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nr. 177 959 van 18 november 2016

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2016

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

staatlozen van 5 juli 2016.

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 administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 9 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. PEETERS verschijnt voor de

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 14 juni 2015 en heeft zich op 23 juli 2015 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 5 februari

2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal), waar verzoekster werd gehoord

op 2 mei 2016.

1.3. Op 5 juli 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de

commissaris-generaal) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart dat u een Nigeriaans staatsburger bent, geboren op 22 januari 1994 te Lagos, van de

Yoruba etnie.

U woonde bij uw ouders in Lagos tot wanneer u op driejarige leeftijd naar uw oma –langs moederskant-

verhuisde omdat uw vader uw moeder mishandelde.

U groeide op bij uw oma in Ibadan en u ging er naar school. Uw vader kwam u in 2011 bij uw oma halen

en u moest terug bij hem wonen. U mocht van uw vader niet meer naar school gaan maar u moest in

het huishouden helpen, met uw stiefmoeders. Uw vader vertelde u in juli 2014 dat u zou moeten

trouwen met een imam. Deze man zou, via gebed, ervoor hebben gezorgd dat uw moeder zwanger

werd van u. In ruil moesten uw ouders hun dochter met deze imam laten huwen op haar achttiende.

Toen uw vader in juni 2015 op zakenreis naar België kwam, nam hij u mee. U logeerde samen met uw

vader bij een vriend. Na twee weken besloot u om weg te lopen van bij uw vader om zodoende aan het

gedwongen huwelijk te ontsnappen. U doolde enige tijd rond en u vroeg uiteindelijk asiel aan op 23 juli

2015.

B. Motivering

Na onderzoek van alle elementen aanwezig in uw administratief dossier, dient te worden

vastgesteld dat u niet de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan

worden toegekend.

U verklaart dat u uw vader en de imam, waarmee u gedwongen werd te huwen, vreest omdat u niet

instemde met het huwelijk. (zie gehoor CGVS, p 26)

Vooreerst dient in verband met uw vermeende minderjarigheid te worden opgemerkt dat de beslissing

die de dienst Voogdij u betekende op datum van 5 augustus 2015 in verband met het medisch

onderzoek tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig artikel 3 §2, 2°, artikel 6 §2, 1°, artikel 7 en

artikel 8 §1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de

Wet van 24 december 2002 gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en de

Programmawet van 27 december 2004, dat u ouder dan 18 jaar bent. Bijgevolg kunt u niet als een

minderjarige worden beschouwd. U ging in beroep tegen deze beslissing bij de Raad Van State (RVV)

en uit het arrest van 18 mei 2016 met nr 234.767 blijkt dat de RVV uw beroep heeft verworpen.

Bijkomend dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat u nooit in Frankrijk zou zijn geweest. (zie

gehoor CGVS, p 18 en p 19) In uw dossier zijn echter visumaanvragen terug te vinden waaruit blijkt dat

u op 6 mei 2014 een visum zou hebben aangevraagd omwille van familiale redenen bij de Franse

ambassade in Lagos. Het visum werd u echter geweigerd. Vervolgens heeft u op 26 augustus 2014

opnieuw een aanvraag ingediende, bij dezelfde Franse ambassade en werd u een visum toegekend

met stickernr: FRA508060640. Op 30 april 2015 heeft u opnieuw een visum aangevraagd, opnieuw

om familiale redenen, en werd u deze ook toegekend met stickernr FRA510838448 waarbij uw visum

geldig was van 8 juni 2015 tot 7 juli 2015. Er kan bijgevolg weinig geloof worden gehecht aan uw

verklaringen dat u nooit in Frankrijk zou zijn geweest en dat uw reis naar België met uw vader de

eerste keer zou zijn geweest dat u zou hebben gereisd (zie gehoor CGVS, p 17).

Vervolgens legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw identiteit. Niet alleen wordt geen geloof gehecht

aan uw minderjarigheid (zie supra), ook zijn uw verklaringen over uw geboorteplek niet coherent en

bijgevolg ongeloofwaardig. Op uw paspoort staat immers dat u bent geboren in Oshogbo. Volgens

uw verklaringen zou u in Lagos zijn geboren (zie gehoor CGVS, p 10). Wanneer u met deze

tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, verklaart u dat de Nigeriaanse autoriteiten ‘Oshogbo’ bij uw

geboorteplek hebben gezet omdat uw vader van daar zou zijn (zie gehoor CGVS, p 17). Het is helemaal

niet geloofwaardig dat de Nigeriaanse autoriteiten op uw paspoort, bij uw geboorteplek, zouden

verwijzen naar de geboorteplek van uw vader. Op de website van de Nigeriaanse Immigratie

(https://portal.immigration.gov.ng/passport) staat immers expliciet verduidelijkt dat Place of birth refers to

the name of the province, territory or country in which the person was born. (vrije vertaling: met

geboorteplek wordt er verwezen naar de naam van de provincie, het landsgedeelte of het land waar de

persoon is geboren) (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Er kunnen bijgevolg
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ernstige vragen worden gesteld bij uw werkelijke identiteit. Daarnaast legt u een geboortebewijs

voor waaruit zou blijken dat u in Lagos zou zijn geboren. Het is helemaal niet aannemelijk dat de

informatie op uw paspoort en uw geboortebewijs niet gelijk zijn. Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt immers dat een geboortebewijs noodzakelijk zou zijn voor de aanvraag van

een paspoort. Opnieuw wordt uw algehele geloofwaardig ernstig in twijfel getrokken.

