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nr. 154 837 van 20 oktober 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 29 juni 2015 heeft

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

29 mei 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 14 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. TANS en van attaché E.

DEWIL, 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 geboren te zijn op 30 september 1998 te Benin

City. Wanneer u drie jaar oud was, zette uw moeder u af bij een vriendin van haar, daar zij zelf naar

België ging. Sindsdien heeft u niets meer van uw moeder vernomen. U vernam op 6-jarige leeftijd dat de

vrouw bij wie u opgroeide uw echte moeder niet is. Wanneer u rond de leeftijd van 15 was, vertelde u

aan de vrouw dat de kinderen uit uw buurt u uitlachten, zeiden dat u een bastaard was en uw moeder

een prostituee is. U diende ook vaak zware huishoudelijke taken te doen voor de vrouw die u opvoedde.

Gedurende de laatste periode dat u bij deze vrouw woonde, merkte u dat zij, alsook haar verloofde, het

moe waren om voor u te zorgen. Wanneer u vertelde dat u uw moeder wou gaan zoeken in België,

zamelde de verloofde van de vrouw die u opvoedde, geld in voor u. U kreeg 300 000 Naira, en u vatte
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daarmee uw reis aan. U reisde per bus naar de deelstaat Sokoto, vanwaar deze de grens naar Niger

overstak op 15 februari 2015. U reisde nadien, samen met andere mensen, verder naar Libië – een

tocht die een tweetal weken duurde. Vanuit Libië stak u de Middellandse Zee over naar Italië. U zette

nadien uw reis voort naar België, waar u aankwam op 23 maart 2015. U vroeg de volgende dag asiel

aan bij de Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat in uwen hoofde een

‘gegronde vrees voor vervolging’ zoals bepaald in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico

op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, in

aanmerking kan worden genomen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u op 24 maart 2015 verklaarde geboren te zijn op 15

september 1998, een geboortedatum volgens dewelke u op 24 maart 2015 de leeftijd van ongeveer 16

jaar en 6 maanden zou hebben. De Dienst Vreemdelingenzaken uitte op 24 maart 2015 twijfel omtrent

uw beweerde leeftijd, waarna een medisch onderzoek uitgevoerd werd op 31 maart 2015, ten einde na

te gaan of u al dan niet ouder bent dan 18 jaar. Overeenkomstig de beslissing die u werd betekend op

datum van 2 april 2015 door de Dienst Voogdij, betreffende de medische test tot vaststelling van de

leeftijd overeenkomstig de artikelen 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 en 8§1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over

niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Programmawet van 24 december 2002, gewijzigd bij

de Programmawetten van 22 december 2003 en 27 december 2004, tonen de resultaten van de

medische test aan dat u op datum van 31 maart 2015 een leeftijd heeft van 20.6 jaar met

een standaarddeviatie van 2 jaar. Omwille van deze reden kunt u niet worden beschouwd als

minderjarige. Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet

worden toegepast.

U verklaarde dat u Nigeria verliet en naar België kwam omdat u op zoek bent naar uw moeder (zie

gehoorverslag CGVS, p. 13 en ‘Vragenlijst CGVS’, punt 5, in administratief dossier). Tijdens het gehoor

op het CGVS verklaarde u evenwel dat u Nigeria ook verliet omdat u slecht werd behandeld door de

mensen door wie u werd opgevoed, en uw leven er in gevaar leek (zie gehoorverslag CGVS, p. 13).

Gevraagd waarom u meent dat uw leven er in gevaar was, antwoordde u dat ze uw situatie moe waren,

en u zich niet meer op uw gemak voelde door de manier waarop u aangesproken werd en behandeld

werd. Gevraagd hoe u dan werd behandeld, antwoordde u dat leeftijdsgenoten van u, u ‘bastaard’

noemden. Opnieuw gevraagd waarom u meent dat uw leven er in gevaar was, antwoordde u, opnieuw

weinig verhelderend, dat u er nergens had om ‘thuis’ te noemen, u vernam dat uw moeder in België

was, en u daarom naar België kwam om haar te zoeken. U gevraagd waarin de door u genoemde

slechte behandeling bestond, verklaarde u dat u soms voedsel moest dragen naar het huis van de

vrouw, u dat van ver in het dorp moest brengen, en u geen eten zou krijgen als u die taak niet vervulde.

