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nr. 255 210 van 28 mei 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 26 januari 2021

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

staatlozen van 22 december 2020.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 april 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat A.

LOOBUYCK en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bezit de Nigeriaanse nationaliteit. U bent afkomstig uit de Udi Town (Enugu State, Nigeria), waar u

werkzaam was als lasser. U behoort tot de etnische groep van de Igbo.

In mei 2016 vond er in Udi Town een bijeenkomst plaats voor Biafra Remembrance Day. U werkte

tijdens die dag samen met uw broer C.M.I. in uw shop. Toen u met uw broer terug naar huis wandelde,

zag u de bijeenkomst in de school nabij uw huis. U besloot samen met uw broer de demonstratie te

vervoegen, die door heel de stad zou marcheren. Toen de demonstratie de school begon te verlaten,

gingen de Nigeriaanse veiligheidsdiensten over tot een aanval op de demonstranten. Uw broer werd

daarbij neergeschoten. U probeerde mensen naar het hospitaal te dragen.
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U werd samen met talloze anderen gearresteerd door de politie en naar het politiestation gebracht. U

forceerde samen met medegevangenen de deur, sprong over het hek en ontsnapte, terwijl de politie u

beschoot. U had gezien dat uw broer was doodgeschoten en besloot dat u omwille van uw veiligheid het

land moest verlaten, omdat u de enige was die voor uw familie kon zorgen, en u schrik had dat met u

hetzelfde zou gebeuren als met uw broer.

U ging thuis al uw geld halen en vertrok nog dezelfde dag. U reisde naar Niger. Vervolgens reisde u

daar naar Libië. U verbleef ongeveer een half jaar in Libië. U arriveerde op het einde van 2016 in Italië,

waar u internationale bescherming aanvroeg. U moest vervolgens twee jaar wachten. In tussentijd werd

u betalend lid van de politieke beweging IPOB (Indigenous People of Biafra). In tussentijd mocht u niet

werken. Daarom reisde u door naar België, waar u op 15.02.2019 arriveerde en op 25.02.2019 een

verzoek tot internationale bescherming indiende. In België neemt u deel aan bijeenkomsten van IPOB.

U verklaart dat u vervolging vreest omdat u afkomstig bent uit Biafra.

U voegt foto’s toe van verminkte lijken, die opgestuurd zijn door uw zus G.. Verder voegt u documenten

toe waarop uw maandelijkse bijdragen aan IPOB geregistreerd staan (voor de jaren 2018 en 2019).

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.

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. Het Commissariaat-generaal is van oordeel dat er in uw hoofde

geen gegronde vrees voor vervolging louter op basis van uw afkomst uit Biafra. Daarnaast oordeelt het

Commissariaat-generaal dat er in uw zaak geen sprake is van een ernstig politiek engagement,

waardoor u bij terugkeer gevaar zou lopen. Tot slot acht het Commissariaat-generaal uw aanwezigheid

op de demonstratie te Udi Town niet geloofwaardig.

Ten eerste is het Commissariaat-generaal niet van oordeel dat er een structurele vervolging

plaatsvindt van de bevolking van voormalig Biafra door de Nigeriaanse autoriteiten. U haalt

tijdens uw onderhoud op het CGVS aan dat u niet persoonlijk wordt vervolgd, maar dat alle families uit

Biafra het risico lopen gedood te worden door de autoriteiten (zie CGVS, ‘notities van het persoonlijk

onderhoud’, 26 november 2020, p. 12). Uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat de Nigeriaanse

autoriteiten in de periode 2015-2017 hard hebben opgetreden tegen activiteit van de politieke beweging

IPOB (Indigenous People of Biafra). Tijdens die periode vielen volgens verschillende bronnen meer dan

200 slachtoffers en werden honderden IPOB-leden en supporters gevangen genomen bij demonstraties

(zie administratief dossier, EASO country of origin report: Nigeria, november 2018, p. 84-85). Over de

periode 2018-2020 is er geen informatie terug te vinden over dergelijke vervolging van IPOB-leden. In

de landeninformatie is er echter geen enkele indicatie van structurele vervolging van de inwoners van

Biafra. De Nigeriaanse overheid ziet in het activisme van de IPOB een gevaar voor de nationale

veiligheid, maar dit staat niet gelijk aan het vervolgen van de volledige bevolking van voormalig Biafra.