Niet alleen bevatten uw documenten tegenstrijdige informatie i.v.m. uw geboorteplek. Ook uw

verklaringen zijn niet coherent. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaart u immers dat u

van bij uw geboorte tot 2002 in Oshogbo heeft gewoond (zie verklaring DVZ, vraag 10). U verklaart

daarenboven dat Oshogbo in Lagos staat is. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt echter dat Oshogbo een Local Govenment Area (LGA) is van de staat Osun. Wanneer u wordt

gevraagd naar LGA’s in Lagos, geeft u aan dat u er geen kent (zie gehoor CGVS, p 7). Ook wanneer u

wordt gevraagd naar LGA in Oyo staat, waar u naar school ging en waar u ruim negen jaar zou hebben

gewoond, geeft u aan dat er in Ibadan 36 staten zijn maar u geeft aan dat u er geen enkele kent (zie

gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat iemand die tot het vierde secundair naar school gaat in

Nigeria niet zou weten welke andere LGA er zijn in Oyo staat, de plek waar u zou verblijven.

Over uw scholing zijn er verder nog ernstige bedenkingen te maken. Zo verklaart u dat u naar

een private school ging toen u bij uw oma woonde en dat het schoolsysteem in Nigeria tussen private

scholen en overheidsscholen verschillend is. U zegt dat de lagere school in overheidsscholen zes jaar

duurt terwijl dit in privéscholen kan variëren en maar vier of vijf jaar zou duren (zie gehoor CGVS, p 13).

Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat studenten pas naar het

secundaire onderwijs kunnen gaan nadat ze minimum zes jaar op de lagere school hebben gezeten. Uw

verklaringen over het Nigeriaanse onderwijssysteem zijn dus helemaal niet coherent met de gevonden

informatie. U kan bijgevolg ook niet verklaren dat u 12 jaar was toen u in het vierde middelbaar

zou hebben gezeten (zie gehoor CGVS, p 12). Uw verklaring dat u 4 jaar secundair onderwijs heeft

gedaan en 5 jaar lager onderwijs zou bovendien willen zeggen dat u op uw drie jaar zou zijn begonnen

met uw lagere school (zie gehoor CGVS, p 17). We kunnen bijgevolg geen geloof hechten aan het

profiel dat u van zichzelf probeert op te hangen.

Daarenboven verklaart u dat uw vader politiek geëngageerd is bij de PDP en dat er vergaderingen van

PDP in jullie huis zijn en dat de mensen kleren van PDP aandoen (zie gehoor CGVS, p 19). Wanneer u

echter wordt gevraagd naar het logo van de partij, kan u correct zeggen dat het om een paraplu gaat

maar bent u niet in staat om de juiste kleurencombinatie te geven. U verklaart immers dat de paraplu

rood-groen-rood is ingekleurd terwijl uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de

paraplu groen – wit – rood is. Zelfs wanneer de PO uitdrukkelijk vraagt of er geen wit is in het logo, blijft

u ontkennen (zie gehoor CGVS, p 19). Moest uw vader effectief lid zijn van PDP en moesten er

vergaderingen van de partij in jullie huis doorgaan, waarbij u verklaart dat ze kleren van de partij dragen,

is het niet aannemelijk dat u zelfs niet weet welke kleuren in het logo zijn. Opnieuw kunnen er ernstige

vraagtekens worden geplaatst bij het profiel dat u van zichzelf tracht op te hangen.

Daarnaast is het opmerkelijk dat u meermaals ontwijkende antwoorden geeft op concrete vragen

die u werden gesteld tijdens het gehoor bij het CGVS, wat opnieuw een negatieve indicatie vormt

voor de geloofwaardigheid van uw relaas. Wanneer u wordt gevraagd wat uw oma u allemaal heeft

verteld over uw moeder, begint u opeens te vertellen over de mannen die u in opdracht van uw vader

kwamen halen (zie gehoor CGVS, p 6). Ook wanneer er concreet wordt gevraagd naar de staten in

Nigeria, zegt u dat er alle talen zijn naast Yoruba (zie gehoor CGVS, p 14-15). U slaagt er ook niet in om

een concreet antwoord te geven wanneer u meermaals wordt gevraagd hoe het komt dat een kopie van

uw paspoort in uw bagage terecht komt. U zegt hierop ’mijn vader, hij zei niet dat we naar Europa

gingen. Hij zei dat we gingen reizen. Niet dat het naar Europa was. Hij zegt niet veel tegen mij.’ (zie

gehoor CGVS, p 16). Ook wanneer er wordt gevraagd hoe uw leven verder verliep eens u wist van uw

vader dat u zou moeten trouwen, begint u opnieuw over het moment waarop er mannen naar uw oma

kwamen om u te komen halen (zie gehoor CGVS, p 22). Opnieuw slaagt u er niet in om een

doorleefd antwoord te geven. Het gegeven dat u niet in staat bent om op dergelijke vragen

te antwoorden, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas nog verder.

