
RvV X - Pagina 1 van 8

nr. 93 065 van 7 december 2012

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 6 september 2012

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

staatlozen van 8 augustus 2012.

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 5 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. VAN DEN BRUEL, loco

advocaat C. VAN THIENEN, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Ondo state en behorende tot de

Yoruba etnie. U werd op 5 mei 1970 geboren in Ore, Ondo state, waar u opgroeide. Nadat u gestopt

was met school, volgde u een training om kapster te worden en u werkte als kapster in een salon. Uw

man was bouwvakker en werkte op verschillende plaatsen. Omdat het onveilig was om steeds terug te

keren naar Ore, vroeg hij u om ook naar Madalla (Niger state) te komen, waar hij aan het werk was. In

Madalla had u ongeveer een jaar lang een kapsalon tegenover de Saint-Theresa Catholic Church, waar

u ook kleine etenswaren verkocht. Op 25 december, kerstdag 2011, ging u erg vroeg naar uw winkel,

omdat u weet dat het een drukke periode is. U zag vier mannen aan de overkant bij de kerk. Eén van
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hen was een put aan het graven. Zonder nadenken sprak u hen aan en vroeg u hen wat ze aan het

doen waren. Ze antwoordden dat dit uw zaken niet waren. U dacht dat het misschien dieven waren dus

u zei hen dat als er iets zou gebeuren, u hen gezien had. Daarop zeiden ze dat ze u dan moesten

vermoorden, en één van hen kwam achter u aangelopen. Hij riep u toe dat hij u gezien had en dat hij u

wel zou vinden. U bleef lopen tot u merkte dat hij niet meer achter u aankwam en verschool zich dan om

even bij te komen, aangezien u bij een val uw vinger gebroken had en een paar tanden kwijtraakte. Niet

veel later hoorde u een luide explosie en u vernam van mensen op straat dat de kerk werd opgeblazen

en dat de huizen in de buurt in brand stonden. Vervolgens nam u een taxi naar het busstation en vertrok

u naar Ondo. In Ondo verbleef u bij verschillende vrienden en familie. Omdat de mensen bij wie u

verbleef ook bang waren dat u zou gezocht worden door degenen die de aanslag op de Saint-Theresa

kerk pleegden, vertrok u op 1 april 2012 vanuit Ondo naar uw vriendin Tinu in Lagos. Zij stelde u voor

aan meneer K. {..}, die u op 9 april 2012 vergezelde naar België. Op 10 april 2012 kwam u aan in België

en op 11 april 2012 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U beweert een jaar in Madalla gewoond te hebben (zie CGVS p.3) vooraleer u er moest vertrekken

op 25 december 2011 (zie CGVS p.7). U kan echter bijzonder weinig over Madalla vertellen en

de gegevens die u erover verstrekt zijn vaag of zelfs foutief. Om te beginnen heeft u het zelf initieel

over ‘Mandela’. Wanneer u meer uitleg gevraagd wordt spelt u de naam van stad als Madella. (zie

CGVS p.3 en notitieblad in bijlage) Vervolgens situeert u Madalla als een wijk van Minna (zie CGVS

p.3). Volgens informatie waarover het CGVS beschikt is de stad Minna echter de hoofdstad van Niger

state en bevindt zij zich op meer dan 100 km van Madalla (zie informatie administratief dossier).

Gevraagd hoever Madalla van Abuja ligt stelt u dat het niet heel ver is, maar u kan niet specifiëren (zie

CGVS p.3). Dat u wel degelijk Madalla bedoelt blijkt echter uit het feit dat u zegt dat het ook Suleja wordt

genoemd (zie CGVS p.3), en Suleja is de Local Government Area waartoe Madalla behoort (zie

informatie administratief dossier). Bovendien is het wel degelijk in Madalla dat de Saint-Theresa Catholic

Church op kerstdag 2011 werd gebombardeerd. (zie informatie administratief dossier). De naam

