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nr. 147 242 van 5 juni 2015

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 5 maart 2015 heeft

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

13 februari 2015.

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 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat K. TERMONIA verschijnt

voor de verzoekende partij, 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, van Ebo afkomst, geboren op 3 september 1983 te

Benin City.

U hoorde van uw vader in 2005 dat u zou moeten trouwen met chief Bob Izua, een vriend van uw vader.

U wilde dit niet waardoor u uit uw ouderlijke huis wegvluchtte. U ontmoette mevrouw (R.). U vertelde

haar uw volledige verhaal waarna ze u voorstelde om naar Europa te gaan en er te gaan werken als

kindermeisje. U aanvaardde haar aanbod en verliet in augustus 2005 Nigeria en vloog naar Griekenland

onder een andere identiteit. Eens in Griekenland bleek dat mevrouw (R.) wilde dat u zich zou

prostitueren. U verzette zich hiertegen en werd verkracht door haar handlangers. Nadat u ongeveer een

maand bij mevrouw (R.) verbleef, greep u de kans om er te ontsnappen. (M.), een vriendin, hielp u en
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voorzag in onderdak. Toen u op een dag naar de winkel ging, ontmoette u (S.P.). Hij hielp u door een

appartement voor u te huren en jullie begonnen te daten. Op 11 november 2010 trouwden jullie. Drie

maand na het huwelijk bent u bij uw schoonfamilie gaan inwonen. Uw schoonmoeder zette uw man

tegen u op. U werd hierdoor vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. U bent verschillende keren naar

de Griekse politie gegaan die u uiteindelijk adviseerde om de situatie te aanvaarden of om bij uw man

weg te gaan. Toen uw schoonmoeder gehospitaliseerd werd, zag u de kans om uw documenten te

nemen en weg te lopen. U kreeg onderdak bij (B.O.). Nadat u er twee tot drie weken verbleef,

kwamen er enkele mannen naar haar woning. Ze vroegen naar u en vertelden (B.) dat uw man naar u

op zoek is en u wilt vermoorden. Hierop besloot u om op 7 september 2014 Griekenland te verlaten en

naar Denemarken te gaan. U hoorde in Denemarken dat ze u niet kunnen helpen en u diende het land

te verlaten. U ging vervolgens naar België waar u op 11 september 2014 arriveerde. U vroeg er de

volgende dag 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 Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

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

Vooreerst dienen enkele opmerkingen te worden gemaakt wat betreft uw verblijf en statuut

in Griekenland.

U verklaart dat u in 2006 een eerste keer asiel aanvroeg in Griekenland (zie gehoor CGVS, p 3). Uw

aanvraag werd niet aanvaard waardoor u in 2009, met behulp van een advocaat opnieuw een aanvraag

indiende die werd goedgekeurd waardoor u asiel kreeg (zie gehoor CGVS, p 3). U verklaart dat u uw

vluchtelingenstatus diende op te geven wanneer u trouwde met (S.P.), een Grieks burger (zie gehoor

CGVS, p 3). Uit uw verklaringen blijkt dus dat u in Griekenland niet (langer) geniet van een

vluchtelingenstatus. Toen het CGVS de Griekse autoriteiten contacteerde om meer informatie over uw

verblijfsstatus te kennen, werd hier geen reactie op gegeven. Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat Griekenland niet op dergelijke vragen van inlichtingen ingaat.

Uit het door u voorgelegde Nigeriaanse paspoort blijkt dat u op 4 januari 2013 in Athene een visum

voor humanitaire redenen werd afgeleverd (dat merkwaardig genoeg maar geldig is tot 30/3/2012).

Verder beschikt u over een 'residence card of a family member of a union citizen' (afgeleverd in 2014). U

legt bijgevolg geen documenten voor waarui blijkt dat u (nog) erkend vluchteling bent in Griekenland of

een andere vorm van internationale bescherming geniet.

Daar u verklaart dat u in Griekenland niet (meer) geniet van het vluchtelingenstatuut, wat ook

zo blijkt uit de documenten die u voorlegt, dient het CGVS de door u geopperde vrees voor

vervolging te beoordelen ten opzichte van het land waar u de nationaliteit van draagt, met name

Nigeria.