De landeninformatie vermeldt bovendien dat de steun voor een onafhankelijk Biafra niet sterk lijkt, ook

niet onder de Igbo’s (EASO, Nigeria, p.84). Het Commisariaat-generaal is dan ook niet van oordeel

dat er een gegronde vrees voor vervolging is louter op basis van uw afkomst uit Biafra.

Ten tweede meent het Commissariaat-generaal dat er in uw zaak geen sprake is van een ernstig

politiek engagement. Het Commissariaat-generaal kan niet inzien dat u door de Nigeriaanse

autoriteiten als opposant zou worden beschouwd. Tijdens het onderhoud op het CGVS verklaart u

eerst dat u in Nigeria lid was van de IPOB (CGVS, ‘notities’, p.5). U herhaalt deze bewering tijdens uw

vrij relaas (CGVS, ‘notities’, p. 8). Wanneer wordt doorgevraagd naar de wijze waarop u lid bent

geworden van IPOB, verklaart u dat u bent geboren als Igbo en u dus automatisch deel uitmaakt van

IPOB (CGVS, ‘notities’, p.10). U verklaart dat u in het geheim deelnam aan activiteiten van IPOB.
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Wanneer er wordt doorgevraagd welke activiteiten dit precies waren, verklaart u dat u ‘heel de tijd bad

voor Biafra om terug te komen en vrij te zijn’ (CGVS, ‘notities’, p. 10-11). Uw (louter morele) steun voor

de onafhankelijkheid voor Biafra was geheim. Uit uw verklaringen blijkt uiteindelijk dat u vóór de

demonstratie in mei 2016 aan geen enkele activiteit van IPOB hebt deelgenomen. Daarenboven was uw

beweerde deelname aan de demonstratie in mei 2016 niet gepland maar accidenteel (CGVS, ‘notities’,

p.11). Het Commissariaat-generaal kan dan ook niet aannemen dat u werkelijk een lid was van de

politiek beweging IPOB toen u in Nigeria leefde: u bent volgens uw eigen verklaringen nooit officieel lid

geworden en u nam nooit deel aan activiteiten. Er is allerminst sprake van een politiek engagement

waardoor de Nigeriaanse autoriteiten u als een politiek activist en opposant zouden beschouwen.

U legt documenten voor waaruit blijkt dat u maandelijks een bijdrage betaalde aan IPOB in 2018 en

2019. U verklaart dat u na aankomst in Europa officieel lid werd van IPOB. Uw engagement voor IPOB

bestaat eruit om de maandelijkse stortingen te doen. Ook nam u na aankomst in België drie keer deel

aan een bijeenkomst van IPOB in Antwerpen, en volgt u de online meetings die plaatsvinden sinds de

corona-uitbraak in 2020.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat dit lidmaatschap geen verderzetting is van politieke

activiteiten in Nigeria zelf. Verder dient de vraag gesteld te worden op welke manier de Nigeriaanse

autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw beweerde lidmaatschap van IPOB in Europa, laat staan

dat de Nigeriaanse autoriteiten u zouden viseren of vervolgen bij terugkeer naar Nigeria omwille van uw

activiteiten in loco. Het is immers zo dat bij de beoordeling van elementen die ontstaan zijn na aankomst

in het onthaalland, de reële kans op vervolging en de ernst van die vervolging van cruciaal belang zijn.

Hierbij moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de activiteiten ontwikkeld in het

gastland door de overheden van het land van herkomst. Enkel indien de aangehaalde activiteiten leiden

tot een toeschrijving van een politieke/dissidente overtuiging door bovenvermelde overheden, is er

sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van herkomst. Het is niet

aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na de vlucht leiden tot een reëel risico indien de overheden in het

land van herkomst er niet van op de hoogte zijn.

Ook met betrekking tot uw activiteit voor IPOB na uw aankomst in Europa kan het Commissariaat-

generaal niet inzien dat deze dermate ernstig en zichtbaar zouden zijn, dat de Nigeriaanse autoriteiten u

als een gevaarlijke opposant zouden beschouwen, en u daardoor bij terugkeer gevaar zou lopen op

vervolging. Het Commissariaatgeneraal is dan ook van oordeel dat er geen gegronde vrees voor

vervolging is op basis van uw politieke activiteiten voor IPOB.