Gevraagd of er, naast deze taken die u diende uit te voeren, noch andere manieren waren waarop u

slecht werd behandeld, verklaarde u dat de verloofde van de vrouw bij u woonde, aan deze vrouw zei

dat u naar uw biologische moeder moet worden gestuurd. Later tijdens het gehoor op het CGVS, na de

pauze, verklaarde u dan weer dat u soms geen eten kreeg, zonder dat u de reden mocht vragen. U

verklaarde eveneens dat u van de verloofde van de vrouw bij wie u inwoonde, 300 000 Naira [equivalent

van ongeveer € 1365, zie informatie toegevoegd aan administratief dossier] kreeg wanneer u uw reis

naar België aanvatte (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). U verklaarde dat de verloofde van de vrouw die

u dit geld gaf, dit geld voor u bijeen zamelde wanneer u vertelde dat u uw moeder wou gaan zoeken –

verklaringen die er toch niet meteen op wijzen dat u aan uw lot werd overgelaten, of uw leven door deze

personen in gevaar was. Gevraagd hoe het komt dat u tijdens het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken helemaal niets zei met betrekking tot de slechte behandeling die u kende in

Nigeria, verklaarde u dat dat u niet gevraagd werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). U gesteld dat u

toch werd gevraagd naar uw problemen te Nigeria, en wat u er vreest, antwoordde u dat u zich die

vraag niet kunt herinneren, en u het anders wel zou verteld hebben. U gesteld dat u er wel uitlegde dat u

van een vrouw vernam dat uw moeder in België is, en u haar komt zoeken, maar u toen niets vermeldde

over een slechte behandeling die u gekregen zou hebben, verklaarde u dat u het niet vertelde, daar men

u niet naar de details vroeg. Het dient evenwel vastgesteld, zo blijkt uit het verslag van het gehoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken, dat u er gevraagd werd wat u vreest bij een eventuele terugkeer naar uw

land, alsook of u ooit problemen kende met medeburgers, of problemen van algemene aard kende, en u

op geen enkel moment gewag maakte van een slechte behandeling waaronder u geleden zou hebben

(zie ‘Vragenlijst CGVS’, punt 4, 5 en 9). Afgezien van deze vaststellingen, die toch wel ernstige

vraagtekens doen rijzen bij de geloofwaardigheid van de door u afgelegde verklaringen in het

kader van uw asielaanvraag, dient opgemerkt dat de door u naar voren gebrachte redenen om

Nigeria te verlaten, niet opgevat kunnen worden als vervolging in de zin van de Conventie van

Genève, noch als 'ernstige schade', zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming.

Immers, uit bovenstaande verklaringen valt af te leiden dat uw problemen erin bestonden dat
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kinderen uit uw buurt wel eens durfden lachen met u, en dat u ook huishoudelijke taken diende

te verrichten. Dit constitueert geen vervolging zoals bedoeld in de conventie van Genève, gezien

deze feiten niet van een dermate ernst zijn dat internationale bescherming geboden zou moeten

worden. De door u geopperde redenen voor vertrek uit Nigeria, worden derhalve niet gegrond

bevonden.

Er kan voorts opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt duidelijk blijkt 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 beweert heel uw leven in Benin City te hebben gewoond, van

afkomstig bent, tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het

centrum van het land. Er kan dan ook worden besloten dat er actueel voor burgers afkomstig uit het

zuiden van Nigeria geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet is.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, dient geconcludeerd dat u er niet in

geslaagd bent om een 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.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas werd uw originele Nigeriaanse geboorteakte neergelegd. U

verklaarde bij aanvang van het gehoor op het CGVS dat u werd geboren op 30 september 1998 (zie

gehoorverslag CGVS, p. 3 en 7). U verklaarde dat u uw originele geboorteakte meenam uit Nigeria,

nadat deze werd aangevraagd door de vrouw bij wie u opgroeide (zie gehoorverslag CGVS, p. 7 en 8).

