaties geven over de Fulani :

• Verzoeker was in staat om de oorsprong van het conflict tussen de Fulani en de boeren te verklaren,

namelijk het land (PO, 21.12.2020, p.34): […]

• Het CGVS is ten onrechte van mening dat verzoekster de herkomst van de Fulani niet kan aangeven.

Verzoeker heeft vertaald dat ze uit de woestijn komen (PO, 21.12.2020, p.35): […]”.

2.3. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“3. Nein Godknows, Kasikoro Zideke, Amos Kenneth Gwediananie herders insurgency and federalism in

nigeria, Global Journal of Political Science and Administration, Vol.8, No.2; pp.61-74, May 2020, p.2,

66).

4. verslag, Amnesty International - Tree Years of bloody clashes between farmers and herders in

Nigeria, 2018, p.6, 11

5. COI focus, Situation sécuritaire au nord-est, 20 novembre 2020

6. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum

Systems : Full Report, May 2013,

7. FI DA, Nigeria

8. BBC, Nigeria's Benue clashes: Mass burial after farmer-Fulani clashes, January 2018

9. Nigerian Tribune, 500,000 persons still displaced in Benue due to Fulani herdsmen attack”.

2.4. Bij aanvullende nota van 26 februari 2021 voegt verzoeker een “certificaat van psychologische

ondersteuning van 15.02.2021”.

2.5. Bij aanvullende nota van 27 april 2021 brengt verweerder een update bij inzake de

veiligheidssituatie in Nigeria.

Beoordeling

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden. De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en

omstandigheden’ in het kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale

bescherming, verloopt in twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand

van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal. Indien

de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn,

is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land

van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.



RvV X - Pagina 11

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.

Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

5. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Nigeria omwille van problemen met de “Fulani

esme”.

Verzoeker kan echter zijn herkomst uit Naka, Gwer-West, Benue State - waar de problemen zich

zouden hebben voorgedaan - niet aannemelijk maken, gezien hij:

- tijdens het persoonlijk onderhoud geen nabijgelegen dorpen of steden (notities van het persoonlijk

onderhoud (hierna: notities), p. 7-8) kon noemen;

- niet wist welke wegen vertrekken vanuit Naka en waar ze naartoe gaan (notities, p. 22);

- noch de kerk (notities, p. 10), noch het ziekenhuis (notities, p. 15-16), noch het politiekantoor

(notities, p. 16-17), noch de school (notities, p. 26) kon situeren;

- niet bleek te weten van wie de naburige velden zijn (notities, p. 18);

- zich voor het overige beperkte tot vage en weinig doorleefde beschrijvingen van zijn leefomgeving

(notities, p. 16-17, 21-22).

6. Dat verzoeker niet werkelijk afkomstig is uit Benue State blijkt ook uit zijn ontoereikende kennis over

de gangbare patronen van migratie in zijn regio van herkomst en de daarmee gepaard gaande

agropastorale conflicten.

Zo beweerde verzoeker over de “Fulani esme” dat het een terroristische groep van niet-Nigeriaanse

afkomst betreft, dat hij niet weet vanwaar ze komen en dat hij nooit eerder over hen hoorde tot ze op

een dag kwamen en de percelen van verzoekers familie opeisten (zie notities, p. 34-35). Hij verklaarde

dat de “Fulani esme” begin 2017 voor het eerst naar zijn gemeenschap kwamen, beetje bij beetje

begonnen te doden en dat zijn familie eind 2017 stierf bij een aanval, maar hij kon geenszins aangeven

wat er in tussentijd gebeurde (notities, p. 37-38) of mensen noemen die toen gedood werden (notities, p.

38). Verzoeker bleek tevens geheel onwetend over gelijkaardige gebeurtenissen in zijn omgeving en gaf

aan geen andere dorpen of steden te kennen die werden aangevallen (zie notities, p. 37).