Wat betreft uw vrees ten aanzien van uw land van oorsprong, Nigeria, dienen volgende

fundamentele bedenkingen te worden gemaakt.

U vreest chief Bob Izua omdat u niet met hem wilde trouwen (zie gehoor CGVS, p 12).

U verklaart dat chief Bob Izua een vriend was van uw vader en dat u hem kende omdat hij steeds bij uw

vader op bezoek komt (zie gehoor CGVS, p 14). Naast hun vriendschap steunde chief Bob Izua uw

familie tevens financieel (zie gehoor CGVS, p 14). Het is niet geloofwaardig dat u, wanneer u wordt

gevraagd of de naam John Osemede Adun u iets zegt, dat u zegt dat dit de naam is van de man die u in

Denemarken hielp (zie gehoor CGVS, p 19). Het is niet aannemelijk dat u niet op de hoogte bent

van de werkelijke naam van chief Bob Izua, zelfs niet wanneer deze door de protection officer

(verder PO) wordt aangereikt. Uit verschillende bronnen, toegevoegd aan het administratief dossier,

blijkt immers dat hij wel degelijk bij zijn naam wordt genoemd en is gekend.

Verder verklaart u wanneer de PO u vraagt waar Bob Izua nu woont ’Dat weet ik niet of hij daar (nvdr.

lokale administratie Obel) nog leeft. Er werd me gezegd dat hij een transport zaak heeft. Ik weet niet of

hij er nog leeft.’ (zie gehoor CGVS, p 13). Het is niet aannemelijk dat u niet meer interesse toont in de

man die u vreest en waarvan u bovendien beweert dat hij uw vader heeft vermoord (zie gehoor CGVS, p

15). U zegt voorts, wanneer de PO u vraagt of u geen informatie over chief Bob Izua vraagt aan uw

moeder of oom; ’Hij is een mysterie. Ik vraag alleen aan mijn moeder of alles gaat met hen, maar niet of

ze iets van hem weten.’ (zie gehoor CGVS, p 22). Opmerkelijk binnen deze context is dan wel dat u via

uw moeder zou vernomen hebben dat chief Bob Izua zou gestopt zijn met politiek (zie gehoor CGVS, p

20). Wanneer de PO u vraagt of u niets weet over de kidnapping van chief Bob Izua, geeft u aan dat u

het niet weet (zie gehoor CGVS, p 22). Het is niet aannemelijk dat u of uw familie niet beter op de

hoogte zijn van het doen en laten van chief Bob Izua, de man die nochtans uw vader zou hebben

vermoord en heel uw familie zou willen uitmoorden. Het is dan ook helemaal verbijsterend dat u

zijn situatie niet met uw moeder bespreekt en niet op de hoogte bent van de kidnapping van de

persoon die u vreest en waarvoor u uw land zou hebben verlaten. Uw desinteresse voor de situatie
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van de persoon door wie u uw land en familie zou hebben verlaten en door wie u ook nu in België asiel

vraagt, tast de ernst en geloofwaardigheid van uw vrees fundamenteel aan.

Niet alleen slaagt u er niet in om aannemelijk te maken dat u daadwerkelijk chief Bob Izua kent

en hem ook persoonlijk vreest, ook kan u uw gedwongen huwelijk met hem niet geloofwaardig

maken.

Zo verklaart u dat uw problemen begonnen in januari 2005 (zie gehoor CGVS, p 12). Wanneer de PO u

vraagt wanneer chief Bob Izua u zou gevraagd hebben om te trouwen, zegt u ’Hij zei het in 2005,

voordat ik wegliep uit Nigeria.’. Wanneer de PO u vraagt in welke maand, zegt u ’Ik weet het niet. Ik

weet dat het 2005 was, voordat ik vertrokken was.’ Wanneer de PO vervolgens vraagt of het enkele

dagen of weken of maanden of een half jaar voordat u vertrokken was, zegt u ’Neen. Het was enkele

dagen.’ (zie gehoor CGVS, p 14). Indien u werkelijk uit Nigeria bent gevlucht enkele dagen nadat u wist

dat u zou moeten trouwen met chief Bob Izua, m.a.w. wanneer u problemen begonnen, is het niet

aannemelijk dat u verklaart dat u pas in augustus 2005 Nigeria zou hebben verlaten (zie gehoor CGVS,

p 11).

