
RvV X - Pagina 1

nr. 103 197 van 22 mei 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 12 maart 2013

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

staatlozen van 11 februari 2013.

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 9 april 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 mei 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat C. VAN NESTE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en tot de Edo tribe te behoren. U bent geboren

te Benin City op 12 september 1990.

In 2008 werd u – telkens u passeerde aan een leegstaand huis – door enkele jongeren lastig

gevallen. Toen u een tijdje later weer passeerde, werd u door dezelfde jongeren verkracht. Nadien werd

u niet meer lastig gevallen door de jongeren. Uw vader (E.J.) werkte in een oliebedrijf in Edo State. Op

een dag was uw vader getuige van een ontvoering nabij zijn werk. Uw vader gaf het aan bij de politie en

deze kwam tussen en doodde en arresteerde enkele kidnappers. Sinds de zaak van de

ontvoering vertrokken uw moeder, uw broers en zussen naar een voor u onbekende plaats. U wilde bij

uw vader blijven wonen. Op een dag in 2009 kwamen enkele mensen naar jullie huis, ze vroegen aan

uw vader of hij hen nog herkende, waarop ze hem doodschoten. Na de dood van uw vader ging u naar
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(J.P.), een vriend van u. Hij trof regelingen met (A.) en deze zorgde dat u in juni 2009 Nigeria

kon verlaten. Via Libië en Turkije kwam u in september 2009 aan in Griekenland, waar u in november

2009 een asielaanvraag indiende. In februari 2011 verliet u Griekenland en diezelfde maand kwam u in

België aan. In maart of april 2011 werd u door de Belgische politie gearresteerd toen u met vrienden in

een club waar aan prostitutie gedaan werd, aanwezig was. U werd overgebracht naar het gesloten

centrum van Brugge, waar u gedurende anderhalve maand verbleef. Op 27 december 2011 diende u te

België een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omdat u vervolging vreesde door jongens die u

in 2008 lastig vielen en verkrachtten en u vervolging vreest door ‘ontvoerders’ die uw vader in 2009

gedood hebben, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal

te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u onwetend bent betreffende de asielprocedure die u

in november 2009 in Griekenland opstartte.

U verklaarde dat u in juni 2009 Nigeria verliet en u in september 2009 in Griekenland aankwam, waar

u in november 2009 een asielaanvraag indiende. In februari 2011 verliet u Griekenland en

diezelfde maand kwam u in België aan (gehoor CGVS, p.2-3 en p.8). U gaf aan dat u in Griekenland

nog geen beslissing kreeg in verband met uw asielaanvraag, maar toen u gevraagd werd of u wist hoe

het ondertussen met die asielaanvraag gesteld was, gaf u aan het niet te weten. U gaf aan dat u

een advocaat had in Griekenland, maar sinds u Griekeland verliet, trachtte u niet meer om uw advocaat

te contacteren. Toen u gevraagd werd waarom u dit niet deed en u erop gewezen werd dat er

misschien reeds een resultaat was betreffende uw asielaanvraag, gaf u ontwijkend aan het niet te weten

en herhaalde u dat u uw advocaat niet meer contacteerde. Verder gaf u aan geen documenten te

hebben betreffende uw Grieks asieldossier, omdat u alles achterliet in uw huis in Griekeland toen u er

vertrok (gehoor CGVS, p.2-3). Uit bovenstaande blijkt dat u uw asielaanvraag te Griekenland totaal niet

opvolgt, zodat niet kan worden afgeleid of u daar een internationale beschermingsstatus werd verleend.

Verder dient te worden opgemerkt dat u reeds tien maanden in België vertoefde alvorens er

een asielaanvraag in te dienen.

U verklaarde dat u in februari 2011 in België toekwam en u in maart of april 2011 door de

Belgische politie gearresteerd werd toen u met vrienden in een club waar aan prostitutie gedaan werd,

aanwezig was. U werd overgebracht naar het gesloten centrum van Brugge, waar u gedurende

anderhalve maand verbleef. Op 27 december 2011 diende u te België een asielaanvraag in (gehoor

CGVS, p.2-3 en p.8). Toen u door de dossierbehandelaar gevraagd werd waarom u wachtte tot

december 2011 om een asielaanvraag in te dienen, gaf u aan dat u aan de mensen bij wie u woonde

vroeg of ze iets van asiel wisten, waarop ze zegden van niet en dat het daarom zolang duurde (gehoor