Niet alleen zijn er ernstige bedenkingen bij uw profiel, daarnaast slaagt u er ook niet in om uw

relaas geloofwaardig te maken. Zo verklaart u initieel dat uw vader u niet zou hebben gezegd wat er

met u zou gebeuren indien u niet met de imam zou trouwen. U zegt dat uw vader er gewoon op

aandrong dat u met de oude man zou trouwen. (zie gehoor CGVS, p 26). Verder tijdens het gehoor

verklaart u echter dat als u niet zou doen wat uw vader u vraagt, dat hij u kan doden. (zie gehoor CGVS,
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p 26) Er kan ten slotte 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 beweert in Lagos en Ibadan te hebben gewoond, 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.

Gelet op het 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.

Beide door u neergelegde documenten werden reeds besproken. Verder kan er nog worden opgemerkt

dat het om een kopie gaat van de 1ste pagina van uw paspoort met nr A05632693, uitgegeven op 23

april 2014 . Er kan daardoor geen bewijswaarde aan worden gehecht aangezien deze gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk. Ook over uw geboortebewijs met nr 8230680,

uitgegeven op 24 augustus 2015 te Ilupeju kan worden opgemerkt dat deze geen enkel objectief

element bevat (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens)

waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld.

Deze documenten zijn dus geen bewijs van uw identiteit, ze vormen hoogstens een zwakke aanwijzing.

Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-

generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en

deze documenten.

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

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), van de formele motiveringsplicht vervat

in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen alsook van de materiële motiveringsplicht door een

kennelijk op onredelijke wijze genomen beslissing, alsmede van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2. De Raad oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-generaal, met uitzondering van de

gevallen zoals opgenomen in artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid

van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het

rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot

hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.

St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt

de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen.

Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in

hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in

aanmerking moet worden genomen.

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

Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

waarheid vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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 mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De
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afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De verzoekende partij

dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen de waarachtigheid

ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde

wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4

oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

Krachtens artikel 48/6 van de vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal of de Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is

evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker op te vullen.

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

bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna:

het vluchtelingenverdrag), zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan

niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij

duidelijk en ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een

algemene en theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen

en algemene beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoekster

aanspraak kan maken op een status van internationale bescherming.

2.5. In navolging van het Commissariaat-generaal kan de Raad geen geloof hechten aan het asielrelaas

van verzoekster. Het Commissariaat-generaal oordeelde terecht: “Na onderzoek van alle elementen

aanwezig in uw administratief dossier, dient te worden vastgesteld dat u niet de

vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

U verklaart dat u uw vader en de imam, waarmee u gedwongen werd te huwen, vreest omdat u niet

instemde met het huwelijk. (zie gehoor CGVS, p 26)

Vooreerst dient in verband met uw vermeende minderjarigheid te worden opgemerkt dat de beslissing

die de dienst Voogdij u betekende op datum van 5 augustus 2015 in verband met het medisch

onderzoek tot vaststelling van uw leeftijd overeenkomstig artikel 3 §2, 2°, artikel 6 §2, 1°, artikel 7 en

artikel 8 §1 van titel XIII, hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de

Wet van 24 december 2002 gewijzigd door de Programmawet van 22 december 2003 en de

Programmawet van 27 december 2004, dat u ouder dan 18 jaar bent. Bijgevolg kunt u niet als een

minderjarige worden beschouwd. U ging in beroep tegen deze beslissing bij de Raad Van State (RVV)

en uit het arrest van 18 mei 2016 met nr 234.767 blijkt dat de RVV uw beroep heeft verworpen.