Ten derde hecht het Commissariaat-generaal geen waarde aan uw beweerde deelname aan de

demonstratie ter herdenking van Biafra op 30 mei 2016. De geloofwaardigheid van uw verklaringen

met betrekking tot uw aanwezigheid op dit protest worden ernstig ondermijnd door fundamentele

tegenstrijdigheden en incoherenties in uw verklaringen.

U geeft sterk incoherente verklaringen met betrekking tot het verloop van de dag van de demonstratie.

Zo verklaart u bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat u op de dag van de demonstratie ging werken [er

staat ‘wandelen’, maar bedoeld is ‘werken’, door een spraakverwarring tussen ‘walk’ en ‘work’]. Na het

werken keerde u terug en zag u dat de mensen samenkwamen voor de herdenking, waarop u spontaan

besloot hen te vervoegen (zie dossier DVZ, ‘Vragenlijst CGVS’, 23.01.2020, p.2). Ten overstaan van het

CGVS legt u echter tegenstrijdige verklaringen af. Er wordt u expliciet gevraagd om alle gebeurtenissen

van die dag te beschrijven, vanaf het moment dat u opstond tot het probleem begon. Daarop verklaart u

dat ‘het probleem in de ochtend startte’ (CGVS, ‘notities’, p. 8-9). Wanneer u herhaaldelijk wordt

gevraagd om de dag te beschrijven waarop de herdenking plaatsvond, slaagt u er niet in om doorleefde

en gedetailleerde verklaringen af te leggen. Dit ondermijnt uw geloofwaardigheid in sterke mate.

Bovendien zijn de verklaringen die u wél geeft strijdig met uw eerdere beweringen die u aflegde ten

overstaan van de DVZ, toen u zei dat u eerst ging werken en pas op de terugweg daarvan zich aansloot

bij de betoging.

Tijdens het onderhoud op het CGVS verklaart u over het verloop van de herdenking bovendien dat u

‘een lid van IPOB’ was en ‘verantwoordelijk was voor de beveiliging en mensen naar het hospitaal te

brengen’ (CGVS, ‘notities’, p.8). Ook deze verklaringen zijn strijdig met uw eerdere beweringen, waarin

u zei dat u niet gepland, maar toevallig in de herdenking terechtkwam. Wanneer u wordt geconfronteerd

met de tegenstrijdigheden ten opzichte van het interview bij DVZ, verklaart u dat het gebeurd is zoals u

het bij DVZ heeft uitgelegd (CGVS, ‘notities’, p.11). U verklaart daarbij dat u niet had gedacht dat er volk

zou komen opdagen voor de mars, omdat iedereen bang was.
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U zegt dat u zich spontaan aansloot bij de herdenking toen u zag dat er toch veel mensen aanwezig

waren. U geeft geen verklaring over het grote verschil dat er is tussen uw beweringen over het verloop

van de dag en uw eigen rol in de herdenking.

Het Commissariaat-generaal wil daarnaast nog een grote en fundamentele tegenstrijdigheid aanstippen.

U verklaart ten overstaan van het CGVS dat u gevlucht bent omdat u op de dag van de herdenking uw

eigen broer, C.M.I., zag doodgeschoten worden, en vreesde dat u hetzelfde zou overkomen. Het

Commissariaatgeneraal merkt op dat u tijdens uw eerste onderhoud op de DVZ, dd.15.04.2019, geen

enkele vermelding maakte van deze broer bij uw familiesamenstelling (zie DVZ, Verklaring DVZ,

15.04.2019, p.8). Pas tijdens uw tweede onderhoud bij DVZ, dd.23.01.2020, vermeldt u in de Vragenlijst

CGVS dat uw broer (zonder naam) werd gedood bij de herdenking. U zegt hierover tijdens uw

onderhoud ten overstaan van het CGVS, dat u dit had willen vertellen tijdens uw eerste interview, maar

dat men u zei dat u dat tijdens uw interview op het CGVS moest vertellen (CGVS, ‘notities’, p.6). Deze

beweringen houden echter geen steek, aangezien in de Verklaring DVZ expliciet wordt gevraagd om

overleden broers en zussen te vermelden. Bovendien vermeldde u wél een broer in de verklaring DVZ,

waarvan u de naam niet weet en waarvan u zegt dat hij ‘lang geleden’ is overleden (zie DVZ, Verklaring

DVZ, 15.04.2019, p.8). Het Commissariaat-generaal kan niet inzien waarom u wel een broer zou

vermelden waarvan u de naam niet weet en die reeds lang geleden is overleden, maar niet uw broer

C.M.I., die naar uw verklaringen nog maar recent overleed en die een centrale rol speelt in uw

asielrelaas. Deze vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen totaal.

