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nr. 106 817 van 16 juli 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 29 april 2013 heeft

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

29 maart 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juli 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. OGUMULA en van attaché K.

GOOSSENS, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Benin city, Edo state en behorende tot

de Edo etnie. U werd op 6 december 1983 geboren in Benin en woonde er steeds, tot u in oktober

2011 naar Sokoto verhuisde met uw verloofde. Uw verloofde, (N.O.) (fonetisch) verkocht colanoten, die

hij in Sokoto goedkoper kon inkopen en verspreiden. In Sokoto waren er echter veel problemen tussen

christenen en moslims en het was er niet veilig. Na een verblijf van ongeveer drie maanden in Sokoto,

verhuisden jullie in december 2011 naar Kano, in de hoop dat de situatie daar beter zou zijn. Jullie

verbleven er in de wijk Burry (fonetisch). In april 2011 bevonden jullie zich op de Djengeda markt, waar

uw verloofde colanoten verkocht. Er waren veel christenen daar en Boko Haram liet er een bom afgaan.

Er waren enkel gewonden die dag, waaronder ook uzelf. Midden juni 2011, u was intussen zwanger,

besloot uw verloofde om naar de katholieke kerk te gaan die jullie sinds een maand na jullie aankomst in
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Kano bezochten. U bleef thuis, aangezien u zich onwel voelde door uw zwangerschap. Ongeveer twee

uur later kwam iemand u melden dat de kerk waar uw verloofde naartoe gegaan was werd

gebombardeerd. Uw verloofde overleed. Hierop raakte u in shock en werd u naar het

ziekenhuis gebracht, waar u uw baby verloor. Na uw ontslag uit het ziekenhuis zocht u de kerk op waar

uw verloofde naartoe was gegaan, om te kijken of er werkelijk een aanslag had plaatsgevonden. Dit

was inderdaad het geval. U ging naar de politie om te kijken wat u kon doen, maar ze zeiden dat het

een aanslag van Boko Haram was en dat ze de dader nog zochten. Omdat u zich persoonlijk

geviseerd voelde sliep u niet meer in de kamer in Burry waar u voordien verbleef, maar bleef u op straat.

U had niemand meer en was de wanhoop nabij, u weende steeds. Een vrouw die u (J.) noemde zag u

en luisterde naar uw verhaal. Ze zei dat u niet in Kano kon blijven, dat u elders veiliger zou zijn. Na drie

of vier weken nam ze u op 13 oktober 2012 mee vanuit Kano naar Benin. Vanuit Benin ging u met

haar naar Lagos, waar jullie op 29 oktober 2012 het vliegtuig namen. U kwam begin november 2012 in

België aan en vroeg op 7 november 2012 asiel aan.

B. Motivering

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 stelt vervolging te vrezen door Boko Haram, nadat u in Kano twee maal een bomaanslag overleefde.

Met betrekking tot de aanslagen die u overleefd zou hebben dient het volgende opgemerkt te worden.

Volgens uw verklaringen kwam uw verloofde om in Kano in juni 2012 (CGVS p.6), toen de kerk waar

jullie naartoe gingen gebombardeerd werd (CGVS p.10). U overleefde omdat u zich die dag

onwel voelde omwille van uw zwangerschap en thuisbleef (CGVS p.10, 11). De eerste aanslag die u in

Kano overleefde, zou in april 2012 hebben plaatsgevonden (aangezien u stelt dat het twee maand voor

de dood van uw verloofde was (CGVS p.10)). Opvallend is dat geen van deze aanslagen

kan teruggevonden worden in de media, hoewel in het algemeen (grote en kleine) incidenten in

Nigeria gerelateerd aan religie nochtans uitgebreid beschreven worden door verschillende bronnen

(zie informatie administratie dossier). Zeker de tweede aanslag zou men moeten kunnen terugvinden in

de media, aangezien u stelt dat er meer dan 50 doden vielen (CGVS p.11). Gevraagd naar de naam

van de kerk waar uw verloofde naartoe ging en die gebombardeerd werd, stelde u dat de naam

‘Catholic Church’ was. Opnieuw gevraagd of de kerk ook een naam had, zei u dat jullie de kerk ‘Catholic

Church’ noemden. (CGVS p.11) Dit is eigenaardig, aangezien er verschillende katholieke kerken in

Kano zijn en deze gewoonlijk aparte namen dragen (zie informatie administratief dossier). Het komt dan

ook weinig doorleefd over dat u de naam van de ‘Catholic Church’ niet zou kennen.