(…)

Vervolgens legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw identiteit. Niet alleen wordt geen geloof gehecht

aan uw minderjarigheid (zie supra), ook zijn uw verklaringen over uw geboorteplek niet coherent en

bijgevolg ongeloofwaardig. Op uw paspoort staat immers dat u bent geboren in Oshogbo. Volgens

uw verklaringen zou u in Lagos zijn geboren (zie gehoor CGVS, p 10). Wanneer u met deze

tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, verklaart u dat de Nigeriaanse autoriteiten ‘Oshogbo’ bij uw

geboorteplek hebben gezet omdat uw vader van daar zou zijn (zie gehoor CGVS, p 17). Het is helemaal

niet geloofwaardig dat de Nigeriaanse autoriteiten op uw paspoort, bij uw geboorteplek, zouden

verwijzen naar de geboorteplek van uw vader. Op de website van de Nigeriaanse Immigratie

(https://portal.immigration.gov.ng/passport) staat immers expliciet verduidelijkt dat Place of birth refers to

the name of the province, territory or country in which the person was born. (vrije vertaling: met
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geboorteplek wordt er verwezen naar de naam van de provincie, het landsgedeelte of het land waar de

persoon is geboren) (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Er kunnen bijgevolg

ernstige vragen worden gesteld bij uw werkelijke identiteit. Daarnaast legt u een geboortebewijs

voor waaruit zou blijken dat u in Lagos zou zijn geboren. Het is helemaal niet aannemelijk dat de

informatie op uw paspoort en uw geboortebewijs niet gelijk zijn. Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt immers dat een geboortebewijs noodzakelijk zou zijn voor de aanvraag van

een paspoort. Opnieuw wordt uw algehele geloofwaardig ernstig in twijfel getrokken.

Niet alleen bevatten uw documenten tegenstrijdige informatie i.v.m. uw geboorteplek. Ook uw

verklaringen zijn niet coherent. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaart u immers dat u

van bij uw geboorte tot 2002 in Oshogbo heeft gewoond (zie verklaring DVZ, vraag 10). U verklaart

daarenboven dat Oshogbo in Lagos staat is. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt echter dat Oshogbo een Local Govenment Area (LGA) is van de staat Osun. Wanneer u wordt

gevraagd naar LGA’s in Lagos, geeft u aan dat u er geen kent (zie gehoor CGVS, p 7). Ook wanneer u

wordt gevraagd naar LGA in Oyo staat, waar u naar school ging en waar u ruim negen jaar zou hebben

gewoond, geeft u aan dat er in Ibadan 36 staten zijn maar u geeft aan dat u er geen enkele kent (zie

gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat iemand die tot het vierde secundair naar school gaat in

Nigeria niet zou weten welke andere LGA er zijn in Oyo staat, de plek waar u zou verblijven.

Over uw scholing zijn er verder nog ernstige bedenkingen te maken. Zo verklaart u dat u naar

een private school ging toen u bij uw oma woonde en dat het schoolsysteem in Nigeria tussen private

scholen en overheidsscholen verschillend is. U zegt dat de lagere school in overheidsscholen zes jaar

duurt terwijl dit in privéscholen kan variëren en maar vier of vijf jaar zou duren (zie gehoor CGVS, p 13).

Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat studenten pas naar het

secundaire onderwijs kunnen gaan nadat ze minimum zes jaar op de lagere school hebben gezeten. Uw

verklaringen over het Nigeriaanse onderwijssysteem zijn dus helemaal niet coherent met de gevonden

informatie. U kan bijgevolg ook niet verklaren dat u 12 jaar was toen u in het vierde middelbaar

zou hebben gezeten (zie gehoor CGVS, p 12). Uw verklaring dat u 4 jaar secundair onderwijs heeft

gedaan en 5 jaar lager onderwijs zou bovendien willen zeggen dat u op uw drie jaar zou zijn begonnen

met uw lagere school (zie gehoor CGVS, p 17). We kunnen bijgevolg geen geloof hechten aan het

profiel dat u van zichzelf probeert op te hangen.

Daarenboven verklaart u dat uw vader politiek geëngageerd is bij de PDP en dat er vergaderingen van

PDP in jullie huis zijn en dat de mensen kleren van PDP aandoen (zie gehoor CGVS, p 19). Wanneer u

echter wordt gevraagd naar het logo van de partij, kan u correct zeggen dat het om een paraplu gaat

maar bent u niet in staat om de juiste kleurencombinatie te geven. U verklaart immers dat de paraplu

rood-groen-rood is ingekleurd terwijl uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de

paraplu groen – wit – rood is. Zelfs wanneer de PO uitdrukkelijk vraagt of er geen wit is in het logo, blijft

u ontkennen (zie gehoor CGVS, p 19). Moest uw vader effectief lid zijn van PDP en moesten er

vergaderingen van de partij in jullie huis doorgaan, waarbij u verklaart dat ze kleren van de partij dragen,

is het niet aannemelijk dat u zelfs niet weet welke kleuren in het logo zijn. Opnieuw kunnen er ernstige

vraagtekens worden geplaatst bij het profiel dat u van zichzelf tracht op te hangen.