U verklaarde deze geboorteakte niet zelf te hebben neergelegd – u had deze bij wanneer u per trein

onderweg was naar Brussel wanneer u er asiel wou komen vragen, en verklaarde dat u deze

geboorteakte aan een voor u onbekend persoon in de trein gaf aan wie u uw verhaal vertelde, daar u

vreesde dat u ze mogelijks zou kwijt spelen in het geval u in slaap zou vallen (zie gehoorverslag CGVS,

p. 7). Later tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u, uw eerdere verklaringen wijzigend, deze

geboorteakte aan die persoon te hebben gegeven omdat u naar het toilet moest (zie gehoorverslag

CGVS, p. 14 en 15), hoewel u er niet in slaagt om een redelijke uitleg te verschaffen waarom u uw enig

persoonlijk identiteitsdocument aan een voor u onbekende persoon moest geven, enkel omdat u naar

het toilet moest gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd hoe het komt dat er 15 september als

geboortedatum wordt vermeld op de door u neergelegde geboorteakte – hoewel u tijdens het gehoor op

het CGVS steevast opperde geboren te zijn op 30 september – verklaarde u enkel dat u geboren werd

op 30 september (zie gehoorverskag CGVS, p. 7). Gevraagd hoe het dan komt dat het anders vermeld

staat op de door u neergelegde geboorteakte, antwoordde u, weinig ovetuigend,d at de vrouw die u

opvoedde waarschijnlijk ‘een fout’ gemaakt zal hebben (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). U erop gewezen

dat u bij uw interview op de Dienst Vreemdelingenzaken nog verklaarde dat u geboren werd op 15

september, antwoordde u enkel niet zeker te zijn dat u dat zo zei – hetgeen nochtans duidelijk blijkt uit

de door u aldaar afgelegde verklaringen (zie ‘Verklaring DVZ’, p. 4, punt 4, en bijlage 26 in

administratief dossier). Gevraagd hoe het komt dat de door u opgegeven voornaam en familienaam,

zoals deze te lezen valt op de door u neergelegde geboorteakte – namelijk ‘Edward O. S.’ – verschilt

van de door u, op de Dienst Vreemdelingenzaken, opgegeven voornaam en familienaam – namelijk

Smart O. A.r (zie ‘Verklaring DVZ’, p. 4, punt 1 en 2) – verklaarde u, geenszins overtuigend, dat u dat

ook zo zei op de Dienst Vreemdelingenzaken maar ze u zeiden dat u Edward niet hoeft te vermelden

(zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Gevraagd waarom de door u opgegeven familienaam – A. – niet wordt

vermeld, antwoordde u dat die naam wel wordt vermeld, maar gaat u eraan voorbij dat deze naam op

uw geboorteakte enkel als een naam van uw vader vermeld is. U verklaarde ten slotte niet te weten of

A. de voornaam, dan wel familienaam is van uw vader. De hierboven opgesomde tegenstrijdige en niet

overtuigende verklaringen met betrekking tot de door u neergelegde geboorteakte, doen ernstig afbreuk

aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen dat dit een authentiek, waarheidsgetrouw document zou

betreffen. Voorts dient vastgesteld dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt

dat corruptie wijdverspreid is in Nigeria, en in alle sectoren van de samenleving aanwezig is. Omwille

hiervan is het dan ook zo goed als onmogelijk om de authenticiteit van Nigeriaanse documenten na te

gaan. Hoedanook dient vastgesteld dat deze geboorteakte geen enkel objectief element (foto voorzien

van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) bevat waarmee bewezen kan

worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs

van uw identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Aangezien uw verklaringen

hieromtrent over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg zijn, kan het Commissariaat-generaal

uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en dit document.

C. Conclusie
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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. Verzoekende partij voert de schending aan van “art. 52 en 48/3 juncto art. 62 van de wet van 15

december 1980 op de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de huisvesting van de

vreemdelingen (verder: vreemdelingenwet); de schending van art. 1 A (2) van de internationale

conventie op het statuut van de vluchtelingen van 28.07.1951, goedgekeurd door de wet van

26.06.1953; de schending van art. 1 (2) van het Protocol op het statuut van de vluchtelingen van

31.01.1967, goedgekeurd door de wet van 27.02.1967”.

Inzake de voorgehouden minderjarigheid van de verzoekende partij voert zij aan in het verzoekschrift:

“Verzoekende partij brengt als stuk bij zijn geboorteakte die heden terug in zijn bezit is gekomen (stuk

2). Op het ogenblik van het medisch onderzoek, die zijn leeftijd op 20 jaar vaststelde, beschikte hij hier

nog niet over met als gevolg dat hij onterecht als meerderjarige werd beschouwd door de Dienst

Voogdij. Tegen deze beslissing van de Dienst Voogdij heden hoger beroep op aangetekend bij de Raad

van State (stuk 3).