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

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

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

vastgesteld.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten, veranderen bovenstaande

vaststellingen niet. U legt een Nigeriaans paspoort voor met nr A03597939, uitgegeven op 23 januari

2012 en geldig tot 22 januari 2017. U legt tevens een 'Residence card voor van een familielid van een

Unie burger', waaruit blijkt dat u van 11/03/2014 tot 30/03/2017 in Griekenland kan verblijven. Tot slot

legt u ook een lidkaart voor van de Nigeriaanse gemeenschap in Griekenland. Echter, deze

voorgelegde documenten hebben geen invloed op uw aangehaalde problemen in Nigeria.

Hoewel uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Boko Haram vanaf 2009 regelmatig

aanslagen op christelijke en westerse doelwitten uitvoerde in Nigeria, blijkt evenzeer dat de federale

Nigeriaanse overheid – aanvankelijk in de gedaante van president Umaru Musa Yar’Adua (moslim) en

na diens dood in de gedaante van Goodluck Jonathan (christen) - wel degelijk maatregelen nam en

neemt tegen het geweld vanwege Boko Haram en dat de federale Nigeriaanse overheid actief is in de

bestrijding van de beweging. Er worden regelmatig leden van Boko Haram opgepakt en opgesloten en

de federale overheid probeerde in 2012 ook onderhandelingen op te starten met de leiders van Boko

Haram. Hieruit blijkt eveneens duidelijk dat de zones in Nigeria die werden getroffen door gewelddaden

van Boko Haram hoofdzakelijk het noorden en het centrum van Nigeria betreffen. Hoewel Boko Haram

het zuiden van het land blijft bedreigen werd het zuiden van Nigeria, waar u, die tot uw vertrek uit

Nigeria in Benin-city (Edo-state) hebt gewoond (zie gehoor CGVS, p. 5), van afkomstig bent, tot nu

toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het centrum van het land.

Uit dit alles blijkt dat er in elk geval geen sprake is van een systematische vervolging van christenen

door de beweging van Boko Haram op het hele Nigeriaanse grondgebied en dat bovendien de federale

Nigeriaanse overheid actief is in de bestrijding van de beweging. Er kan evenmin worden besloten dat er

actueel voor burgers afkomstig uit het zuiden van Nigeria een reëel risico op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve

Vereenvoudiging op het feit dat u beschikt over een 'residence card of a family member of a union

citizen' voor Griekenland, die nog geldig is tot 30/03/2017.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekster voert aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus in een eerste middel de

schending aan van artikel 4 en artikel 17 van het Koninklijk Besluit tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (PR CGVS) en

van het zorgvuldigheidsbeginsel, dat volgens haar inhoud dat de administratieve overheid, alvorens een

beslissing te nemen, alle betrokken belangen dient af te wegen.

Zij acht deze geschonden doordat het CGVS geen rekening hield met haar individuele situatie. Zij gaf

tijdens het gehoor aan dat zij persoonlijk nooit contact had met de chief waarmee zij diende te huwen en

hiermee nooit sprak. Het is dus mogelijk dat zij diens echte naam niet kende. Het CGVS trekt voorbarige
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conclusies en de vluchtelingenstatus werd haar ontzegd louter en alleen omdat zij de echte naam van

de chief niet kende. Er bestaat een verschil tussen een persoonlijk huwelijksaanzoek en een

huwelijksaanzoek via de vader van de bruid. Gezien verzoeker de chief niet persoonlijk kende, kan het

feit dat zij diens naam niet kende niet doorslaggevend zijn om te bepalen of zij werkelijk door hem ten

huwelijk werd gevraagd. Inzake de persartikels die het CGVS hanteert, merkt verzoekster op dat het niet

is omdat iemand in bepaalde omstandigheden zijn echte naam gebruikt dat iedereen die ooit met hem te

maken kreeg deze naam ook kent. De persartikels dateren bovendien van 2009 en 2014 en verzoekster

verliet Nigeria reeds in 2005 zodat het perfect mogelijk is dat zij de echte naam van de chief niet kende.