Zowel uw verklaringen met betrekking tot het verloop van de dag van de herdenking als uw eigen rol in

de herdenking vertonen dus fundamentele inconsistenties en tegenstrijdigheden. Bovendien stelt het

Commissariaatgeneraal problematische tegenstrijdigheden vast in uw verklaringen met betrekking tot

uw broer, die uw geloofwaardigheid totaal ondermijnen. Op basis van deze vaststellingen kan het

Commissariaat-generaal geen geloof hechten aan uw beweerde aanwezigheid op de Biafra-

herdenking op 30 mei 2016.

Gezien het Commissariaat-generaal van oordeel is dat er geen vrees voor vervolging is op basis

van u herkomst uit Biafra en uw beweerde politieke activiteiten voor IPOB, komt u niet in

aanmerking voor de vluchtelingenstatus of de status van subsidiair beschermde in de zin van

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in Nigeria 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 Enugu 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 Enugu 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 Enugu aldus geen reëel risico op ernstige

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

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
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2.1. In een eerste en enig middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van

de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker vat het verzoekschrift aan met een theoretische uiteenzetting inzake de motiveringsplicht.

Hij onderbouwt het middel verder als volgt:

“II.1.4. Verwerende partij betwist eerstens niet dat verzoekende partij van Biafra afkomst is en dat zij lid

was van Indigenous People of Biaffra (hierna IPOB).

Evenmin ontkent zij dat de Nigeriaanse autoriteiten leden van de IPOB beweging vervolgden en zeer

hard aanpakten - volgens verwerende partij gebeurde dit tussen 2015-2017.

Zij stelt echter dat er op heden geen structurele vervolging (meer) zou plaatsvinden van de bevolking

van voormalig Biafra door de Nigeriaanse autoriteiten - quod certe non:

[…]

Verwerende partij baseert zich aldus niet op objectieve rapporten of informatie om te stellen dat IPOB-

leden op heden niet meer vervolgd zouden worden door de Nigeriaanse autoriteiten, maar stelt

simpelweg dat zij niet over enige informatie hierover beschikt voor de periode 2018-2020. Zij gaat er met

andere woorden gewoonweg van uit dat er wel geen vervolging zal zijn gezien zij hierover geen

informatie beschikt.... Dit tart werkelijk alle verbeelding!!

Verwerende partij doet aldus geen enkel concreet onderzoek – goed wetende dat in de jaren 2015-2017

weldegelijk een systematische vervolging van deze bevolkingsgroep plaatsvond. Dat er thans geen

gegevens meer beschikbaar zijn, zou betekenen dat zij gewoon haar hoofd in het zand kan steken en

ervan uitgaan dat er wel geen vervolging zal zijn?! Dit is bijzonder onzorgvuldig en schendt op flagrante

wijze de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zoals blijkt uit het Human Rights Watch rapport van 2019 worden leden van de IPOB beweging nog

steeds hardhandig aangepakt en ten onrechte opgepakt: (eigen onderlijning)

[…]

Ook uit een artikel van 25 mei 2020 blijkt dat er op heden nog steeds een systematische mishandeling

en vervolging is van leden van de IPOB-beweging (eigen onderlijning): […]

Het artikel vermeldt dat het geweld de laatste 5 jaar sterkt toegenomen is tegen de IPOB leden. Dat heel

veel van de misdaden die op heden plaatsvinden niet onderzocht worden of verdoezeld worden, dat er

verkeerde informatie de wereld wordt ingestuurd,...