Daarnaast is het opmerkelijk dat u meermaals ontwijkende antwoorden geeft op concrete vragen

die u werden gesteld tijdens het gehoor bij het CGVS, wat opnieuw een negatieve indicatie vormt

voor de geloofwaardigheid van uw relaas. Wanneer u wordt gevraagd wat uw oma u allemaal heeft

verteld over uw moeder, begint u opeens te vertellen over de mannen die u in opdracht van uw vader

kwamen halen (zie gehoor CGVS, p 6). Ook wanneer er concreet wordt gevraagd naar de staten in

Nigeria, zegt u dat er alle talen zijn naast Yoruba (zie gehoor CGVS, p 14-15). U slaagt er ook niet in om

een concreet antwoord te geven wanneer u meermaals wordt gevraagd hoe het komt dat een kopie van

uw paspoort in uw bagage terecht komt. U zegt hierop ’mijn vader, hij zei niet dat we naar Europa

gingen. Hij zei dat we gingen reizen. Niet dat het naar Europa was. Hij zegt niet veel tegen mij.’ (zie

gehoor CGVS, p 16). Ook wanneer er wordt gevraagd hoe uw leven verder verliep eens u wist van uw

vader dat u zou moeten trouwen, begint u opnieuw over het moment waarop er mannen naar uw oma

kwamen om u te komen halen (zie gehoor CGVS, p 22). Opnieuw slaagt u er niet in om een

doorleefd antwoord te geven. Het gegeven dat u niet in staat bent om op dergelijke vragen

te antwoorden, ondermijnt de geloofwaardigheid van uw relaas nog verder.

Niet alleen zijn er ernstige bedenkingen bij uw profiel, daarnaast slaagt u er ook niet in om uw

relaas geloofwaardig te maken. Zo verklaart u initieel dat uw vader u niet zou hebben gezegd wat er

met u zou gebeuren indien u niet met de imam zou trouwen. U zegt dat uw vader er gewoon op
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aandrong dat u met de oude man zou trouwen. (zie gehoor CGVS, p 26). Verder tijdens het gehoor

verklaart u echter dat als u niet zou doen wat uw vader u vraagt, dat hij u kan doden. (zie gehoor CGVS,

p 26) Er kan ten slotte 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 beweert in Lagos en Ibadan te hebben gewoond, 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.

Gelet op het 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.

Beide door u neergelegde documenten werden reeds besproken. Verder kan er nog worden opgemerkt

dat het om een kopie gaat van de 1ste pagina van uw paspoort met nr A05632693, uitgegeven op 23

april 2014 . Er kan daardoor geen bewijswaarde aan worden gehecht aangezien deze gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk. Ook over uw geboortebewijs met nr 8230680,

uitgegeven op 24 augustus 2015 te Ilupeju kan worden opgemerkt dat deze geen enkel objectief

element bevat (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens)

waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld.

Deze documenten zijn dus geen bewijs van uw identiteit, ze vormen hoogstens een zwakke aanwijzing.

Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-

generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en

deze documenten.”

De Raad stelt vast dat alle bovenvermelde motieven waarop de commissaris-generaal zich baseert om

te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het relaas duidelijk blijken uit de stukken in het

administratief dossier en dat deze motieven deugdelijk zijn.

2.5.1. Verzoekster werpt op dat ten onrechte niet wordt aanvaard dat zij nog minderjarig is, dat de

verwerende partij in dit verband verwijst naar een medisch onderzoek en de beslissing van de Dienst

Voogdij, waaruit zou moeten blijken dat zij ouder is dan 18 jaar, dat het feit dat een dergelijke beslissing

voorligt, de verwerende partij niet ontslaat van haar onderzoeksverplichting in het kader van de

beoordeling van de asielaanvraag. A fortiori is dit het geval, naar de mening van verzoekster, wanneer,

zoals in casu, na de datum van het medisch onderzoek en de beslissing inzake de voogdij, relevante

bijkomende stukken worden voorgebracht en welke strijdig zijn met de eerder genoemde bevindingen

inzake haar leeftijd. Verzoekster wijst erop dat zij in het kader van de asielprocedure een kopie van haar

officieel Nigeriaans paspoort, alsook een kopie van haar geboorteakte voorlegde, dat deze documenten

in de bestreden beslissing weliswaar door de verwerende partij worden besproken en dat ten onrechte

werd nagelaten onderzoek te doen naar de echtheid van deze documenten. Verzoekster wijst erop dat

een eenvoudige navraag bij de Nigeriaanse autoriteiten naar de authenticiteit van het paspoort (waarvan

het nummer gekend is) uitsluitsel zou kunnen geven omtrent de echtheid van het document en aldus

haar identiteit. Zij wijst erop dat het bezwaarlijk van haar kan worden verwacht dat zij zich als

asielzoeker zelf tot de autoriteiten van haar land van herkomst zou wenden teneinde dergelijke

bevestiging of ontkenning te bekomen, dat de verwerende partij nagelaten heeft dit te doen, dat er

nochtans geen enkel objectief bewijs voorligt dat de voorgelegde documenten niet authentiek zijn,

minstens dat het in casu een fotokopie betreft van een authentiek paspoort. Verzoekster meent dan ook

dat de in de bestreden beslissing gehanteerde motieven om de bewijswaarde van de door haar

neergelegde documenten af te wijzen niet kunnen volstaan.