2.1.2. Verzoekster voert aangaande de weigering van de vluchtelingenstatus in een tweede middel de

schending aan van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen.

De bestreden motivering komt erop neer dat zij onvoldoende informatie kon geven over de chief

waarmee zij diende te huwen. Het is inderdaad zo dat zij diens echte naam niet kende en niet wist dat

hij werd ontvoerd. Er wordt echter geen rekening gehouden met het gegeven dat zij reeds in 2005 haar

land verliet. Zij wist wel te vertellen dat de chief was gestopt met politiek zodat het niet zo is dat zij

helemaal geen informatie vroeg. Wanneer een “motivatie” enkel vermeld dat haar relaas

ongeloofwaardig is omdat zij te weinig weet over de persoon door wie zij haar land moest verlaten,

kunnen we niet spreken van een afdoende motivering. Gezien zij reeds negen jaar niet meer in haar

land van herkomst was, kunnen onmogelijk dezelfde eisen worden gesteld op het vlak van kennis

betreffende elementen uit het land van herkomst.

2.1.3. Verzoekster voert aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus in een derde

middel de schending aan van artikel 48/4, § 2 van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet).

Het CGVS gaat er te gemakkelijk vanuit dat Boko Haram geen bedreiging vormt voor het gehele

Nigeriaanse grondgebied. Het leger slaagt er niet in om Boko Haram onder controle te krijgen, en dit

ingevolge een gebrek aan voedsel en wapens en ingevolge corruptie. De president nam recent wel actie

doch dit kadert in zijn ambities om te worden herverkozen aangezien zijn voornaamste uitdager hem

beschuldigt van een gebrek aan interesse voor het lot van de bevolking. Er is dan ook geen garantie dat

het Nigeriaanse leger Boko Haram met dezelfde intentie zal blijven bestrijden in de toekomst.

Onmogelijk kan beweerd worden dat de Nigeriaanse overheid voldoende bescherming biedt aan de

burgers van het land. Verzoekster is bovendien kwetsbaar “omdat zij als alleenstaande vrouw niet op de

bescherming van een familiaal netwerk kan rekenen”. Boko Haram staat erom bekend dat het vrouwen

en meisjes ontvoerd om hen zelfmoordaanslagen te laten plegen. De leider van Boko Haram uitte

bovendien bedreigingen tegen het Zuiden van Nigeria. Aldus loopt verzoekster een serieus risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

2.1.4. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift: het

gehoorverslag van het CGVS, zoals reeds opgenomen in het administratief dossier (bijlage 2), de twee

persartikels inzake de chief waarmee zij diende te huwen en zoals eveneens reeds opgenomen in het

administratief dossier (bijlage 3), twee artikels over de factoren die het Nigeriaanse leger hinderen bij

het bestrijden van Boko Haram (bijlage 4), een artikel omtrent de beloften van de uitdager van de

Nigeriaanse president naar aanleiding van de verkiezingen (bijlage 5), een artikel over het gebruik van

vrouwelijke zelfmoordaanslagen door Boko Haram (bijlage 6) en een artikel over de bedreigingen door

Boko Haram ten aanzien van het Zuiden van Nigeria (bijlage 7).

2.2.1. In zoverre verzoekster gewag maakt van alle belangen, dient te worden opgemerkt dat het de

commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve opdracht en de Raad in het kader van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toekomt na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de

voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet teneinde hem al dan niet de

status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling van de

belangen van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland

ressorteert niet onder deze specifieke, declaratieve bevoegdheid.

2.2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991,

heeft 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
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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 in casu

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. 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.

2.2.4. Verzoekster betwist niet in haar verzoekschrift dat haar asielaanvraag dient te worden beoordeeld

ten aanzien van Nigeria.