Deze akte heeft een grotere bewijswaarde dan het medisch onderzoek verricht op vraag van de Dienst

Voogdij waaruit verkeerdelijk bleek dat hij de leeftijd van 20 jaar had.

Verzoekende partij verwijst hiertoe naar het vonnis van de Rechtbank van Eerst Aanleg te Hasselt van

25 februari 2008, Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht 2009, 127 dat stelt (…)

Verzoekende partij is een minderjarige vermits zijn geboorteakte duidelijk 15 september 1998 als

geboortedatum stelt. Het gegeven dat de Commissaris stelt dat de geboorteakte geen enkel objectief

element bevat waarmee bewezen kan worden dat verzoekende partij de persoon is die door dit

document wordt bedoeld is onjuist vermits dit door dit vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg

uitdrukkelijk wordt tegensproken.

Verzoeker is dus wel degelijk een minderjarige die valt onder de Internationale Conventie van de

Rechten van het Kind.”

Betreffende de ernstige vrees voor vervolging en lijden van ernstige schade voert verzoekende partij het

volgende aan:

“De Commissaris stelt dat er in hoofde van verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging bestaat

zoals bepaald in de Conventie van Genève, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald door in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden genomen.

Verzoeker leefde echter in erbarmelijke omstandigheden bij een vriendin van zijn moeder. Hij werd daar

zeer slecht behandeld, zo gebeurde het regelmatig dat hij geen maaltijden kreeg voor opeenvolgende

dagen. Hij diende onder meer voedsel te dragen naar het huis van de vriendin waar hij verbleef dat van

ver in het dorp te koop was. Op het moment van aankomst begonnen de vriendin van zijn moeder en

haar verloofde vervolgens dit voedsel te eten zonder dat hij ook wat kreeg.

Verzoeker werd tevens regelmatig geslagen door de vriendin en herhaaldelijk uitgescholden om het

enkele feit dat zijn moeder hem achter liet en zij met hem opgezadeld waren. Doorheen de jaren voelde

hij dan ook meer en meer dat ze van hem af wilden en begon hij een gegronde vrees te hebben voor

zijn leven. Hij besliste vervolgens om op zoek te gaan naar zijn moeder in België en daartoe gaven ze

hem 300.000 Naira zodat hij zijn reis kon aanvatten en ze snel van hem verlost waren. Terugkeren is

dus geen optie omdat verzoeker schrik heeft wat de vriendin en de man met hem zouden doen bij zijn

terugkeer en vermits beide zijn verhuisd zonder verzoeker mee te delen waar ze naartoe gingen. Hij

heeft dus niemand meer waar hij terecht kan.

Hiernaast voelde verzoeker zich tevens bedreigd wanneer hij in contact kwam met andere personen.

Zijn moeder was uit vrees voor haar leven genoodzaakt moeten vluchten uit Nigeria vermits ze overspel

had gepleegd en hierop de doodstraf stond in Nigeria door steniging. De mensen in de buurt wisten dat

zijn moeder deze feiten had gepleegd en behandelden hem dan ook op een zeer slechte manier. Hij

werd steeds bekeken, uitgelachen en uitgescholden door de buurtbewoners. Ze noemden hem steeds

“de zoon van de hoer”. Hij voelde zich dan ook nooit veilig wanneer hij uit het huis ging. Hij leefde
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steeds in vrees dat hij fysiek aangetast zou worden door buurtbewoners als vergelding voor de daden

die zijn moeder heeft begaan.

Verzoeker heeft dus wel degelijk een reëel risico op het leiden van ernstige schade in geval hij zou

moeten terugkeren naar Nigeria.

(…)

Er bestaat dus wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in hoofde van verzoeker. Hij vreest

immers fysiek aangetast te worden in Nigeria omwille van het gegeven dat zijn moeder overspel

pleegde, een feit dat in Nigeria met de doodstraf wordt bestraft. Zijn moeder vluchtte weg en verzoeker

vreest dat hij zal mishandeld worden in Nigeria om deze reden.