Dergelijke onwetendheid staat echter haaks op de informatie in het administratief dossier en in het

verzoekschrift waaruit blijkt dat sinds eeuwen nomadische of semi-nomadische veehouders,

hoofdzakelijk moslims en Peul/Fulani, zich met hun runderkuddes van het noorden naar het zuiden

verplaatsen van februari tot augustus, terwijl de terugkeer gebeurt van juli tot september, en dat er sinds
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de onafhankelijkheid van Nigeria overeenkomsten zijn tussen de sedentaire gemeenschappen en de

nomaden omtrent graasland, maar dat de Fulani-veehouders zich door omstandigheden echter

genoodzaakt zagen om water en weiland te zoeken buiten deze gebieden, wat leidde tot confrontaties

met de lokale gemeenschappen.

De informatie van beide partijen maakt melding van spanningen rond het gebruik van essentiële

hulpbronnen zoals bebouwbare grond, weilanden en water: de landbouwers beschuldigen de

veehouders ervan hun teelten te vernielen en hun dieren niet in bedwang te houden en de veehouders

beweren dat ze worden aangevallen door gemeenschappen van landbouwers, die hun vee proberen te

stelen. Beide partijen laten zich, volgens de informatie in het administratief dossier, bijstaan door milities

en/of vigilantes en andere criminele actoren maken gretig gebruik van het conflict om bijvoorbeeld vee te

stelen.

Uit de informatie in het administratief dossier blijkt verder dat in Agatu, een LGA naast Gwer-West,

onder meer in februari 2016 een slachtpartij plaatsvond, uitgevoerd door Fulani veehouders. Volgens

gegevens van ACAPS kwamen bovendien 1269 personen om het leven in Benue state in de periode

2016-maart 2017. Sinds 2015 werden 62.000 personen ontheemd in de drie staten waarop het laatste

rapport van ACAPS betrekking heeft, zijnde de staten Benue, Kaduna en Plateau. Volgens gegevens

van de krant This Day werden tussen april 2013 en juli 2016 minstens 1.269 personen gedood door

veehouders in Benue State. Ook in het verzoekschrift wordt aangewezen op “talrijke aanvallen door

Fulani in de regio van herkomst van verzoeker in het end van het jaar 2017” en “sporen van aanvallen

van voor de aanval van april 2018” (stukken 3, 4, 8, 9), waarbij stuk 3 melding maakt van een aanval

door de Fulani op “a Tiv communicy along Naka Road, Makurdi” in februari 2014.

Verzoeker kan bezwaarlijk enerzijds volhouden afkomstig te zijn van een dorp waar “iedereen”

landbouwer is en zelf ook zijn hele leven afhankelijk te zijn geweest van landbouw, doch anderzijds

geheel onwetend te zijn over de talrijke en ernstige agropastorale conflicten met de Fulani die reeds

jaren zijn regio teisteren.

7. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoeker wél de oorsprong van het conflict tussen

de Fulani en de boeren kende en wist dat ze uit de woestijn kwamen (stuk 3), wijst de Raad op

verzoekers vage verklaringen hieromtrent tijdens het persoonlijk onderhoud: “Er zijn twee groepen die

mensen kwaad doen in Nigeria. Fulani doden ons omwille van het land. Boko Haram en Esme doden

mensen. Wanneer ze de huizen binnenvallen, doen ze van alles en wordt het huis platgebrand. Ze

hebben duizenden soldaten gedood in die regio. […] Ze zijn een terroristengroep. […] Wij kennen die

niet. We hoorden het plots op een dag en weten niet vanwaar ze afkomstig zijn. Ze zijn van een woestijn

gekomen en dat ze geen percelen hebben en wij bezitten hun percelen, dat hebben ze gezegd. […]

Niemand weet vanwaar ze komen. Ze zijn geen Nigerianen.” (notities, p. 34-35).

De voorstaande oppervlakkige verklaringen, samen gelezen met zijn overige onwetendheden, kunnen

verzoekers affiniteit met de problematiek in zijn regio geenszins aantonen.

8. In het verzoekschrift wordt meermaals gewezen op verzoekers profiel van ongeschoolde landbouwer

om zijn gebrek aan kennis te verschonen. Hij verwijst ook naar “objectieve informatie over het

plattelandsmilieu” waaruit blijkt dat 70% van de bevolking van rurale gebieden bestaat uit “paysans

pratiquant une agriculture de subsistance” (stuk 7).