Verwerende partij kan en mag niet blind zijn voor de gebeurtenissen in Nigeria omdat zij geen informatie

zou ontvangen. Verwerende partij heeft de plicht om zelf te onderzoeken of verzoekende partij gevaar

loopt vervolgd te worden omwille van haar herkomst en haar lidmaatschap bij de IPOB. Verwerende

partij heeft klaarblijkelijk nagelaten dit te doen.

II.1.5. Verwerende partij tracht zich vervolgens te verschonen door het politiek engagement van

verzoekende partij te minimaliseren:

[…]

Verzoekende partij heeft duidelijk verklaard dat zij geboren is als Biafra en aldus automatisch geacht

wordt lid te zijn van de IPOB beweging. Ongeacht of zij deelnam aan hun activiteiten of niet, zij

behoorde tot deze etnische groep, het is geen keuze die zij diende te maken. Verwerende partij heeft dit

duidelijk niet begrepen. Het is ook niet ernstig te stellen dat haar Biafra herkomst ‘geheim’ zou zijn...

p. 5 CGVS

[…]

p. 10 CGVS

[…]

Verzoekende partij legde tevens uit dat je niet zomaar overal kon verkondigen dat je lid was van de

IPOB, dat dit een gevaar vormde voor je leven: p. 10 CGVS

[…]

II.1.6 Verwerende partij stelt vervolgens ‘geen waarde’ te hechten aan de deelname van verzoekende

partij aan de demonstratie dd. 30 mei 2016 ter herdenking van Biafra. Zij stelt het volgende:

[…]

Verwerende partij heeft verzoekende partij klaarblijkelijk verkeerd begrepen. Op 30 mei was

verzoekende partij inderdaad op weg naar haar werk, toen zij de demonstratie opmerkte en zich erbij

aansloot. Zij is aldus helemaal niet gaan werken die dag.

Er kan verzoekende partij aldus helemaal geen tegenstrijdigheid verweten worden tussen haar

verklaringen op de DVZ en hetgeen zij vertelde op het CGVS!
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Zij legde tal van foto’s neer van de gebeurtenissen van die dag: p. 7 CGVS

[…]

Ook hoe de mars precies verliep, legde zij in detail uit: p. 9 CGVS

[…]

Daarnaast legde zij het bewijs voor van haar lidmaatschap, alsook het bewijs dat zij de beweging nog

steeds financieel steunt: p. 5 CGVS

[…]

Verzoekende partij legde zeer duidelijk uit wat zij meegemaakt had tijdens de demonstratie, over de

moord op haar broer en over het lot dat haar te wachten staat indien zij terug gestuurd zou worden naar

Nigeria: p. 8 CGVS

[…]

Verzoekende partij steekt haar lidmaatschap en steun aan de Biafra evenmin in België onder stoelen of

banken: p 12-13 CGVS

[…]

Het is aldus niet ernstig te (veronder)stellen dat de Nigeriaanse autoriteiten niet op de hoogte zouden

zijn van de lidmaatschap van verzoekende partij tot de IPOB-beweging, te menen dat - omdat er geen

gegevens beschikbaar zijn over de laatste jaren aangaande de vervolging van Biafra - het er wel veilig

zal zijn en verzoekende partij haar dood in te sturen!

Verzoekende partij was erg emotioneel tijdens het gehoor en heeft haar vrees zeer duidelijk gemaakt: p.

13 CGVS

[…]

Verwerende partij is bijzonder onredelijk te werk gegaan en heeft verzoekende partij ten onrechte

internationale bescherming geweigerd.”.

2.2. Bij nota van 12 maart 2021 brengt verweerder (middels URL) volgende stukken bij:

“1) ‘End of visit statement of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions

on her visit to Nigeria’, OCHCR, 2 september 2019

2) ’Country Policy and Information Note Nigeria: Biafran separatists’, UK Home Office, april 2020”.

2.3. Verweerder brengt op 10 mei 2021 een aanvullende nota bij met een update van de informatie

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 artikelen 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. 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 een 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:
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“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 stelt het niet eens te zijn met de stelling in de bestreden beslissing dat er op heden geen

vervolging (meer) zou plaatsvinden van de bevolking van voormalig Biafra door de Nigeriaanse

autoriteiten en meent dat verweerder zich niet op objectieve rapporten of informatie baseert om te

stellen dat IPOB-leden niet meer vervolgd zouden worden door de Nigeriaanse autoriteiten. Verzoeker

hekelt dat verweerder geen concreet onderzoek doet en bekritiseert dat verweerder louter stelt dat er

thans geen gegevens meer beschikbaar zouden zijn – goed wetende dat in de jaren 2015-2017 wel

degelijk een systematische vervolging van deze bevolkingsgroep plaatsvond.