Verzoekster baseert onderhavige asielaanvraag en de aangevoerde vrees ten aanzien van haar land

van herkomst op het gegeven dat zij gedwongen diende te huwen met chief Bob Izua. Zij weigerde dit

en vreest daarom deze chief (administratief dossier, stuk 6, p.12-13).

Uit de verklaringen die in dit kader met recht worden aangehaald in de bestreden beslissing blijkt echter

dat zij een frappant gebrek aan kennis vertoonde omtrent de chief, nochtans de cruciale figuur in haar

relaas en de actor van haar vervolging. Zo bleek zij niet op de hoogte van diens werkelijke naam en

bleek zij deze zelfs niet te herkennen wanneer deze aan haar werd verstrekt. Bovendien bleek zij zelfs

niet te weten of de chief nog steeds op dezelfde plaats woonde en leefde. Verder wist zij niets van diens

ontvoering. Verzoekster tracht dit aperte gebrek aan kennis omtrent haar vervolger ten onrechte te

vergoelijken doordat zij hem niet goed kende en doordat zij reeds in 2005 haar land verliet. Van een

kandidaat-vluchtelinge mag redelijkerwijze worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende

pogingen zou ondernemen teneinde zich te infomeren over de actor van haar vervolging, de evolutie

van haar problemen en haar situatie in haar land van herkomst. Dit is immers van cruciaal belang om

het risico in te schatten dat zij bij een terugkeer naar dit land zou lopen. Verzoekster beschikte

bovendien duidelijk over de mogelijkheid om zich omtrent deze persoon en haar situatie te informeren.

Zo beschikte zij nog over verschillende familieleden in Nigeria, zoals haar moeder, verschillende broers

en zussen en een oom, en stond zij nog in contact met zowel haar moeder als deze oom. Desondanks

liet zij na om hen te vragen of zij iets van de chief wisten en vroeg zij hen over deze persoon niets

(administratief dossier, stuk 6, p.6-7, 15, 22; stuk 14, verklaring, nr.13A, 17). Daarenboven had zij,

blijkens de persartikels in het administratief dossier en bij het verzoekschrift (rechtsplegingsdossier, stuk

1, bijlage 3; administratief dossier, map landeninformatie), middels een eenvoudige zoektocht op het

internet de nodige informatie over de chief kunnen bekomen. Dat zij kennelijk naliet zich over deze

persoon te informeren, zelfs in het kader van onderhavige asielaanvraag, getuigt van een verregaand

gebrek aan interesse voor haar beweerde problemen en situatie en doet op fundamentele wijze afbreuk

aan de ernst en de geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging.

Verzoekster laat de bestreden beslissing bovendien volledig ongemoeid waar hierin wordt vastgesteld

dat zij inconsistente verklaringen aflegde over het ogenblik waarop haar problemen zouden zijn

aangevangen. Deze vaststelling vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en terecht en

wordt, daar zij door verzoekster geheel ongemoeid wordt gelaten, door de Raad overgenomen.

Dient daarenboven te worden vastgesteld dat zich verscheidene ernstige omissies voordoen in

verzoeksters verklaringen in de vragenlijst. Hoewel zij bij het CGVS beweerde dat haar vader zou zijn

vermoord door de persoon waarmee zij diende te huwen (administratief dossier, stuk 6, p.15), maakte zij

hiervan in de vragenlijst nergens enige melding. Dat haar familie nog steeds door deze persoon werd

onder druk gezet en bedreigd, dat de situatie met de dag erger werd en dat verscheidene van haar

broers en zussen daardoor naar Libië zouden zijn gevlucht (ibid., p.7, 13), vermeldde verzoekster in de

vragenlijst evenmin. Waar zij bij het CGVS bovendien beweerde dat de persoon met wie zij diende te

huwen chief was en haar vrees en haar onvermogen om bescherming te verkrijgen herhaaldelijk linkte

aan diens macht, invloed en rijkdom (ibid., p.13, 17, 20), dient te worden vastgesteld dat zij in de