De Raad is echter van oordeel dat voornoemde flagrante onwetendheden verzoekers herkomst uit zijn

beweerde regio wel degelijk loochenen. Het is niet ernstig dat verzoeker nagenoeg onbekend is met

elementaire aspecten van zijn eigen onmiddellijk waarneembare, actuele, elementaire en visuele

leefwereld, zoals zijn directe geografische omgeving (notities, p. 7-8, 10, 15-17, 21-22), de school waar

hij even naartoe gestuurd werd (notities, p. 26), de eigenaars van de naburige velden (notities, p. 18) en

de Fulani die al jarenlang verantwoordelijk zijn voor aanvallen in zijn regio en de door hen getroffen

dorpen (notities, p. 34-38).

Bovendien kan ook van een ongeschoold persoon worden verwacht dat hij doorleefde ervaringen kan

geven en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in

verband met zijn eigen leven, gezien een gebrek aan scholing niet inhoudt dat verzoekers inherente

verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet aangetoond) of verzoeker

zouden verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te omschrijven.
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Ook het beweerd trauma door de aanval op zijn dorp kan zijn gehele onwetendheid niet verklaren.

De Raad stelt vast dat verzoeker niet beschikt over de kennis die in zijn dagelijks leven kan worden

opgemerkt en zonder voorafgaande kennis kon worden ervaren, waaruit enkel kan worden afgeleid dat

hij niet geboren en getogen is in Naka, Gwer-West, Benue State.

9. In het verzoekschrift wordt aangevoerd “dat de kwaliteit van de verklaringen van verzoekster

beïnvloed wordt door zijn psychologische toestand”. Er wordt gesteld: “Er worden verschillende en

taalrijke medische attesten door de verzoeker ingediend waarin zoal verwerende partij de vlasteelt het

vermeld is dat verzoeker lijdt van episodes van dissociatie. Dit is ook duidelijk in het persoonlijke

onderhoudt: De tolk vroeg verzoeker herhaaldeliik om herhaling, omdat hij zijn verklaringen niet

begreept (PO 21.12.2020, p. 9, 10, 16, 19, 20, 23, 35). Zijn raadsman heeft zelf de “afwezigheid” van de

verzoeker vastgesteld tijdens een gesprek met hem. Communicatie met verzoeker is echt niet evident

vanwege zijn psychologische toestand.”. Volgens verzoeker “moeten deze documenten [op zijn minst]

worden beschouwd als prima facie bewijs van de kwetsbaarheid van de verzoeker”. Hij benadrukt “dat

hij in Libië slaaf was geweest”. Verzoeker wijst op “UN High Commissioner for Refugees (UNHCR),

Beyond Proof, Credibility Assessment in EU Asylum Systems : Full Report, May 2013” (stuk 6) en klaagt

aan dat verweerder geen rekening heeft gehouden met zijn “bijzonder kwetsbaar profiel”. Bij

aanvullende nota voegt verzoeker een “certificaat van psychologische ondersteuning van 15.02.2021”.

De Raad stelt vast dat het attest van 11 juni 2018 naast vastgestelde littekens enkel verzoekers

subjectieve klachten vermeldt, zijnde “polyarthalgies”,”céphalées” en “insomnies”. Het attest van 23 juli

2018 geeft aan dat slechts één consult had plaatsvonden en dat verzoeker toen melding maakte van

bepaalde psychologische moeilijkheden zoals slaap- en geheugenproblemen, en dat een staat van

PTSD niet kan worden uitgesloten. Het attest van 31 juli 2020 haalt opnieuw de hypothese van “un état

de stress post-traumatique” aan op basis van verzoekers eigen verklaringen. Het handgeschreven attest

van 4 september 2020 vermeldt “trouble anxio-dépressif sévère”. Het attest van 15 februari 2021,

bijgebracht in de aanvullende nota, maakt opnieuw melding van de hypothese van “un état de stress

post-traumatique” die zich uit door “hypo-activation” en “de nombreux épisodes de dissociation”.