CGVS, p.8). Bovenstaande reden vormt geen afdoende verklaring om u niet verder te informeren over

de formaliteiten om bescherming aan te vragen, te meer omdat u dat reeds in Griekenland deed en

dus enigszins vertrouwd was met de procedure voor het aanvragen van asiel. Er kan worden opgemerkt

dat u pas nadat u tien maanden in België verbleef [waaronder anderhalve maand in het gesloten

centrum van Brugge] een asielaanvraag indiende (zie administratief dossier). Van iemand die zijn land

ontvlucht uit een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève

of een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, kan men verwachten dat hij ook onmiddellijk na zijn binnenkomst in België asiel

aanvraagt. Het feit dat u dit niet deed en ruim tien maanden wachtte, toont aan dat de ernst van uw

beweerde vrees voor vervolging of van het risico op het lopen van ernstige schade kan worden

gerelativeerd.

Betreffende de door u aangehaalde vrees voor jongens die u lastig vielen en verkrachtten,

kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

U gaf aan dat u een vrees had van jongens die u lastig vielen en verkrachtten in 2008. U gaf aan dat

ze zich verscholen aan een onafgewerkt gebouw en dat ze u steeds lastig vielen wanneer u er

passeerde bij het naar school gaan (gehoor CGCS, p.10). Verder gaf u aan dat u geen aangifte deed bij

de politie van het lastig vallen en de verkrachting. U gaf aan dat je het wel kunt aangeven, maar dat de

politie niets zal doen en de jongens reeds na een week zouden vrijkomen (gehoor CGVS, p.10). Voor

zover u vaak werd opgewacht op dezelfde plaats door dezelfde belagers is het echter redelijk te

verwachten dat u een oplossing zou zoeken voor de probleemsituatie waar u telkens opnieuw mee werd
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geconfronteerd. Dat u deze situatie steeds onderging en u nooit richtte tot de politie of een alternatieve

route zocht, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw voorgehouden problemen. Overigens is uw

bewering dat de politie niets zou doen louter hypothetisch. Toen u verder gevraagd werd of de jongens

u – nadat ze u die ene maal verkrachtten – nog lastig vielen, gaf u aan dat u hen nog zag, maar dat ze u

niet meer lastig vielen (gehoor CGVS, p.10). De vaststelling dat u na deze feiten (op hetzelfde adres) in

Edo State bleef wonen - u verklaarde immers steeds op hetzelfde adres in Edo State te hebben

gewoond (gehoor CGVS, p. 6) - en pas in juli 2009 Nigeria verliet, toont aan dat u de feiten niet

dusdanig inschatte dat u het nodig vond om u voor uw eigen veiligheid elders in Nigeria te vestigen of

om in 2008 internationale bescherming te zoeken in het buitenland.

Verder legde u vage en weinig overtuigende verklaringen af over (de ontvoering van) uw vader en

over de gevolgen van deze ontvoering voor u.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat uw kennis betreffende uw vader (en zijn werk) uiterst beperkt is.

U gaf aan dat uw vader (E.J.) is, maar u hebt er geen idee van waar en wanneer hij geboren is, en zijn

leeftijd kende u ook niet. U gaf aan dat uw vader voor een ‘oliebedrijf’ werkte, maar u kende de naam

van het bedrijf waarvoor hij werkte niet. U had er ook geen idee van of het een staats- dan wel

een privébedrijf was. Verder had u er geen idee van sinds wanneer hij voor het bedrijf werkte, maar het

was reeds lang. U gaf aan dat het bedrijf in Edo State gelegen was, maar u had er geen idee van waar

het juist gelegen was noch waar ze olie pompten. U had er verder geen idee van wat uw vader juist

deed in het bedrijf, wist niet met hoeveel mensen hij in zijn team werkte en kende geen namen van

collega’s, noch van zijn baas (gehoor CGVS, p.4). Toen u gevraagd werd of ooit collega’s van uw vader

ontvoerd werd, gaf u aan het niet te weten en evenmin had u er een idee van of er ooit aanslagen

gepleegd werden tegen het bedrijf waar hij werkte (gehoor CGVS, p.5). Van iemand die van haar

geboorte tot 2009 in bij haar vader in Edo State woonde, mag men een betere kennis van haar vader en

zijn beroep verwachten. Bovenstaande vage verklaringen, doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw verklaringen dat u steeds bij uw vader woonde en bijgevolg u betrokken zou zijn bij problemen die

hij gekend zou hebben.