Verzoeker gaat er echter aan voorbij dat, gelet op de beschikbare landeninformatie, er een onderscheid

dient worden gemaakt tussen de bevolking van voormalig Biafra en de IPOB-leden. Waar verzoeker

stelt dat alle inwoners van voormalig Biafra geacht worden lid te zijn van of op zijn minst steun te

verlenen aan het IPOB betreft dit een blote bewering die geen steun vindt in de informatie in het

administratief dossier, noch in de door verweerder bij aanvullende nota bijgebrachte landeninformatie,

noch in de door verzoeker geciteerde landeninformatie. Daar waar uit de informatie blijkt dat leden van

IPOB door de Nigeriaanse overheid worden geviseerd, kan nergens blijken dat inwoners uit Biafra louter

omwille van hun afkomst (structureel) worden vervolgd door de autoriteiten.

Nergens in de beschikbare landeninformatie (aanwezig in het administratief dossier, gevoegd bij

verzoekschrift of bij aanvullende nota) wordt geadviseerd om aan elke inwoner uit Biafra een vorm van

internationale bescherming te bieden. Het loutere feit dat verzoeker afkomstig is uit Biafra is bijgevolg

niet voldoende om een gegronde vrees voor vervolging, dan wel een reëel risico op ernstige schade

aannemelijk te maken. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade

concreet aan te tonen.

Blijkens de bestreden beslissing en de elementen in het administratief dossier is verzoeker er niet in

geslaagd een persoonlijk ernstig politiek engagement aannemelijk te maken. Uit zijn verklaringen komt

naar voor dat hij in Nigeria enkel morele steun, die bovendien geheim was, bood aan een onafhankelijk

Biafra (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10). Daarnaast is verzoekers vermeende (toevallige)

deelname aan de manifestatie in mei 2016 niet geloofwaardig, was verzoeker geen lid van enige

politieke beweging in Nigeria en nam hij er geen deel aan activiteiten (vragenlijst CGVS, vragen 3.3 en

3.5; notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5, p. 9-11). Uit verzoekers verklaringen komt bijgevolg

geenszins naar voor dat hij in Nigeria (geëngageerd) lid was van IPOB.

Pas in Europa werd verzoeker betalend lid van IPOB (documenten lidmaatschap), hoewel zijn

engagement niet verder reikt dan maandelijkse stortingen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6,

p. 8, p. 12). Verzoeker zou na zijn aankomst in België een drietal keer hebben deelgenomen aan een

bijeenkomst van IPOB in Antwerpen en nadien online meetings gevolgd hebben (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 12).

Het is echter niet aannemelijk dat verzoeker in het geval van een terugkeer naar Nigeria problemen zou

kennen omwille van het feit dat hij sinds zijn aankomst in Europa lid is geworden van IPOB en aan een

aantal bijeenkomsten van IPOB heeft deelgenomen in Europa, noch dat de Nigeriaanse autoriteiten

hiervan op de hoogte zouden zijn. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat zijn lidmaatschap geen

verderzetting is van politieke activiteiten in Nigeria. Bovendien is er geen enkel element voorhanden

waaruit af te leiden valt dat de Nigeriaanse overheid op de hoogte is van verzoekers lidmaatschap en

beperkte deelname aan vergaderingen in Europa. Bijgevolg kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden

dat de Nigeriaanse autoriteiten verzoekers handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve niet

op de hoogte zijn van zijn acties in en vanuit België. Er kan aldus niet worden ingezien hoe verzoekers

beweerde (beperkte) activiteiten in België bekendheid zouden genieten bij de Nigeriaanse autoriteiten,

laat staan dat dit verzoeker in een dermate negatieve belangstelling van de Nigeriaanse autoriteiten zou

kunnen brengen dat hij bij een terugkeer gevaar zou lopen.
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Het is in hoofde van verzoeker niet aannemelijk dat zijn beperkte activiteiten, die werden ontwikkeld na

het vertrek uit het land van herkomst, leiden tot een reëel risico omdat de actoren in het land van

herkomst er niet van op de hoogte zijn alsook dat het opportunistische karakter van deze activiteiten

voor ieder duidelijk is, met inbegrip van de nationale overheden.