Subsidiair bestaat er zonder twijfel een reëel risico op lijden of ernstige schade. Hij is reeds geslagen en

mishandeld door de vriendin van zijn moeder en voorts vreest hij fysiek aangetast te zullen worden door

de buurtbewoners van zijn dorp ingeval hij zou dienen terug te keren.”

2.2.1. Inzake de aangevoerde minderjarigheid van verzoekende partij moet worden opgemerkt dat de

vaststellingen dienaangaande niet middels voorliggend verzoekschrift kunnen worden betwist.

Verzoekende partij kan de beslissing van de Dienst Voogdij inzake haar leeftijdsbepaling thans niet

betwisten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene

beroepsmogelijkheid is. Verzoekende partij had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de

gecoördineerde wetten op de Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te

stellen bij de Raad van State, hetgeen zij blijkens het verzoekschrift ook heeft gedaan.

De verwijzing naar de geboorteakte om de voorgehouden minderjarigheid te staven is dan ook niet

dienstig.

Dit geldt des te meer aangezien verzoekende partij geen concreet verweer voert tegen de motivering

omtrent de geboorteakte en die luidt als volgt: “Ter ondersteuning van uw asielrelaas werd uw originele

Nigeriaanse geboorteakte neergelegd. U verklaarde bij aanvang van het gehoor op het CGVS dat u

werd geboren op 30 september 1998 (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 7). U verklaarde dat u uw

originele geboorteakte meenam uit Nigeria, nadat deze werd aangevraagd door de vrouw bij wie u

opgroeide (zie gehoorverslag CGVS, p. 7 en 8). U verklaarde deze geboorteakte niet zelf te hebben

neergelegd – u had deze bij wanneer u per trein onderweg was naar Brussel wanneer u er asiel

wou komen vragen, en verklaarde dat u deze geboorteakte aan een voor u onbekend persoon in de

trein gaf aan wie u uw verhaal vertelde, daar u vreesde dat u ze mogelijks zou kwijt spelen in het geval u

in slaap zou vallen (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Later tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u,

uw eerdere verklaringen wijzigend, deze geboorteakte aan die persoon te hebben gegeven omdat u

naar het toilet moest (zie gehoorverslag CGVS, p. 14 en 15), hoewel u er niet in slaagt om een redelijke

uitleg te verschaffen waarom u uw enig persoonlijk identiteitsdocument aan een voor u onbekende

persoon moest geven, enkel omdat u naar het toilet moest gaan (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Gevraagd hoe het komt dat er 15 september als geboortedatum wordt vermeld op de door u

neergelegde geboorteakte – hoewel u tijdens het gehoor op het CGVS steevast opperde geboren te zijn

op 30 september – verklaarde u enkel dat u geboren werd op 30 september (zie gehoorverskag CGVS,

p. 7). Gevraagd hoe het dan komt dat het anders vermeld staat op de door u neergelegde geboorteakte,

antwoordde u, weinig ovetuigend,d at de vrouw die u opvoedde waarschijnlijk ‘een fout’ gemaakt zal

hebben (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). U erop gewezen dat u bij uw interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken nog verklaarde dat u geboren werd op 15 september, antwoordde u enkel niet

zeker te zijn dat u dat zo zei – hetgeen nochtans duidelijk blijkt uit de door u aldaar afgelegde

verklaringen (zie ‘Verklaring DVZ’, p. 4, punt 4, en bijlage 26 in administratief dossier). Gevraagd hoe

het komt dat de door u opgegeven voornaam en familienaam, zoals deze te lezen valt op de door u

neergelegde geboorteakte – namelijk ‘Edward O. S.’ – verschilt van de door u, op de Dienst

Vreemdelingenzaken, opgegeven voornaam en familienaam – namelijk Smart O. A.r (zie ‘Verklaring

DVZ’, p. 4, punt 1 en 2) – verklaarde u, geenszins overtuigend, dat u dat ook zo zei op de

Dienst Vreemdelingenzaken maar ze u zeiden dat u Edward niet hoeft te vermelden (zie gehoorverslag

CGVS, p. 8). Gevraagd waarom de door u opgegeven familienaam – A. – niet wordt vermeld,

antwoordde u dat die naam wel wordt vermeld, maar gaat u eraan voorbij dat deze naam op uw

geboorteakte enkel als een naam van uw vader vermeld is. U verklaarde ten slotte niet te weten of A. de

voornaam, dan wel familienaam is van uw vader. De hierboven opgesomde tegenstrijdige en niet

overtuigende verklaringen met betrekking tot de door u neergelegde geboorteakte, doen ernstig afbreuk
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aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen dat dit een authentiek, waarheidsgetrouw document zou

betreffen.”