Verder dient te worden opgemerkt dat uw kennis betreffende de feiten waarvan uw vader getuige was

en de nasleep van deze zaak erg vaag zijn. U gaf aan dat uw vader getuige was van een ontvoering.

Toen u gevraagd werd wanneer dit gebeurde, gaf u vaag aan dat het in 2009 was. U kon niet

verder specifiëren wanneer het gebeurde. Toen u gevraagd werd waar de ontvoering plaatsvond, gaf u

alweer vaag aan dat het dicht bij zijn werk in Edo State was, maar u wist niet in welk dorp of stad dit

gebeurde (gehoor CGVS, p.10-11). Toen u gevraagd werd hoeveel mensen ontvoerd werden, gaf u aan

het niet te weten en ook de namen van de mensen die men trachtte te ontvoeren kende u niet. Verder

gaf u aan dat u wist dat drie ontvoerders gedood werden. U wist niet wie de ontvoerders doodden, maar

u denkt dat het misschien de politie was. Evenmin had u er een idee van wat de namen van de drie

dode ontvoerders zijn en u weet niet of ze al dan niet tot een bepaalde groepering behoorden.

Verder gaf u aan dat ook enkele ontvoerders gearresteerd werden, maar u had er geen idee van

hoeveel ontvoerders gearresteerd werd, wat de namen van de gearresteerde ontvoerders waren, of ze

reeds veroordeeld werden en of ze nog allemaal opgesloten zaten. U gaf aan dat u wel wist dat enkele

van hen werden vrijgelaten, maar ook de namen van deze mensen kende u niet (gehoor CGVS, p.11).

Men kan toch veronderstellen dat u meer informatie zou kunnen geven hieromtrent, precies omdat u

beweerde dat uw vader, bij wie u inwoonde, ooggetuige was van de ontvoering en het toch binnen de

verwachtingen ligt dat hij hier met u over zou hebben gesproken en dat u een meer dan gewone

belangstelling zou hebben gehad voor informatie over deze ontvoering. Verder gaf u aan dat op een dag

in 2009 enkele mensen naar jullie huis kwamen, ze aan uw vader vroegen of hij hen nog herkende,

waarop ze hem doodschoten. U had er echter geen idee van wanneer dit juist gebeurde (gehoor CGVS,

p.12). Toen u gevraagd werd of u ooit problemen met de mensen die uw vader doodden, kende, gaf u

aan het niet te weten, u zei dat u wegvluchtte en dat ze u zochten. U had echter geen idee van de

namen van de mensen die u zochten. Toen u gevraagd werd hoe u wist dat deze mensen u zochten,

gaf u aan dat u niet wist of dat nog gebeurde, maar dat u wist dat ze u nog volgden. Toen u expliciet

gevraagd werd of u er weet van hebt dat ze u – na de dood van uw vader – nog kwamen zoeken, gaf u

aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.12). Verder wist u niet of de politie uw vaders lijk kwam ophalen

en of uw vader begraven werd. U ging merkwaardig genoeg niet naar de politie om de moord op uw

vader aan te geven. Uw verantwoordingen hiervoor, met name 'omdat ze niets zouden doen' en 'ze

doen enkel iets als ze geld krijgen', zijn niet overtuigend, omdat men toch zou veronderstellen dat u een

dusdanig ernstig misdrijf als de moord op uw vader in elk geval zou aangeven, los van het feit dat er

politiemensen zijn die corrupt zijn in uw land (gehoor CGVS, p.13).

Bovenstaande veelvuldige onwetendheden en vaagheden ondermijnen de geloofwaardigheid

van uw verklaringen betreffende de feiten waarvan uw vader getuige was en de nasleep van

deze ontvoeringszaak, laat staan dat u problemen zou kennen omwille van – vermeende –

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

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

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

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

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

van een eventuele terugkeer naar uw land.

Het door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde nationaliteitsbewijs dat op

17/12/2012 afgeleverd werd door de Nigeriaanse ambassade te België, toont aan dat u de Nigeriaanse

nationaliteit hebt, waaraan niet onmiddellijk wordt getwijfeld, maar wat verder niet relevant is met

betrekking tot de door u aangehaalde problemen. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg,

hetgeen een bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van het Verdrag van Genève

betreffende de status van vluchtelingen en van artikel 48/4 van voormelde wet van 15 december 1980

(hierna: vreemdelingenwet).