De door verzoeker in het verzoekschrift geciteerde landeninformatie, waarin melding wordt gemaakt van

repressie van IPOB-leden, wordt dan ook, gezien ze geen betrekking heeft op verzoekers persoonlijke

situatie, niet dienstig neergelegd.

6. Verzoeker volhardt voor het overige in het verzoekschrift in zijn verklaringen en houdt vast aan zijn

politiek activisme, zijn deelname aan de manifestatie in mei 2016 in Nigeria en zijn lidmaatschap van

Indigenous People of Biafra (IPOB). Hij komt in wezen echter niet verder dan het citeren van eerder

afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het poneren van een vrees voor vervolging en

het bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waarmee hij bezwaarlijk de terechte vaststellingen in de bestreden

beslissing aangaande zijn ongeloofwaardig voorgehouden politiek profiel en aanwezigheid op de Biafra-

herdenking op 30 mei 2016 niet kan doen ombuigen.

Verzoeker voert tevens geen concreet verweer ter ontkrachting van de motivering die stelt:

“Het Commissariaat-generaal wil daarnaast nog een grote en fundamentele tegenstrijdigheid

aanstippen. U verklaart ten overstaan van het CGVS dat u gevlucht bent omdat u op de dag van de

herdenking uw eigen broer, C.M.I., zag doodgeschoten worden, en vreesde dat u hetzelfde zou

overkomen. Het Commissariaatgeneraal merkt op dat u tijdens uw eerste onderhoud op de DVZ,

dd.15.04.2019, geen enkele vermelding maakte van deze broer bij uw familiesamenstelling (zie DVZ,

Verklaring DVZ, 15.04.2019, p.8). Pas tijdens uw tweede onderhoud bij DVZ, dd.23.01.2020, vermeldt u

in de Vragenlijst CGVS dat uw broer (zonder naam) werd gedood bij de herdenking. U zegt hierover

tijdens uw onderhoud ten overstaan van het CGVS, dat u dit had willen vertellen tijdens uw eerste

interview, maar dat men u zei dat u dat tijdens uw interview op het CGVS moest vertellen (CGVS,

‘notities’, p.6). Deze beweringen houden echter geen steek, aangezien in de Verklaring DVZ expliciet

wordt gevraagd om overleden broers en zussen te vermelden. Bovendien vermeldde u wél een broer in

de verklaring DVZ, waarvan u de naam niet weet en waarvan u zegt dat hij ‘lang geleden’ is overleden

(zie DVZ, Verklaring DVZ, 15.04.2019, p.8). Het Commissariaat-generaal kan niet inzien waarom u wel

een broer zou vermelden waarvan u de naam niet weet en die reeds lang geleden is overleden, maar

niet uw broer C.M.I., die naar uw verklaringen nog maar recent overleed en die een centrale rol speelt in

uw asielrelaas. Deze vaststelling ondermijnt de geloofwaardigheid van uw verklaringen totaal.”

De door verzoeker bij het CGVS neergelegde foto’s van verminkte lijken kunnen aan voorstaande

vaststellingen geen afbreuk doen. Deze foto’s kunnen verzoekers ongeloofwaardig geacht politiek profiel

niet herstellen, noch zijn deelname aan de Biafra-herdenking aantonen.

7. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu geenszins 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 hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

8. 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.

Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet betreft,

verwijst de Raad integraal naar de omstandige motivering in de bestreden beslissing en de beschikbare

informatie, zoals bevestigd in de informatie in de aanvullende nota van 10 mei 2021 van verweerder,

waaruit blijkt dat er actueel voor burgers in de staat Enugu geen reëel risico is op ernstige schade in de

zin van voormelde bepaling van de Vreemdelingenwet. Verzoeker brengt geen elementen bij waaruit

kan blijken dat de beschikbare informatie niet (langer) correct zou zijn of dat de commissaris-generaal

hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken.
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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 het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

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

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