Wat betreft uw verblijf in Kano vallen een aantal zaken op. Zo stelt u verbleven te hebben in de

wijk Burry (fonetisch) in Kano (CGVS p.4), maar deze wijk kan nergens teruggevonden worden in

de informatie waarover het CGVS beschikt. U verklaart dat Burry misschien een Local Government

Area (LGA) is (CGVS p.15), maar tussen de LGA’s in Kano kan geen enkele worden teruggevonden die

de naam Burry (of een vergelijkbare naam) draagt (zie informatie administratief dossier). Ook kan u

geen enkele andere LGA van Kano noemen, noch andere buurten of wijken in de stad (CGVS p.15), wat

toch eigenaardig is, zelfs voor iemand die maar zes maand in de stad verbleven heeft en er niet

vaak buitenkwam (CGVS p.15). Buiten Gegeda straat blijkt u geen andere straatnamen te kunnen

noemen (CGVS p15). Het is weinig aannemelijk dat u niet meer over uw leefomgeving in Kano kan

vertellen. Temeer daar u wel in Kano naar het ziekenhuis en naar het politiestation stapte (CGVS p.12)

en uit uw verklaringen blijkt dat u naar de kerk ging (CGVS p.11). Wat betreft uw verklaring dat het

onveilig was in Kano en dat u er niet zomaar kon buitenkomen (CGVS p.15), dient opgemerkt dat u

bijzonder weinig kan vertellen over andere religieuze incidenten die plaatsvonden in de periode dat u in

Kano was. Gevraagd of u hoorde over andere aanslagen in Kano, stelt u vaagweg dat er

verschillende shoppingcenters en verschillende kerken werden geviseerd (CGVS p.13). Gevraagd of u

weet welke kerken, stelt u dat u geen namen kent. Gevraagd waar of wanneer deze aanslagen

plaatsvonden stelt u dat het in Burry gebeurde, in januari of februari 2012 (CGVS p.14). Gevraagd wat

er gebeurde stelt u dat er een bomaanslag was, dat er veel mensen vermoord werden en politiemensen

aangevallen werden. U bevestigt dat er ook kerken doelwit waren (CGVS p.14). Op 20 januari 2012

werden verschillende overheidsgebouwen (waaronder politiekantoren) verspreid over Kano aangevallen

en werden verschillende mensen (waaronder veel politieagenten) gedood in gecoördineerde aanvallen

door Boko Haram. Dit was één van de zwaarste incidenten sinds Boko Haram aanslagen begon te

plegen in 2009 (zie informatie administratief dossier). Het is dan ook bijzonder eigenaardig dat u

hierover zo’n vage verklaringen aflegt en dat u deze feiten bovendien in Burry situeert, hoewel ze

verspreid over Kano plaatsvonden. U was pas een maand voordien, in december 2011, naar Kano

verhuisd, juist om te ontsnappen aan de onveiligheid in Sokoto, veroorzaakt door incidenten met Boko
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Haram (CGVS p.5, 9, 14). Men zou dus verwachten dat u de gebeurtenissen in Kano vlak na uw

aankomst met meer dan gemiddelde interesse gevolgd zou hebben.

Uw vage, weinig gedetailleerde verklaringen over Kano, laten toe vraagtekens te plaatsen bij uw verblijf

aldaar, en dus ook bij de door u aangehaalde feiten die er zouden hebben plaatsgevonden.