Madalla komt ook terug op de papieren die u afgeeft ter staving van uw asielrelaas. Het is erg

eigenaardig dat iemand die beweert een jaar lang in Madalla gewoond te hebben, de stad bestempelt

als een wijk van Minna, terwijl de stad Minna meer dan 100 km er vandaan ligt (zie informatie

administratief dossier). U stelt meerdere malen dat Madalla een wijk is van Minna (zie CGVS p.3) en

wanneer u tenslotte gevraagd wordt of Madalla dus tegen het centrum van de stad Minna ligt, antwoordt

u dat u het niet zeker weet, maar dat u denkt van wel (zie CGVS p.4). Ter verklaring van uw

onwetendheid stelt u nog dat u de buurt niet zo goed kende en enkel wist dat u dicht bij een katholieke

kerk woonde, aangezien uw man de boodschappen deed (zie CGVS p.4). Het is echter weinig

geloofwaardig dat een vrouw die een jaar lang in een kapsalon werkt in Madalla, gedurende al die tijd

volstrekt onwetend zou blijven over de eigenlijke ligging van de stad. Volgens informatie waarover het

CGVS beschikt wordt Madalla wel genoemd als satelliet-stad van Abuja, deze stad ligt echter bijna

veertig kilometer van Madalla, in tegenovergestelde richting van Minna. Daarnaast kan u ook niet

plaatsen waar in de stad u zich verscholen heeft toen u merkte dat u niet meer achtervolgd werd (zie

CGVS p.11). Evenmin kan u zeggen waar in Madalla het politiestation, of het busstation naar Ondo zich

bevinden (zie CGVS p.13). Dit alles maakt dat er sterke vraagtekens geplaatst kunnen worden bij uw

verblijf in Madalla gedurende het jaar 2011.

Bij de informatie die u verstrekt over het incident op 25 december 2011, waarbij de Saint-

Theresa Catholic Church van Madalla werd gebombardeerd, kunnen de volgende opmerkingen

gemaakt worden:

U stelt dat u niet meer zeker weet op welke datum het incident heeft plaatsgevonden, u vermoedt

25 december, kerstdag, maar u stelt nog wel te weten dat het op een donderdag was (zie CGVS p.5).

In werkelijkheid vond het incident inderdaad plaats op kerstdag, maar dit viel in 2011 op een zondag,

wat ook vermeld staat op één van de papieren die u zelf hebt afgegeven (zie administratief

dossier). Diezelfde dag vonden er ook andere aanslagen plaats in andere steden (zie informatie in

administratief dossier), maar hier blijkt u geen weet van te hebben (zie CGVS p.13).

Verder verklaart u dat u op de ochtend van de aanslag op de kerk vier mannen bij de kerk zag

staan, naast een auto, terwijl één van hen een put groef (zie CGVS p.10). Aanvankelijk stelt u dat u hen

zonder nadenken aansprak, omdat u dacht dat het misschien dieven waren. U waarschuwde hen dat u

hen gezien had, voor als achteraf zou blijken dat er iets gebeurd was (zie CGVS p.8). Later zegt u

echter dat u op het moment dat u hen zag staan toch al dacht dat ze misschien iets deden in verband

met bommen (zie CGVS p.10). Ten eerste is dit strijdig met de verklaring die u eerder aflegde, dat u

dacht dat ze dieven waren en ten tweede kan men opmerken dat het wel erg onvoorzichtig zou zijn om
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vier grote mannen (zie CGVS p.10), waarvan u denkt dat ze een aanslag voorbereiden (zie CGVS p.10),

zomaar aan te spreken en er op te wijzen dat u hen gezien hebt. Bovendien is het al weinig

waarschijnlijk dat vier mannen die een aanslag voorbereiden op zo’n opvallende manier te werk zouden

gaan en zich aldus verdacht zouden maken. Uit informatie waarover het CGVS beschikt bleek trouwens

dat bij de aanslag een bomauto tot ontploffing gebracht werd. Het is volstrekt onduidelijk waarom de

mannen waarvan u suggereert dat ze de kerk opbliezen dan een put zouden hebben gegraven. Eén van

de mannen zou nadat u hen aansprak gezegd hebben dat hij u dan zal moeten vermoorden en hij

begon achter u aan te lopen (zie CGVS p.9). Echter, ondanks het feit dat hij erg lang was (zie CGVS

p.10), u een aantal keer gevallen bent en u zich lelijk bezeerde, liet hij u ontsnappen (zie CGVS p.11).