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekende partij 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.

2.2.3. Verzoekende partij voert aan dat zij het land van herkomst heeft verlaten omdat zij slecht

behandeld werd door de vriendin van haar verdwenen moeder en huishoudelijke taken diende te

verrichten. Verzoekende partij werd ook uitgelachen door personen uit de buurt omwille van haar

afkomst.

Voormelde elementen vertonen geen nexus met de vluchtelingendefinitie. Verzoekende partij

onderneemt evenmin een poging om deze gegevens te toetsen aan de vluchtelingendefinitie of de

bepalingen van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoekende partij stelt: “Hij vreest immers fysiek aangetast te worden in Nigeria omwille van het

gegeven dat zijn moeder overspel pleegde, een feit dat in Nigeria met de doodstraf wordt bestraft.”

Verzoekende partij brengt niet het minste element bij dat overspel van zijn moeder met de doodstraf

wordt bestraft noch waarom hij hiervoor een gegronde vrees voor vervolging zou dienen te hebben.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.2.4. De voorgehouden slechte behandeling door de vriendin van zijn moeder en het uitgelachen

worden door zijn omgeving kunnen niet aanzien worden als elementen die aantonen dat verzoeker een

reëel risico op ernstige schade zou lopen in geval van terugkeer. Verzoekende partij kreeg daarenboven

een aanzienlijke geldsom als steun om het land van herkomst te verlaten van de partijen die zij aanduidt

als haar schadeveroorzakers. Te dezen wordt opgemerkt dat het niet aannemelijk is dat personen die

verzoekende partij ernstige schade zouden willen toebrengen haar een aanzienlijke geldsom zouden

toevertrouwen zodat zij het land kan verlaten. Verzoekende partij toont overigens niet aan dat zij zich

niet elders in Nigeria zou kunnen vestigen teneinde de vermeende slechte behandeling te ontkomen;

verzoekende partij toont door haar reis naar België immers aan over voldoende initiatief en

zelfredzaamheid te beschikken om zich aan te passen aan veranderlijke omstandigheden.

Het voorgaande geldt des te meer aangezien verzoekende partij geen verweer voert tegen de

motivering die luidt als volgt: “Gevraagd hoe het komt dat u tijdens het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken helemaal niets zei met betrekking tot de slechte behandeling die u kende in

Nigeria, verklaarde u dat dat u niet gevraagd werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). U gesteld dat u

toch werd gevraagd naar uw problemen te Nigeria, en wat u er vreest, antwoordde u dat u zich die

vraag niet kunt herinneren, en u het anders wel zou verteld hebben. U gesteld dat u er wel uitlegde dat u

van een vrouw vernam dat uw moeder in België is, en u haar komt zoeken, maar u toen niets vermeldde

over een slechte behandeling die u gekregen zou hebben, verklaarde u dat u het niet vertelde, daar men

u niet naar de details vroeg. Het dient evenwel vastgesteld, zo blijkt uit het verslag van het gehoor op de

Dienst Vreemdelingenzaken, dat u er gevraagd werd wat u vreest bij een eventuele terugkeer naar uw

land, alsook of u ooit problemen kende met medeburgers, of problemen van algemene aard kende, en u

op geen enkel moment gewag maakte van een slechte behandeling waaronder u geleden zou hebben

(zie ‘Vragenlijst CGVS’, punt 4, 5 en 9)”. Deze motivering blijft dan ook onverminderd overeind.

Verzoekende partij voert geen verweer tegen de motivering die stelt als volgt: “Er kan voorts opgemerkt

worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt duidelijk blijkt 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 beweert heel uw leven in Benin City te hebben gewoond, van afkomstig bent, tot nu

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

Er kan dan ook worden besloten dat er actueel voor burgers afkomstig uit het zuiden van Nigeria geen

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is.” Deze

motivering blijft onverminderd gelden.
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Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar relaas en de elementen in het dossier toont verzoekende

partij 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 twintig oktober tweeduizend vijftien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