U verklaart bovendien dat u zich persoonlijk geviseerd voelde door Boko Haram (CGVS p.12), maar

haalt geen enkele concrete gebeurtenis aan die hierop wijst. U stelt dat u zich geviseerd voelde omdat

ze alle christenen vermoordden en omdat de meeste christenen teruggingen naar waar ze vandaan

kwamen (CGVS p.12). Nochtans bleef u zelf nog tot 13 oktober 2012 in Kano (CGVS p.8), wat uw vrees

persoonlijk geviseerd te worden als christen danig relativeert. U stelt niet naar Benin of Lagos te kunnen

omdat u er niemand hebt om bij te blijven en u er de situatie niet kent (CGVS p.13). U leefde echter

steeds in Benin voor u in oktober 2011 naar Sokoto verhuisde met uw verloofde, dus u bent niet volledig

onbekend met de situatie aldaar. Bovendien kan het feit dat u er niemand kent niet vergoelijken waarom

u in Kano bleef, hoewel u beweert dat u zich daar persoonlijk geviseerd voelde.

Tot slot kan opgemerkt worden dat u bij uw asielaanvraag voor de Dienst Vreemdelingenzaken Boko

Haram niet vermeldde als oorzaak van uw problemen in Nigeria. (zie administratief dossier: punt 3.5 van

de vragenlijst van het CGVS, ingevuld door DVZ en aan u voorgelezen in het Engels en door u

ondertekend op 7/11/2012). U stelt aan het begin van het gehoor voor het CGVS dat uw advocaat u de

vragenlijst voorlas en dat dit niet weergaf wat u vertelde bij DVZ, waarop uw advocaat zei dat u een tolk

nodig had (CGVS p.3). Het CGVS ontving echter nooit een verzoek om een tolk, tenzij

uw oorspronkelijke vraag voor een tolk die de taal ‘Engels’ beheerst (zie administratief dossier). Het

gehoor werd met uw goedkeuren toch in het Engels afgelegd (CGVS p.3) en er deden zich geen

problemen voor (CGVS p.16). Er kan dus niet ingezien worden dat problemen met de taal zouden

verklaren waarom u Boko Haram aanvankelijk niet vermeldde bij uw asielaanvraag. Aan het einde van

het gehoor stelt u nog dat u enkel de aanslag vermeldde en niet Boko Haram (CGVS p.16). Volgens de

vragenlijst maakte u echter geen enkele vermelding van een aanslag, u verklaarde slechts dat u

samenwoonde met een man van wie u wegliep en met wie u ruzie had in de kerk (zie administratief

dossier: punt 3.5 van de vragenlijst van het CGVS, ingevuld door DVZ en aan u voorgelezen in het

Engels en door u ondertekend op 7/11/2012). Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor

zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht

worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land

van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

vanaf het begin. Het niet-vermelden van de aanslag van Boko Haram en uw beweerde problemen met

Boko Haram, meer bepaald de aanzet tot uw vertrek, ondergraaft verder de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan

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

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

vastgesteld.

Uw identiteit noch uw reisweg kan worden nagegaan, bij gebrek aan documenten ter zake.

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. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van artikel 48/3 van de voormelde

wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951.

Zij stelt haar vrees voor vervolging aannemelijk te hebben gemaakt, verwijst naar haar persoonlijke en

psychische toestand en wijst op het bewustzijn van het risico te worden vermoord door Boko Haram.

Verzoekster acht haar verklaringen voldoende coherent en ondersteund. Zij had geen keuze buiten haar

land ontvluchten, kan niet rekenen op bescherming en beschikt niet over een intern vluchtalternatief.

2.1.2. In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van “de Wet Motivering

Bestuurshandelingen, zijnde de materiële motiveringsplicht”.
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Zij verwijt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) lichtzinnige en

laconieke overwegingen, doet gelden dat de bestreden beslissing niet naar recht is gemotiveerd en stelt

dat tot een onredelijk besluit werd gekomen.

Verzoekster voegt een op 21 februari 2012 gepubliceerd internetartikel bij het verzoekschrift en betoogt

dat hieruit blijkt dat de aanslagen van Boko Haram wel degelijk in de media terug te vinden zijn.

Voorts geeft zij aan haar verblijf in Kano aannemelijk te hebben gemaakt. Bovendien werd ‘Burji’

verkeerd genoteerd als ‘Burry’ en ligt Burji blijkens een zoekopdracht in google in Kano State.