Hoewel hij moest voorkomen dat u hem zou kunnen identificeren als dader van een aanslag, riep hij u

enkel nog achterna dat hij u nog wel zou vinden (zie CGVS p.10). Dit deel van uw asielrelaas komt

weinig waarschijnlijk over en roept vragen op bij uw effectieve aanwezigheid in Madalla op de dag van

de aanslag en bij de feiten die eraan vooraf zouden zijn gegaan.

Hoewel u bang stelt te zijn dat u vermoord zal worden als u gevonden wordt (zie CGVS p.13), bleef

u toch nog meer dan vier maanden in Nigeria (van 25 december 2011 tot 9 april 2012), vooraleer

u effectief besloot te vertrekken (zie CGVS p.7). Dit relativeert in sterke mate de ernst van uw vrees

om inderdaad vermoord te worden. Evenmin heeft u opgevolgd of er uiteindelijk mensen

gearresteerd werden in verband met de aanslag die gepleegd werd (zie CGVS p.13). Dit is hoogst

merkwaardig omdat uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u vermoedt dat de mensen die u vlak

voor de aanslag heeft gezien [toen ze een put groeven] diegenen waren die de kerk opbliezen (zie

CGVS, p. 9). Vermits deze mannen zouden gesteld hebben u te moeten vermoorden omdat u hen zag

(zie CGVS, p. 8) is het des te meer interessant voor u om te weten of deze mannen naderhand gevat

zijn, want dit bepaalt of u al dan niet veilig bent in uw land van herkomst. Bovendien zou men ook

verwachten dat u de zaak zou hebben opgevolgd, omdat uit uw verklaringen blijkt dat u vreesde dat uw

man iets zou overkomen zijn naar aanleiding van de aanslag op de kerk, omdat het huis waar jullie

woonden zich situeerde in de buurt van de kerk (zie CGVS, p.3 en 9) en u precies had gehoord dat ook

huizen in de buurt van de kerk bij de aanslag waren vernield (zie CGVS, p.9). U stelt dat u pas een

week vóór het gehoor door het CGVS met zekerheid te weten kwam dat uw man inderdaad eind vorig

jaar tijdens de aanslag overleden is (zie CGVS p.11). U ontdekte dit enkel omdat men u in België zei dat

u documenten nodig had voor uw asielaanvraag en u vervolgens om hulp vroeg om deze te vinden (zie

CGVS p.8). Vlak na de gebeurtenissen ondernam u echter geen enkele poging om er achter te komen

wat er van uw man geworden was, u wachtte enkel tot u iets van hem zou horen, ook al wist u dat er

veel mensen overleden waren en hij zich dicht bij de plaats van het onheil bevond (zie CGVS p.8-9). Dat

u zo weinig moeite deed om zekerheid te krijgen over het lot van de man met wie u reeds 18 jaar samen

was (zie CGVS p.5), komt erg vreemd over. Uw desinteresse wat betreft de plegers van de aanslag en

zeker wat betreft het lot van uw man, maakt dat uw asielrelaas weinig doorleefd overkomt en tast verder

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas aan.

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

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

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

vastgesteld.

Ter staving van uw identiteit geeft u een geboortecertificaat af. Dit documenten bevat echter geen

enkel objectief element (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. Bijgevolg vormt het document geen bewijs van uw identiteit, maar hoogstens een

aanwijzing hiervoor.

Verder geeft u foto’s af, volgens u van de aanslag in Madalla. De stad Madalla wordt inderdaad op

één van de papieren vermeldt, maar de bron waar deze foto’s vandaan komen wordt niet vermeld,

evenmin is duidelijk of alle foto’s van dezelfde bron afkomstig zijn. Op één van de foto’s zou het lijk van

uw man te zien zijn. Het is pas vorige week, bij het zien van deze foto, dat u ontdekt zou hebben dat uw

man inderdaad gestorven is. Bij de foto wordt echter geen naam vermeld, zodat hieruit niet valt af te

leiden dat het om uw man gaat. U brengt ook geen ander bewijs aan waaruit zou blijken dat O. S.