Geen van deze attesten vermeldt echter cognitieve problemen die het voor verzoeker onmogelijk maken

om een coherent en consistent relaas naar voor te brengen of om te vertellen over zijn directe

leefomgeving teneinde zijn herkomst aannemelijk te maken. Evenmin kan uit het feit dat de tolk

verzoeker vroeg om zich te herhalen of uit de stelling “dat hij in Libië slaaf was geweest” blijken dat

verzoeker niet in staat zou zijn om gehoord te worden in het kader van zijn asielprocedure of dat de door

hem voorgehouden psychische problemen van die aard zijn om een negatieve invloed te hebben gehad

op de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming.

Het feit dat een persoon een psychische aandoening of een verstandelijke beperking heeft, geeft

overigens op zichzelf niet aan dat de verzoeker om internationale bescherming niet in staat is om het

verzoek om internationale bescherming te begrijpen en er effectief aan deel te nemen (cf. UN High

Commissioner for Refugees (UNHCR), Procedural Standards for Refugee Status Determination Under

UNHCR's Mandate, 26 augustus 2020, p. 89).

Verzoeker maakt geenszins aannemelijk “dat de kwaliteit van de verklaringen van verzoekster beïnvloed

wordt door zijn psychologische toestand”, zoals hij aanvoert in het verzoekschrift.

Het verzoekschrift laat ook na in concreto aan te geven op welke wijze verweerder geen rekening heeft

gehouden met de (psychologische) kwetsbaarheid van verzoeker (die bij het persoonlijk onderhoud

omwille van zijn psychologische problematiek bepaalde steunmaatregelen werd verleend) of hoe dit de

vaststellingen in de bestreden beslissing had kunnen wijzigen.

10. De verwijzingen in het verzoekschrift naar “objectieve informatie [waaruit] blijkt dat de leden van de

Fulani systematisch boeren aanvallen” (stukken 3 en 4) waardoor verzoeker “een nood aan een

internationale bescherming in de zin van het Verdrag van Genève [heeft] wegens vervolgingsfeiten en

bedreigingen als gevolg van het feit dat hij deelmarkt van de groep van de boeren die in Nord-west

Nigeria worden bedrogen door de Fulani herden”, is niet dienstig gezien geen geloof wordt gehecht aan

verzoeker herkomst uit Naka, Gwer-West, Benue State, waar de problemen met de “Fulani esme” zich

zouden hebben afgespeeld.
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Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat er in de Middle Belt van Nigeria zich

sinds een twintigtal jaar inderdaad conflicten voordoen tussen nomadische veehouders (voornamelijk

Fulani herders) en sedentaire landbouwers. Het aantal van deze conflicten is de laatste jaren gestegen

maar de ernst, omvang en impact van deze conflicten zijn regionaal verschillend en treffen niet alle

inwoners van de Middle Belt in gelijke mate treffen. Gezien niet alle staten en Local Government Areas

(LGA’s) van de regio Middle Belt in gelijke mate getroffen worden door dit geweld, kan verzoeker zijn

vrees voor vervolging door de Fulani niet aantonen vermits hij zijn beweerde herkomst niet aannemelijk

maakt.

11. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure overige neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking neemt als bewijs van de door hem

voorgehouden nood aan internationale bescherming.

12. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

13. 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. Evenmin kan

verzoekers verwijzing in het verzoekschrift naar “de veiligheid situatie in de regio van herkomst van de

verzoeker” (stukken 3, 4, 5) een reëel risico aannemelijk maken gezien hij zijn beweerde herkomst uit

Naka, Gwer-West, Benue State niet aantoont.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet treedt de Raad verweerder bij waar hij

in de bestreden beslissing op basis van de voorhanden zijnde informatie, zoals ook blijkt uit de update in

de aanvullende nota van verweerder, concludeert dat er voor burgers van Nigeria (buiten diegenen die

afkomstig zijn uit de staat Borno) 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.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

14. Artikel 2 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met de artikelen 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet.

De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag van

Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel
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risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van de artikelen 2 en 3 van het EVRM is dan ook niet aan de

orde.

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 achtentwintig mei tweeduizend eenentwintig

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