In zoverre verzoekster de beslissing van de Dienst Voogdij betreffende de vaststelling dat zij ouder is

dan 18 jaar betwist, gelet op haar betoog dat ten onrechte niet aanvaard wordt dat zij minderjarig is, en

verzoekster nog steeds volhoudt minderjarig te zijn, merkt de Raad op dat verzoekster de beslissing van

de Dienst Voogdij inzake haar leeftijdsbepaling thans niet kan betwisten bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene beroepsmogelijkheid is. Verzoekster

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. Tevens werd zij

van deze mogelijkheid in kennis gesteld in de kennisgeving van de beslissing van de Dienst Voogdij.

Verzoekster heeft van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt, doch dient te worden vastgesteld, zoals ook
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wordt aangegeven in de bestreden beslissing, dat het door verzoekster ingestelde beroep tegen

voormelde beslissing werd verworpen door de Raad van State op 18 mei 2016 bij arrest nr. 234.767.

Bijgevolg staat de leefdtijdsbepaling zoals deze blijkt uit voormelde beslissing van de Dienst Voogdij

vast. Dat verzoekster in onderhavig verzoekschrift desalniettemin volhoudt een niet-begeleide

minderjarige te zijn, doet in ernstige mate afbreuk aan haar algehele geloofwaardigheid, alsook aan de

ernst en de geloofwaardigheid van haar asielrelaas.

Verzoekster meent dat het voorliggen van een dergelijke beslissing van de Dienst Voogdij, de

verwerende partij niet ontslaat van haar onderzoeksverplichting in het kader van de asielaanvraag.

Hierbij moet er op gewezen worden dat de verwerende partij wel degelijk de vermeende minderjarigheid

van verzoekster heeft onderzocht, doch onder verwijzing naar de beslissing van de Dienst Voogdij van 5

augustus 2015, waarbij dient opgemerkt te worden dat het ingediende beroep tegen voormelde

beslissing werd verworpen door de Raad van State, op 18 mei 2016 bij arrest nr. 234.767, heeft

besloten dat verzoekster niet als minderjarige kan worden beschouwd. Waar verzoekster meent dat de

onderzoeksverplichting zich opnieuw opdrong naar aanleiding van het voorleggen van relevante

bijkomende stukken na de datum van het medisch onderzoek en de beslissing inzake voogdij daar deze

stukken informatie bevat die strijdig is met de genoemde bevindingen inzake haar leeftijd, stelt de Raad

vast dat de verwerende partij de door verzoekster voorgelegde documenten, meer bepaald een kopie

van haar Nigeriaans paspoort en een kopie van de geboorteakte, waaruit haar leeftijd zou kunnen

blijken, wel degelijk heeft onderzocht, doch hieromtrent vaststelde, wat volgt: “Vervolgens legt u

tegenstrijdige verklaringen af over uw identiteit. Niet alleen wordt geen geloof gehecht aan uw

minderjarigheid (zie supra), ook zijn uw verklaringen over uw geboorteplek niet coherent en

bijgevolg ongeloofwaardig. Op uw paspoort staat immers dat u bent geboren in Oshogbo. Volgens

uw verklaringen zou u in Lagos zijn geboren (zie gehoor CGVS, p 10). Wanneer u met deze

tegenstrijdigheid wordt geconfronteerd, verklaart u dat de Nigeriaanse autoriteiten ‘Oshogbo’ bij uw

geboorteplek hebben gezet omdat uw vader van daar zou zijn (zie gehoor CGVS, p 17). Het is helemaal

niet geloofwaardig dat de Nigeriaanse autoriteiten op uw paspoort, bij uw geboorteplek, zouden

verwijzen naar de geboorteplek van uw vader. Op de website van de Nigeriaanse Immigratie

(https://portal.immigration.gov.ng/passport) staat immers expliciet verduidelijkt dat Place of birth refers to

the name of the province, territory or country in which the person was born. (vrije vertaling: met

geboorteplek wordt er verwezen naar de naam van de provincie, het landsgedeelte of het land waar de

persoon is geboren) (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Er kunnen bijgevolg

ernstige vragen worden gesteld bij uw werkelijke identiteit. Daarnaast legt u een geboortebewijs

voor waaruit zou blijken dat u in Lagos zou zijn geboren. Het is helemaal niet aannemelijk dat de

informatie op uw paspoort en uw geboortebewijs niet gelijk zijn. Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt immers dat een geboortebewijs noodzakelijk zou zijn voor de aanvraag van

een paspoort. Opnieuw wordt uw algehele geloofwaardig ernstig in twijfel getrokken.