{..} inderdaad op 25 december 2011 in Madalla is omgekomen en evenmin brengt u bewijs aan dat

deze man inderdaad uw partner is en de vader van uw kinderen. Verder geeft u een Nigeriaanse krant

af, waarin foto’s en informatie over andere aanslagen in Nigeria staan. Deze zijn echter irrelevant aan

uw asielrelaas en aan de bovenstaande bedenkingen bij uw asielrelaas.

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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/3 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). Verder voert zij de schending aan van de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel.

2.1.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele

motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr.

167.852). De administratieve overheid dient in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te

nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende”

impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de

genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006, nr. 159.298; RvS 12 januari

2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr. 172.777).

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden

beslissing, die juridisch gesteund is op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, volledig

kent. Verzoekende partij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond,

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen worden genomen. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.1.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder 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 dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law

of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. 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). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van bescherming

kunnen rechtvaardigen.

2.1.3. Waar verzoekende partij in haar betoog een summiere samenvatting geeft van het door haar

voorgehouden asielrelaas wijst de Raad erop dat het louter herhalen van de asielmotieven niet van aard

is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS 4 januari 2006, nr. 153.278; RvS 10

maart 2006, nr. 156.221). Het komt derhalve aan verzoekende partij toe om de motieven van de

bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen, waartoe verzoekende

partij, zoals verder blijkt, in gebreke blijft.
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2.1.4. Verzoekster start met een theoretisch betoog en stelt dat zij maar enkele jaren sporadisch naar

school is gegaan waardoor het voor haar moeilijk is om een naam correct te spellen. Tijdens het

interview was hieromtrent een miscommunicatie. Verzoekster stelde voordien te wonen in Ore en zij

hield zich dagelijks bezig met het huishouden en haar kapsalon zodat zij Madalla zelf nooit verlaten

heeft. De boodschappen werden steeds gedaan door haar man. Voor haar is het aldus onmogelijk exact

te weten waar Madalla precies ligt. Verzoekster betoogt nog dat zij de rest van Madalla nooit verkend

heeft en dus de buurt niet goed kende. Zij heeft daarenboven nooit de bus genomen zodat zij niet kon

weten waar het busstation zich bevond. Zij was ook in shock naar aanleiding van de bomaanslag, zodat

zij zich niet meer precies kan herinneren waar zij zich schuilhield.

2.1.5. De Raad wijst er op dat niet elke onwetendheid op een vraag, zoals vastgesteld op het

Commissariaat-generaal, op zich leidt tot de ongeloofwaardigheid van verzoeksters relaas, maar wel de

totaliteit van onwetendheden en onjuistheden. Het is geenszins aannemelijk dat verzoekster – die stelt

gedurende iets meer dan een jaar in Madalla te hebben gewoond en daar ook te hebben gewerkt in een

kapsalon (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, pp.3-4) – noch de juiste benaming van

Madalla kan spellen noch deze plaats correct kan situeren. De commissaris-generaal heeft in de

bestreden beslissing een omstandige en draagkrachtige motivering gegeven waarom het geheel van de

vastgestelde onwetendheden en onjuistheden leidt tot de ongeloofwaardigheid van haar beweerde

verblijf in Madalla en bijgevolg tot de ongeloofwaardigheid van het voorgehouden relaas. Waar verzoek-

ster wijst op haar lage scholingsgraad om de vage en verkeerde antwoorden over Madalla te verklaren,

wijst de Raad erop dat ook van een persoon met een geringe opleiding mag worden verwacht dat deze

in staat is voldoende coherente en duidelijke informatie te verstrekken betreffende zijn verblijfplaats, dit

te meer nu verzoeksters verblijf aldaar bezwaarlijk als kortstondig kan worden beschouwd. Gelet op dit

verblijf van meer dan een jaar, kan het argument dat zij een besloten leven leidde, evenmin verant-

woorden waarom haar kennis over Madalla zo beperkt is.