Verzoekster stelt verder vast dat haar verklaringen bij het CGVS aanvankelijk in het Engels werden

genoteerd en later in het Nederlands, hetgeen aantoont dat de ondervrager het Engels onvoldoende

machtig was. In plaats van een tolk erbij te halen werd het gehoor gewoon verder gezet met enorme

communicatieproblemen en het verkeerd noteren van belangrijke informatie en verklaringen tot gevolg.

Verzoeker wijst er op dat haar verloofde omkwam bij een aanslag, waarna zij persoonlijk werd

geviseerd. Haar verloofde maakt toch deel uit van haar persoonlijk leven.

Verzoekster vestigt de aandacht op de eerste pagina’s van het gehoorverslag van het CGVS. Hieruit

blijkt dat zij verzocht om een tolk doch dat de bijstand van een tolk niet werd toegestaan. Ten tweede

maakte zij bij de aanvang van het gehoor melding van het gegeven dat haar verklaringen bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) niet volledig werden genoteerd, meer bepaald inzake Boko Haram. Het is

eigenaardig dat dit haar wordt verweten ondanks dat zij bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS

melding maakte van het feit dat het gehoor bij de DVZ niet goed verliep. Het is algemeen gekend dat

asielzoekers bij de DVZ niet de kans krijgen om hun asielmotieven volledig weer te geven. Er werd haar

gevraagd haar problemen samen te vatten en zij zou bij het CGVS de kans krijgen haar relaas volledig

uiteen te zetten. Verzoekster kon niet anders dan de instructies van de DVZ volgen.

2.1.3. Verzoekster beroept zich in een derde middel op de schending van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

Zij verwijt het CGVS lichtzinnigheid in de motivering. Gezien het gevaar vanwege Boko Haram in Nigeria

heeft het CGVS nagelaten te onderzoeken of artikel 48/4, § 2, b) en c) geschonden kunnen zijn. Het

gevaar en willekeurig geweld door Boko Haram werden aldus niet onderzocht. Bovendien heeft het

CGVS de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus niet voldoende gemotiveerd en is de

materiële motiveringsplicht geschonden.

2.2.1. De drie door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge

verwevenheid, samen behandeld.

2.2.2. Nog daargelaten dat verzoekster niet preciseert welk artikel van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen zij in casu geschonden acht, heeft

de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 2 en 3 van voornoemde wet, tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze

beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en aan een

inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht bereikt en voert zij

in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de

vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.3. 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

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.
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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.

2.2.4. 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.

2.2.5. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat verzoekster geen documenten bijbrengt ter

ondersteuning van haar identiteit en van haar voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België, hetgeen

een negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid en des te meer klemt daar zij vage

verklaringen aflegt omtrent deze reisweg. Zij bleek niet in staat te preciseren welke de naam was van de

vrouw die haar hielp het land te verlaten en meereisde naar België. Tevens bleek zij bij de DVZ niets af

te weten van de documenten die bij haar reis werden gebruikt en kon zij bij het CGVS niet preciseren

onder welke naam en met welk visum zij zou hebben gereisd. Waar zij een tussenlanding maakte wist

zij evenmin (administratief dossier, stuk 4, p.8-9; stuk 13, verklaring, nr.35).

Verzoekster baseert haar asielaanvraag blijkens het niet-betwiste feitenrelaas op het gegeven dat haar

verloofde zou zijn omgekomen bij één van twee door Boko Haram gepleegde aanslagen en op het feit

dat zij zich sedertdien persoonlijk geviseerd voelde. De geloofwaardigheid van haar beweerde vrees

wordt echter op fundamentele wijze ondermijnd doordat zij over dit alles met geen woord repte in de

vragenlijst van het CGVS. In deze vragenlijst vermeldde zij de twee door Boko Haram gepleegde

aanslagen niet, maakte zij geen melding van het feit dat haar verloofde bij de tweede aanslag zou zijn

omgekomen en formuleerde zij evenmin enige persoonlijke vrees jegens Boko Haram. Zij stelde,

wanneer gevraagd werd naar haar vrees bij een terugkeer naar haar land van herkomst en naar

hetgeen bij een eventuele terugkeer kon gebeuren, integendeel slechts: “Mijn leven is vastgeroest” en

preciseerde, wanneer vervolgens werd gevraagd waarom zij dit dacht, dat zij in Nigeria geen familie

meer had en dat zij, nadat zij ruzie hadden in de kerk, wegliep van de man met wie zij samenwoonde