Niet alleen bevatten uw documenten tegenstrijdige informatie i.v.m. uw geboorteplek. Ook uw

verklaringen zijn niet coherent. Bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) verklaart u immers dat u

van bij uw geboorte tot 2002 in Oshogbo heeft gewoond (zie verklaring DVZ, vraag 10). U verklaart

daarenboven dat Oshogbo in Lagos staat is. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt echter dat Oshogbo een Local Govenment Area (LGA) is van de staat Osun. Wanneer u wordt

gevraagd naar LGA’s in Lagos, geeft u aan dat u er geen kent (zie gehoor CGVS, p 7). Ook wanneer u

wordt gevraagd naar LGA in Oyo staat, waar u naar school ging en waar u ruim negen jaar zou hebben

gewoond, geeft u aan dat er in Ibadan 36 staten zijn maar u geeft aan dat u er geen enkele kent (zie

gehoor CGVS, p 14). Het is niet aannemelijk dat iemand die tot het vierde secundair naar school gaat in

Nigeria niet zou weten welke andere LGA er zijn in Oyo staat, de plek waar u zou verblijven.” en “Beide

door u neergelegde documenten werden reeds besproken. Verder kan er nog worden opgemerkt dat

het om een kopie gaat van de 1ste pagina van uw paspoort met nr A05632693, uitgegeven op 23 april

2014 . Er kan daardoor geen bewijswaarde aan worden gehecht aangezien deze gemakkelijk te

vervalsen zijn met allerhande knip- en plakwerk. Ook over uw geboortebewijs met nr 8230680,

uitgegeven op 24 augustus 2015 te Ilupeju kan worden opgemerkt dat deze geen enkel objectief

element bevat (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens)

waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld.

Deze documenten zijn dus geen bewijs van uw identiteit, ze vormen hoogstens een zwakke aanwijzing.

Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-

generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en

deze documenten.”
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De Raad stelt vast dat verzoekster er lijkt van uit te gaan dat de voorgelegde documenten slechts

bewijswaarde kan worden ontzegd indien de valsheid of het niet authentiek karakter ervan wordt

aangetoond. De Raad wijst erop dat de commissaris-generaal of de Raad niet moet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

asielzoeker op te vullen. De Raad benadrukt dat de commissaris-generaal een zeer ruime

appreciatiebevoegdheid bezit aangaande de bewijswaarde van de aan hem voorgelegde documenten.

Ook om andere redenen dan hun eventuele valsheid kan hij aan deze stukken iedere bewijswaarde

ontzeggen (RvS 4 maart 2008, nr. 180.410; RvV 25 juni 2008, nr. 13.077; RvV 20 oktober 2009, nr. 32

872). De commissaris-generaal, en bijgevolg ook de Raad, kan aan de aangebrachte stukken

bewijswaarde weigeren wanneer deze onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden, wat

in casu het geval is zoals blijkt uit de pertinente motivering van de bestreden beslissing. Immers het

beoordelen van de authenticiteit van neergelegde documenten is niet eenduidig verbonden aan de

bewijswaarde van de feiten uit het asielrelaas die de asielzoeker wenst te onderbouwen. De

commissaris-generaal en de Raad kunnen daarenboven de aangebrachte stukken bewijswaarde

weigeren wanneer deze naar hun oordeel onvoldoende garanties op het vlak van authenticiteit bieden.

Bovendien is een document slechts één element in het asielrelaas en hangt de bewijswaarde af van de

verklaringen van de asielzoeker én van andere objectieve criteria.

Waar verzoekster betoogt dat de commissaris-generaal een onderzoek diende te verrichten naar de

echtheid van de documenten, dat een eenvoudige navraag bij de Nigeriaanse autoriteiten naar de

authenticiteit van het paspoort uitsluitsel kan geven omtrent de echtheid van het document en aldus ook

van haar identiteit, wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust op de kandidaat-vluchteling zelf en dat het de taak is van de asielzoeker om de

verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en alle nodige elementen voor de beoordeling van

de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de asielinstanties om in het licht van de verklaringen

van de betrokkene en van de concrete omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag en artikel

48/3 van de vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin

van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad benadrukt nogmaals dat de bewijslast in beginsel

bij de asielzoeker zelf rust. Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige

feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan

beslissen over de asielaanvraag. De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de aangevoerde

feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Aangezien op grond van het geheel van de vaststellingen van de bestreden

beslissing kon worden besloten dat de documenten geen bewijs van verzoeksters identiteit vormen, kan

niet worden ingezien waarom de commissaris-generaal meer informatie had moeten vragen.

Waar verzoekster stelt dat het van haar bezwaarlijk kan worden verwacht dat zij zich zelf tot de

autoriteiten van haar land van herkomst zou wenden teneinde dergelijke bevestiging te bekomen, stelt

de Raad vast dat een dergelijke verwachting noch door de commissaris-generaal, noch door de Raad

wordt geuit.

2.5.2. Verzoekster betoogt dat zij zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken als op het Commissariaat-

generaal te goeder trouw en naar best vermogen verslag heeft gedaan van wat haar in Nigeria is

overkomen en wat haar ertoe bracht asiel aan te vragen, dat daarbij niet uit het oog mag worden

verloren dat aan verzoekster gevraagd werd om verslag te doen over feiten die nog steeds bijzonder

traumatisch voor haar zijn, hetgeen uiteraard niet gemakkelijk is, dat er eveneens rekening mee dient te

worden gehouden dat verzoekster nog een zeer jonge vrouw is.