De Raad stelt verder vast dat uit lezing van het gehoorverslag niet blijkt dat er in casu sprake is van

miscommunicatie of dat verzoekster tijdens haar gehoor hiervan melding heeft gemaakt. Verzoekster

werd duidelijk uitgelegd wat de rol van de tolk is en dat zij eventuele problemen diende te melden. De

Raad oordeelt dat het aposteriori argument van verzoekster geen steun vindt in de stukken van het

administratief dossier waaruit blijkt dat het gehoor op een normale wijze is verlopen en waaruit hoege-

naamd geen problemen in verband met de communicatie blijken. De in de bestreden beslissing vastge-

stelde verkeerde verklaring van verzoekster waar zij initieel sprak over Mandela om zichzelf dan te

corrigeren maar Madella spelt in plaats van Madalla (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk

3, p. 3), kan geenszins worden verklaard door een beweerd communicatieprobleem.

Waar verzoekster nog stelt dat zij door de gebeurtenissen in shock was zodat zij zich niet meer kan

herinneren waar zij zich precies schuilhield, wijst de Raad erop dat de vlucht van verzoekster van de

mannen en het feit dat zij zich moest verschuilen een element betreft dat de kern van haar asielrelaas

uitmaakt en waarvan redelijkerwijze mag worden verwacht dat zij dit element nog waarheidsgetrouw kan

weergeven, te meer daar het gaat om ingrijpende gebeurtenissen die geacht mogen worden in haar

geheugen te zijn gegrift. Voorts merkt de Raad op dat verzoekster geen objectieve elementen aan-

brengt, noch een geneeskundig getuigschrift neerlegt, waaruit zou blijken dat zij geheugenproblemen of

-stoornissen heeft ten gevolge van de gebeurtenissen die zij zou hebben meegemaakt.

Het betoog van verzoekster waarom zij weinig of zelfs verkeerde informatie geeft over haar verblijf-

plaats, kan geenszins overtuigen. De motieven van de bestreden beslissing worden dan ook niet

dienend weerlegt.

2.1.6. Tijdens het interview heeft verzoekster voorts duidelijk verklaard dat de aanslag plaatsvond

tijdens de kerstperiode, die enkele dagen duurt. Ze vermoedde dat het op een donderdag was. Door de

shock en de gebeurtenissen is zij de juiste dag vergeten en ging zij er verkeerdelijk van uit dat het een

donderdag betrof. Tijdens het interview bleek ook dat zij niet veel besef heeft van datum en uur.

2.1.7. De Raad wijst er nogmaals op dat de bomaanslag op de kerk een wezenlijk aspect uitmaakt van

verzoeksters asielrelaas. Derhalve mag aangenomen worden dat deze gebeurtenis in het geheugen van

verzoekster gegrift staat en dat zij precies kan aanduiden op welke dag deze bomaanslag heeft plaats-

gevonden. Nogmaals merkt de Raad op dat verzoekster ook geen objectieve elementen aanbrengt,

noch een geneeskundig getuigschrift neerlegt, waaruit zou blijken dat zij geheugenproblemen of -stoor-

nissen heeft ten gevolge van de gebeurtenissen die zij zou meegemaakt hebben. Het betoog van

verzoekster kan niet overtuigen.
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2.1.8. Verzoekster betoogt voorts dat zij eerst niet wist wat zij van die mannen moest denken. Ze dacht

dat het om dieven kon gaan, doch zij hield eveneens in haar achterhoofd dat het om terroristen kon

gaan. Daar zij op dat ogenblik pure woede voelde en ook in paniek was, sprak zij hen aan zonder na te

denken. Zij heeft deze mannen ook zeer vroeg in de ochtend ontdekt, een moment waarop er nog niet

veel mensen op straat waren en zij ongestoord hun gang konden gaan. Haar grote geluk is geweest dat

zij op een gegeven moment is kunnen schuilen waardoor de man die haar achternazat haar uit het oog

is verloren. Anders had zij het waarschijnlijk niet overleefd.