(administratief dossier, stuk 13, vragenlijst, p.4). Dat verzoekster hiervan bij de aanvang van het gehoor

bij het CGVS spontaan melding maakte doet aan voormelde frappante omissies geen afbreuk. Evenmin

vormt de uitleg dat zij bij de DVZ de instructie kreeg om haar problemen samen te vatten en niet de

kans kreeg haar asielmotieven volledig uiteen te zetten hiervoor een afdoende verklaring. Van een

kandidaat-vluchtelinge, die beweert te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag namelijk worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van haar asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van haar vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Zij

dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op

haar de verplichting rust om haar volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks

dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten

te geven, kan van verzoekster worden verwacht dat zij de voormelde essentiële elementen zou hebben

vermeld. Bovendien liet zij deze niet enkel onvermeld maar verklaarde zij, wanneer haar uitdrukkelijk

werd gevraagd naar eventuele andere problemen die zij kende, tevens eenduidig dat zij, benevens de in

de vragenlijst aangehaalde feiten, geen andere problemen kende met haar autoriteiten of medeburgers.

Deze vaststelling is des te frappanter daar zij anderzijds wel vermeldde dat zij in haar land van herkomst

een maagbloeding had gehad (ibid.).

Voor zover verzoekster bij het CGVS liet uitschijnen dat de voormelde vaststellingen te wijten waren aan

communicatieproblemen bij de DVZ (administratief dossier, stuk 4, p.3, 16) en in het verzoekschrift

aanvoert dat zich ook bij het CGVS communicatieproblemen zouden hebben voorgedaan, dient te

worden opgemerkt dat deze beweringen geen steun vinden in het administratief dossier. Verzoekster

gaf bij het indienen van haar asielaanvraag aan dat zij zich tijdens het onderzoek van haar

asielaanvraag wenste uit te drukken in het Engels (administratief dossier, stuk 15, bijlage 26). Zij

verklaarde de ambtenaar die haar bij de DVZ bijstond bij het invullen van de vragenlijst en daarbij

tevens optrad als tolk goed te begrijpen en hiertegen geen bezwaar te hebben. Zij ondertekende de

vragenlijst, nadat deze aan haar, in tegenstelling met wat zij beweerde bij het CGVS (administratief
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dossier, stuk 4, p.16), in het Engels werd voorgelezen, uitdrukkelijk voor akkoord en bevestigde hiermee

dat de hierin opgenomen verklaringen juist zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid (administratief

dossier, stuk 13). Bij de aanvang van het gehoor bij het CGVS werd aan verzoekster gevraagd of zij de

ambtenaar begreep en werd verduidelijkt dat zij eventuele problemen – betreffende de vertolking of

andere – moest melden (administratief dossier, stuk 4, p.1). Zij verklaarde de ambtenaar goed te

verstaan indien deze duidelijk sprak, bevestigde dat zij het zou laten weten wanneer zij deze niet

verstond en gaf even verder nogmaals aan dat zij alles verstond wat werd gezegd (ibid., p.2). Even

verder beweerde zij weliswaar dat haar advocaat zei dat zij een tolk nodig had, doch wanneer

vervolgens erop werd gewezen dat haar advocaat hierom niet verzocht en dat de ambtenaar haar goed

verstond, verklaarde verzoekster zich uitdrukkelijk akkoord met de verderzetting van het gehoor en gaf

zij nogmaals aan dat zij het zou melden indien zij de ambtenaar niet begreep (ibid., p.3). Verzoekster

maakte gedurende het verdere verloop van het gehoor geen melding van problemen inzake de vertaling

of communicatie. Daarenboven stelde zij aan het einde van het gehoor eenduidig alle vragen te hebben

begrepen (ibid., p.16). Ook haar advocaat formuleerde, wanneer hiertoe de kans werd geboden aan het

einde van het gehoor, geen opmerkingen omtrent de vertaling of communicatie. Tevens gaf deze

uitdrukkelijk aan dat hij niet verzocht om een tolk omdat hij dit niet nodig achtte (ibid., p.16). Uit het

gehoorverslag blijkt verder dat het gehoor op een normale wijze is geschied en hieruit kunnen geen

problemen worden afgeleid. Verzoekster toont, gelet op het voorgaande, niet aan dat de ambtenaar die

het gehoor afnam het Engels onvoldoende machtig was. In dit kader kan worden opgemerkt dat artikel