Betreffende haar eerdere asielaanvraag in Griekenland in november 2009 voert verzoekster aan dat

haar asielaanvraag nooit zou worden goedgekeurd, zoals haar advocaat in Griekenland haar

meedeelde. Bijgevolg heeft zij geen contact gehouden met die advocaat en beschikt zij inmiddels niet

meer over enige contactgegevens van deze advocaat.

Aangaande het feit dat verzoekster na haar aankomst in België tien maanden gewacht heeft om een

asielaanvraag in te dienen, wijst verzoekster erop dat zij een “tijdlang bij personen uit een nogal ‘apart’

milieu” woonde en deze personen de asielprocedure niet kenden, hoewel verzoekster om hun hulp had

gevraagd. Verzoekster wist niet wat te beginnen en heeft dan maar een tijdje meegewoond en mee het

leven geleid van deze zogenaamde vrienden. Het was pas na haar arrestatie dat verzoekster zich

herpakte en via haar kerkgemeenschap alles in het werk stelde om een legaal verblijf in België te

bekomen. Verzoekster wijst er bovendien op dat de asielprocedure in België sterk verschilt van die in

Griekenland en dat zij aldus geen “experte” zou zijn op dit vlak. Daarnaast stelt verzoekster dat zij dacht

dat zij in België veilig was en zij niet wist hoe de asielprocedure in België werkt, heeft de asielaanvraag

op zich laten wachten.

Vervolgens wijst verzoekster erop dat zij de verkrachting aanhaalde om aan te tonen hoe het er in

Nigeria aan toe gaat. Zij deed geen aangifte bij de politie daar zij wist dat de jongeren na een week weer

zouden vrij komen en haar dan nog erger zouden lastigvallen. Er kan in Nigeria niet gerekend worden

op politie of justitie om dergelijke criminaliteit aan te pakken.

Tevens stelt verzoekster dat haar vader zijn dochter voor enig kwaad wou behoeden en daarom met

opzet weinig details heeft gegeven over de ontvoering waarvan hij getuige was. Verzoekster had veel

belangstelling voor haar vader, maar het is niet haar schuld dat zij over weinig informatie beschikt. Gelet

op de situatie in Nigeria is het volgens verzoekster begrijpelijk dat zij niet getalmd heeft om te vluchten

door een klacht in te dienen, waar de corrupte politie niets mee zou doen nu zij geen geld had om hen

hiervoor te betalen. Bovendien werd zij gezocht door de moordenaars, hetgeen logisch is daar zij de

kroongetuige van de moord op haar vader is en zij daarom uit de weg geruimd moest worden.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming meent verzoekster dat zij in haar land van herkomst een

reëel risico op ernstige schade loopt en dat zij niet kan rekenen op de bescherming van de Nigeriaanse

autoriteiten. Eenieder weet dat er veel corruptie heerst in Nigeria.

2.1.2. Verzoekster voegt aan haar verzoekschrift volgende stukken: haar asielaanvraag in Griekenland

(stuk 4), haar nationaliteitscertificaat (stuk 5), haar arbeidskaart C (stuk 6) en haar attest van

immatriculatie (stuk 7).

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag
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gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden

toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de

afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoekster betreffende haar asielaanvraag in Griekenland stelt dat zij niet meer

informeerde omtrent de stand van deze aanvraag daar volgens haar advocaat in Griekenland de

aanvraag nooit zou worden goedgekeurd en zij de contactgegevens van de advocaat niet meer heeft,

dient opgemerkt dat verzoekster tijdens het gehoor verklaarde niet te weten hoe het staat met haar

asielaanvraag en evenmin weet waarom zij haar advocaat niet meer contacteerde (gehoorverslag

CGVS, p. 2). Tijdens het gehoor maakte verzoekster er aldus geen melding van dat zij de asielaanvraag

in Griekenland hopeloos achtte, noch van het feit dat zij de contactgegevens van haar advocaat niet

meer had. Bijgevolg zijn verzoeksters verklaringen omtrent haar eerste aanvraag tot internationale

bescherming in haar verzoekschrift niet meer dan loutere post factum-verklaringen, die de motieven van

de bestreden beslissing niet kunnen weerleggen.