2.1.9. Verzoeksters uitleg waarom zij een dergelijke risicovol gedrag als het aanspreken van de mannen

die de aanslag hebben gepleegd vertoonde te verklaren, kan hoegenaamd niet overtuigen. Immers,

wanneer men geconfronteerd wordt met feiten waarbij in hoofde van een persoon die deze feiten vast-

stelt, een alarmbel gaat rinkelen, dan mag er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat deze persoon

zichzelf niet in een positie brengt die gevaarlijk is voor lijf en leden, maar eerder, dat men op een andere

manier reageert, zeker wanneer men door de vastgestelde situatie in paniek is, en bijvoorbeeld dit feit

gaat melden. Zichzelf in een zodanige kwetsbare positie plaatsen, zoals verzoekster volgens haar

verklaringen heeft gedaan, is allerminst geloofwaardig.

2.1.10. Waar zij nog stelt dat zij deze mannen vroeg in de ochtend ontdekt heeft op een ogenblik dat er

nog niet veel mensen op straat waren, dit om de opvallende manier van werken van de mannen te

verklaren, kan zij evenmin overtuigen. Immers is het geenszins aannemelijk dat personen die een

dergelijk zwaar feit als het plegen van een aanslag in uitvoering willen brengen, dit op een dermate

opvallende wijze zouden doen zoals beschreven door verzoekster. Zelfs in de ochtend met weinig

beweging op straat bestaat het risico bij dergelijke handelwijze betrapt te worden, getuige daarvan zelf

de verklaring van verzoekster dat zij de mannen ontdekte. De beschrijving van verzoekster van de

handelwijze van de mannen is dan ook geenszins geloofwaardig.

2.1.11. Door louter te stellen dat het haar geluk is geweest dat zij zich op een gegeven ogenblik heeft

kunnen verschuilen en dat de man die haar achternazat haar daardoor uit het oog is verloren, kan zij

geenszins afbreuk doen aan de concrete motieven van de bestreden beslissing, met name: “Eén van de

mannen zou nadat u hen aansprak gezegd hebben dat hij u dan zal moeten vermoorden en hij begon

achter u aan te lopen (zie CGVS p.9). Echter, ondanks het feit dat hij erg lang was (zie CGVS p.10), u

een aantal keer gevallen bent en u zich lelijk bezeerde, liet hij u ontsnappen (zie CGVS p.11). Hoewel

hij moest voorkomen dat u hem zou kunnen identificeren als dader van een aanslag, riep hij u enkel nog

achterna dat hij u nog wel zou vinden (zie CGVS p.10).” Het is geenszins aannemelijk dat verzoekster is

kunnen ontkomen aan haar belager wanneer zij verschillende keren gevallen is tijdens haar vlucht en dit

juist in het voordeel speelt van haar belager om haar te vatten. Haar verklaring dat hij zijn achtervolging

staakte en haar enkel achterna riep dat hij haar zou vinden (administratief dossier, gehoorverslag

CGVS, stuk 3, p. 10) is geenszins geloofwaardig nu dit niet strookt met het gedrag dat kan verwacht

worden van een persoon die iemand achterna loopt om haar te vatten en te vermoorden (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 8). Pas nadat verzoekster merkte dat ze niet meer achtervolgd

werd, is ze gaan schuilen (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 10). Verzoekster

tracht thans nuanceringen aan haar verklaringen toe te voegen waar zij stelt dat haar achtervolger haar

uit het oog verloren is door het feit dat zij kon schuilen. Dit vindt evenwel geen steun in het administratief

dossier. Verzoeksters verklaringen kunnen gelet op voorgaande hoegenaamd niet overtuigen.

2.1.12. Verzoekster stelt uiteindelijk vier maanden ondergedoken te hebben geleefd bij vrienden en

familie. Omdat de onzekerheid uiteindelijk te veel werd en uit vrees voor haar leven is zij gevlucht.

2.1.13. Wanneer verzoekster bedreigd wordt met de dood en men haar zou vinden (administratief

dossier, gehoorverslag CGVS, stuk 3, pp. 8 en 10), dan is het geenszins aannemelijk dat zij er niet beter

op vindt dan te gaan inwonen bij familie en vrienden, nu ervan mag worden uitgegaan dat dit één van de

eerste plaatsen is waar belagers komen zoeken. Van een persoon die werkelijk vreest voor zijn leven,

mag verwacht worden dat hij alles in het werk stelt om zo snel mogelijk in veiligheid te worden gebracht.