51/4 van de vreemdelingenwet niet geschonden is doordat het interview op het CGVS zonder

tussenkomst van een tolk werd afgenomen in een andere taal dan de proceduretaal. Artikel 51/4

verhindert niet dat de dossierbehandelaar zich tijdens het interview uitdrukt in een vreemde taal, in casu

het Engels, en zelf de rol van tolk waarneemt wanneer hij die taal beheerst (RvS 3 september 2008, nr.

185.993). Verzoekster duidt voorts niet in concreto dat of welke van haar gezegden verkeerd zouden

zijn vertaald of neergeschreven en laat na uit te werken op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest

op de bestreden motieven. Aldus kunnen de post factum opgeworpen communicatieproblemen niet

worden aangenomen.

Nog daargelaten de vraag naar de geloofwaardigheid van het verblijf te Kano gedurende de zes

maanden voorafgaand aan haar vertrek uit haar land van herkomst, slaagt verzoekster er daarenboven

niet in de bestreden motivering omtrent de twee door haar aangehaalde en aldaar gepleegde aanslagen

te weerleggen, daar waar deze stelt dat, hoewel zulke incidenten in Nigeria uitgebreid worden

beschreven door verschillende bronnen, noch over de aanslag in april 2012, noch over de aanslag in

juni 2012, iets terug te vinden is in de media, hetgeen nog des te meer klemt omdat volgens verzoekster

bij de tweede aanslag, waarbij haar verloofde zou zijn gedood, meer dan vijftig doden vielen en zij de

naam niet kon geven van de kerk die bij deze aanslag werd gebombardeerd. Hoe het neergelegde

internetartikel afbreuk zou kunnen doen aan voormelde motivering kan in dit kader niet worden ingezien

aangezien dit geruime tijd voor het plaatsvinden van de twee beweerde aanslagen werd gepubliceerd

en deze aanslagen bijgevolg logischerwijze niet vermeldt (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlage 3).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van verzoeksters

aangevoerde asielrelaas.

Ten overvloede blijkt uit het niet-betwiste feitenrelaas dat verzoekster is geboren en getogen in Benin en

dat zij aldaar steeds heeft gewoond tot eind 2011. Bijgevolg kan worden verwacht dat zij, om eventuele

– al dan niet persoonlijke – problemen met Boko Haram te vermijden, terugkeert naar Benin in het

Zuiden van Nigeria om zich aan deze problemen te onttrekken. Zij zelf verklaarde dat er aldaar minder

aanslagen zijn (ibid., p.12), haar advocaat stelde eveneens dat de problemen met Boko Haram

gelokaliseerd zijn in één regio (ibid., p.16) en uit de bij het verzoekschrift gevoegde informatie blijkt dat

Boko Haram in het christelijke Zuiden van Nigeria geen slagkracht heeft (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

bijlage 3). Verzoekster verwees in het algemeen naar het voorkomen van criminaliteit in Benin en

beweerde dat zij in deze stad niemand meer heeft (administratief dossier, stuk 4, p.12-13), doch deze

uitleg doet geen afbreuk aan het voorgaande. Gelet op het gegeven dat verzoekster aldaar is geboren

en getogen en er onafgebroken heeft gewoond tot eind 2011, kan worden aangenomen dat zij in Benin

toch minstens over een sociaal netwerk beschikt.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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.
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2.2.6. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de

commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten tot de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend

zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de sub 2.2.5. gedane vaststellingen inzake de ongeloofwaardigheid van verzoeksters

asielrelaas en de mogelijkheid in haar hoofde om terug te keren naar Benin om zich aan eventuele

problemen in het Noorden van Nigeria te onttrekken, toont verzoekster, de overige elementen in het

dossier mede in acht genomen, 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 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 zestien juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