Verder heeft verzoekster na haar aankomst in België tien maanden gewacht alvorens een asielaanvraag

in te dienen bij de Belgische asielinstanties. In haar verzoekschrift herhaalt zij dat de mensen bij wie zij

woonde, geen informatie konden geven omtrent de asielprocedure in België en dat het daarom zo lang

duurde eer zij haar asielaanvraag indiende. Het herhalen van reeds eerder afgelegde verklaringen kan

de motieven van de bestreden beslissing echter niet weerleggen. Redelijkerwijze kan dan ook worden

aangenomen dat een kandidaat-vluchtelinge, die beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een

gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming,

onmiddellijk bij aankomst in België of kort daarna, van wanneer zij daartoe de kans heeft, een

asielaanvraag zou indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en gedurende tien maanden talmde

alvorens asiel aan te vragen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in haar

hoofde. Verzoekster had daarenboven reeds kennis van het begrip ‘asiel’ gelet op haar asielaanvraag in

Griekenland. Dat de asielprocedure in België zou verschillen van die in Griekenland, doet hieraan geen

afbreuk.

Waar verzoekster aanvoert dat zij de verkrachting van 2008 niet heeft aangegeven bij de politie omdat

de jongeren toch weer na een week zouden vrijkomen daar op de politie of justitie in Nigeria niet kan

gerekend worden om dergelijke criminaliteit aan te pakken, dient opgemerkt dat verzoekster van deze

stelling geen begin van bewijs bijbrengt. Dit klemt des te meer daar verzoekster verklaarde dat haar

vader de ontvoering waarvan hij getuige was, wel ging aangeven bij de politie, waarop die actie

ondernam tegen de ontvoerders (gehoorverslag CGVS, p. 8). Dit duidt alleszins niet op een politie die

niet reageert wanneer een klacht wordt ingediend. Verder voert verzoekster geen verweer tegen de

vaststellingen in de besteden beslissing dat zij geen oplossing zocht voor de probleemsituatie waarmee

geconfronteerd werd en tevens steeds op dezelfde plaats in Edo State bleef wonen tot juli 2009.

Verder maakt verzoekster de moord op haar vader door de ontvoerders evenmin aannemelijk. Van

verzoekster kan verwacht worden dat zij, alvorens haar land van herkomst te verlaten, de nodige

inspanningen levert om meer informatie te vergaren omtrent de situatie van haar vader en personen die

de aanleiding voor haar vlucht vormen. Verzoekster vluchtte echter meteen weg en deed geen poging te

achterhalen wie de moordenaars van haar vader waren. Verzoekster deed evenmin aangifte bij de

politie. Verzoeksters verklaring hiervoor, zowel tijdens het gehoor als in haar verzoekschrift, dat dit geen
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zin had daar de politie corrupt is en enkel reageert indien zij betaald wordt, is geen afdoende verklaring

voor het gegeven dat verzoekster zelfs niet de moeite heeft gedaan om de moord te melden bij de

autoriteiten. Bovendien, zoals hoger reeds vermeld, reageerde de politie blijkbaar wel wanneer haar

vader aangifte deed van de ontvoering waarvan hij getuige was. Frappant is tevens dat verzoekster

zelfs niet de datum van de moord preciezer kan situeren dan een situering in 2009 (gehoorverslag

CGVS, p. 5), alsook dat zij niet weet of de politie haar vaders lijk kwam ophalen, of haar vader begraven

werd en zij evenmin naar de politie ging (gehoorverslag CGVS, p. 13). Deze nonchalante houding ten

aanzien van de moord op haar vader, hoewel dit de aanleiding was voor haar vlucht uit haar land van

herkomst, doet de geloofwaardigheid van verzoeksters asielrelaas teniet.

De documenten die verzoekster bij haar verzoekschrift voegt (stukken 4-7), kunnen bovenstaande

vaststellingen niet wijzigen aangezien ze slechts betrekking hebben op haar persoonsgegevens.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster de bescherming van

het land waarvan zij de nationaliteit bezit niet kan of niet wil inroepen omwille van een gegronde vrees

voor vervolging zoals bepaald in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

2.3.2. Gelet op de sub 2.3.1. vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas, toont verzoekster

niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer

naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Betreffende de veiligheidssituatie in Nigeria brengt verzoekster geen stukken bij waaruit zou kunnen

blijken dat er ten aanzien van haar zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door

haar aanwezigheid in Nigeria een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de vreemdelingenwet.

Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas en de elementen in het dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig mei tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