vragenlijst nergens ook maar enige melding maakte van het feit dat de persoon met wie zij diende te

huwen een chief of een machtig persoon zou zijn geweest. Van een kandidaat-vluchtelinge, die beweert

te vrezen voor haar leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt,

mag nochtans 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
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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 worden aangenomen dat

verzoekster dermate essentiële en frappante elementen als het feit dat de persoon die zij vreesde chief

was en macht had, het feit dat haar vader door deze persoon zou zijn vermoord en het feit dat deze

persoon haar familieleden nog steeds ernstig lastig viel, bedreigde en zelfs ertoe aanzette het land te

ontvluchten, hierin zou hebben vermeld. Dat zij al deze, voor haar relaas en vrees nochtans cruciale,

gegevens in de vragenlijst onvermeld liet, maakt dat aan dit relaas en deze vrees niet het minste geloof

kan worden gehecht.

Aangezien niet het minste geloof kan worden gehecht aan haar vermeende asielrelaas en uit het

voorgaande blijkt dat zij hoe dan ook nog over verscheidene familieleden beschikt in Nigeria, kan

geenszins worden aangenomen dat verzoekster, zoals zij voorhoudt, kwetsbaar zou zijn “omdat zij als

alleenstaande vrouw niet op de bescherming van een familiaal netwerk kan rekenen”. Hoe dan ook

maakt zij niet aannemelijk dat zij als christen of, zoals aangevoerd wordt in het onderhavige

verzoekschrift, als alleenstaande vrouw problemen zou riskeren met Boko Haram in haar regio van

herkomst in het Zuiden van Nigeria. Uit de informatie in het administratief dossier (map

landeninformatie) blijkt duidelijk dat deze groepering hoofdzakelijk actief is in het Noorden en het

centrum van het land, dat het Zuiden van het land, hoewel dit door Boko Harham wordt bedreigd, tot nu

toe niet wordt getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het Noorden en het centrum van het

land. Er is geen sprake van een systematische vervolging van christenen door Boko Haram op het

gehele Nigeriaanse grondgebied. De informatie die verzoekster bij het verzoekschrift voegt ligt met de

voormelde landeninformatie volledig in lijn (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 4-7). Ook uit deze

informatie blijkt immers dat Boko Haram, hoewel deze beweging het Zuiden van Nigeria bedreigt,

hoofdzakelijk actief is in het Noordoosten en het centrum van het land en kan niet worden afgeleid dat

deze beweging actief zou zijn of macht zou hebben in het Zuiden van Nigeria.

De door verzoekster neergelegde documenten (administratief dossier, map documenten) hebben

betrekking op haar identiteit en haar verblijf in Griekenland. Zij bevatten geen gegevens die afbreuk

zouden kunnen doen aan de voormelde vaststellingen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

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.

2.2.5. In zoverre verzoekster zich om de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op haar

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoekster toont evenmin aan dat de situatie in haar regio van herkomst in het Zuiden van Nigeria van

zulke aard zou zijn dat deze beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. In deze blijkt uit de informatie in het administratief dossier (map landeninformatie)

duidelijk dat de groepering Boko Haram hoofdzakelijk actief is in het Noorden en het centrum van het

land. Het Zuiden van het land, hoewel dit door Boko Haram wordt bedreigd, wordt vooralsnog niet

getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het Noorden en het centrum van het land. De

situatie in het Zuiden van Nigeria is niet van die aard dat zij beantwoordt aan de criteria zoals bepaald in

het voormelde wetsartikel. De informatie die verzoekster bij het verzoekschrift voegt ligt met de

voormelde landeninformatie daarenboven volledig in lijn (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 4-7).

Zoals reeds hoger werd opgemerkt, blijkt ook uit deze informatie dat Boko Haram, hoewel deze

beweging het Zuiden van Nigeria bedreigt, hoofdzakelijk actief is in het Noordoosten en het centrum van

het land en kan hieruit niet worden afgeleid dat deze beweging actief zou zijn of macht zou hebben in

het Zuiden van Nigeria.

Gelet op het voormelde, 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.
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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 vijf juni tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