Het louter opwerpen dat verzoekster ter goeder trouw is in haar verklaringen en dat zij naar best

vermogen verslag heeft gedaan van wat haar in Nigeria is overkomen en haar ertoe bracht asiel aan te

vragen, kan bezwaarlijk beschouwd worden als afdoende weerlegging van de motieven van de

bestreden beslissing. De Raad wijst erop dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging op zich

niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze vrees dient immers ook steeds

getoetst te worden aan objectieve vaststellingen en verzoekster dient in dit verband de vrees concreet

aannemelijk te maken. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens

is met de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing, doch deze motieven worden niet in concreto

weerlegd, zoals blijkt uit onderhavig arrest.
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In zoverre verzoekster in het algemeen stelt dat niet uit het oog mag verloren worden dat aan haar werd

gevraagd om verslag te doen over feiten die nog steeds bijzonder traumatiserend zijn voor haar,

hetgeen uiteraard niet gemakkelijk is, beperkt zij zich tot een loutere algemene bewering, die niet

vermag de pertinente motieven vermeld onder punt 2.5 te weerleggen of te ontkrachten. De Raad merkt

op dat van een persoon die beweert een gegronde vrees voor vervolging te koesteren of een reëel risico

te lopen op het lijden van ernstige schade redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij in staat is met

betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die de essentie van zijn asielrelaas uitmaken en die

hij persoonlijk heeft meegemaakt coherente en duidelijke informatie te verschaffen, vermits kan

verwacht worden dat deze feiten en gebeurtenissen, ongeacht de traumatische of stressvolle ervaring,

in het geheugen gegrift zouden staan zo zij zich in werkelijkheid voorgedaan zouden hebben.

Verzoekster blijft hier echter, zoals blijkt uit de onder punt 2.5 weergegeven motieven, geheel in

gebreke. In zoverre verzoekster wenst aan te geven dat de traumatiserende ervaring effectief geleid

heeft tot een trauma waardoor zij over de gebeurtenissen die zij heeft meegemaakt niet gemakkelijk kan

verhalen, dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster geen medisch attest bijbrengt waaruit

het bestaan van een trauma in haar hoofde kan worden afgeleid. Bijgevolg toont zij niet aan

getraumatiseerd te zijn; laat staan dat zij aantoont dat zij ingevolge hiervan niet in staat was om tijdens

het gehoor volwaardige verklaringen af te leggen. Voorts formuleerde verzoekster noch de advocaat die

haar bijstond enig bezwaar tegen het plaatsvinden van het gehoor bij het Commissariaat-generaal en

blijkt uit het gehoorverslag dat het gehoor op normale wijze is geschied.

In zoverre verzoekster er op wijst dat er rekening mee dient gehouden te worden dat zij nog zeer jong is,

wijst de Raad er vooreerst op dat reeds werd vastgesteld dat verzoekster meerderjarig is. Voorts

verduidelijkt zij niet op welke wijze het in rekening nemen van het feit dat zij een jonge vrouw is, de in

punt 2.5 opgesomde motieven van de bestreden beslissing, kan weerleggen of ontkrachten. Ten

overvloede, in zoverre verzoekster zou menen dat het feit dat zij jong is, in rekening dient genomen te

worden bij de beoordeling van haar verklaringen, wijst de Raad er op dat ook van een persoon met een

jeugdige leeftijd op het moment van de feiten mag worden verwacht dat hij omtrent belangrijke feiten in

zijn leven, die mee de essentie uitmaken van zijn asielaanvraag, voldoende correcte, coherente en

duidelijke informatie kan geven (cf. RvS 15 maart 2005, nr. 142.153).

2.6. Voor het overige dient vastgesteld dat de motieven in de bestreden beslissing, die vermeld worden

in punt 2.5, steun vinden in het administratief dossier en pertinent en correct zijn. Bijgevolg worden deze

motieven door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.7. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas niet voldoet aan de

cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

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

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

vreemdelingenwet.

2.8. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

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

dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Verzoekster brengt niets in tegen de beoordeling van de commissaris-generaal dat er kan besloten

worden, op grond van informatie aanwezig in het administratief dossier, dat er actueel voor burgers

afkomstig uit het zuiden van Nigeria geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2,

c) van de vreemdelingenwet, zodat de Raad de conclusie van de commissaris-generaal op basis van de

objectieve informatie die aan het administratief dossier werd toegevoegd beaamt.

In hoofde van verzoekster kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel, de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster op het

Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar

asielmotieven uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende

stukken neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een
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tolk die het Yoruba machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden.

2.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van de artikelen 1, A, (2) van het vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

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 achttien november tweeduizend zestien

door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