De vaststelling dat verzoekster er evenwel voor kiest te gaan leven bij familie en vrienden en dit

gedurende vier maanden vooraleer zij dan toch beslist om te vertrekken, doet dan ook terecht afbreuk

aan de ernst van haar voorgehouden vrees. Het betoog van verzoekster kan niet overtuigen.

2.1.14. Verzoekster stelt geen enkele opzoeking gedaan te hebben uit pure vrees dat die mannen te

weten zouden komen waar zij was. Ze had wel een vermoeden dat haar man was omgekomen bij de

bomaanslag. Ze vernam namelijk via via dat hun huis beschadigd was en dat vermoedelijk niemand de
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aanslag had overleefd. Haar vermoeden werd jammer genoeg bevestigd toen zij enige tijd terug een

foto van haar man te zien kreeg.

2.1.15. De Raad wijst er evenwel op dat van verzoekster redelijkerwijze mag worden verwacht dat zij

geïnteresseerd is in de evolutie en de gevolgen van haar problemen. Dit te meer nu zij niets meer

vernam van haar man en mag worden aangenomen dat zij alles in het werk stelt om te weten wat er met

hem gebeurd is, alsook met de mannen die haar bedreigden en verantwoordelijk zijn voor hetgeen met

haar man zou zijn gebeurd. Het feit dat verzoekster hiertoe geen enkele poging ondernomen heeft, kan

niet verklaard worden door een mogelijke angst om ontdekt te worden en doet dan ook terecht afbreuk

aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

2.1.16. Verzoekster betoogt nog met een smokkelaar gereisd te hebben die bij aankomst in België

verdween waardoor zij ook niet meer over haar paspoort beschikt.

2.1.17. De Raad ziet hoegenaamd niet in hoe dergelijk betoog afbreuk kan doen aan de vaststelling dat

verzoekster geen enkel overtuigend identiteitsdocument heeft voorgelegd maar slechts een geboorte-

akte die slechts een aanwijzing van identiteit vormt.

2.1.18. Verzoekster vraagt zich voorts af hoe zij kan aantonen dat de man op de foto wel degelijk haar

overleden echtgenoot is. Verzoekster kan geen trouwdocumenten voorleggen, gelet op het feit dat het in

Nigeria zo is dat wanneer een man een kind verwekt bij een vrouw, deze vrouw beschouwd wordt als

zijn echtgenote.

2.1.19. Wat de door verzoekster bijgebrachte foto’s betreft meent de Raad dat hieraan geen bewijs-

waarde kan worden toegekend daar deze door mogelijk enscenering van locatie en omstandigheden of

manipulatie geen garantie bieden over de authenticiteit van wat werd afgebeeld. Uit niets blijkt boven-

dien dat het verzoeksters echtgenoot betreft. Bovendien, om bewijskracht aan een stuk te kunnen

ontlenen dient dit te worden ondersteund door geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen

hetgeen in casu niet het geval is (RvS 14 juli 2011, nr. 7257 (c)). Het betoog van verzoekster kan aan

deze vaststellingen geen afbreuk doen.

2.1.20. Verder benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de

verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de

commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder

de uitgebreide landeninformatie en het gehoorverslag van verzoekende partij en dat zij tijdens het

gehoor de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken

neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekende partij op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak (RvS 28 november 2006, nr. 165.215; RvS 21 maart 2007, nr. 169.222). Het

zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.1.21. Het eerste middel kan niet worden aangenomen.

2.2. In ondergeschikte orde voert verzoekster in een tweede middel de schending aan van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet en van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het

motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekster start met een theoretisch betoog en herhaalt haar kritiek zoals uiteengezet onder het eerste

middel.

2.2.1. Wat betreft de opgeworpen schending van het motiverings- en zorgvuldigheidsbeginsel verwijst

de Raad naar zijn bespreking dienaangaande onder het eerste middel.

2.2.2. Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de

criteria van het Vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands
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gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen

die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.2.3. Het tweede middel kan niet worden aangenomen.

2.3. De Raad is van oordeel dat verzoekster geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt

die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige

motieven, die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekster noch een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.

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 zeven december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


