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nr. 179 646 van 16 december 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 28 juli 2016 heeft

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

29 juni 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 het 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 de verzoekende partij en haar advocaat H. CORNELIS 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 25 januari 2016 en heeft zich op 24 februari 2016 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 16 maart

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 14 juni 2016.

1.3. Op 29 juni 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 28 november 1995 te Benin City, van de

Benin etnie. U woonde bij uw ouders en broer en zussen en u ronde uw secundair onderwijs af.

Vervolgens volgde u een opleiding in de verpleegkunde die u om financiële redenen diende stop te

zetten.

Uw vader werd op 8 november 2015 gedood door leden van de ‘secret cult’ omwille van een

landconflict. De cult viel in de nacht jullie huis binnen en ze doodden uw vader waarop u, uw moeder en

uw broer en zussen het huis verlieten uit vrees voor represailles. De familie van uw vader vergaderde de

volgende dag om uit te zoeken wie uw vader zou hebben vermoord. Uw broer ging naar de politie om de

dood van uw vader aan te geven. U besloot om naar een vriend, B. (…) te gaan omdat u in de war was

en omdat u uw familie, die het financieel niet gemakkelijk had niet wilde belasten. U verbleef bij uw

vriend tot 15 november 2015 waarop u met de hulp van mister A. (…) naar Sokoto trok. Eens in Sokoto

dwong mister A. (…) u om te werken als prostituée. U wilde dit niet waarop hij u sloeg. U slaagde er in

om met de hulp van een andere man - wiens naam u niet (meer) kent - Sokoto te verlaten. Hij hielp u

verder ontsnappen naar Libië en van daar zette u uw reis verder naar Europa. U arriveerde in België op

25 januari 2016 en u vroeg asiel aan op 24 februari 2016 nadat u werd aangehouden nabij het station in

Antwerpen-Centraal.

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 de ‘secret cult’ vreest die uw vader heeft vermoord omwille van een landconflict. (zie

gehoor CGVS, p 18). Daarnaast vreest u ook de man die u in de prostitutie wilde dwingen. (zie gehoor

CGVS, p 19)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u doorheen het gehele gehoor geen coherente

verklaringen aflegt waardoor de geloofwaardigheid van uw relaas volledig ondermijnd wordt.

U kan immers niet aannemelijk maken dat u daadwerkelijk op de vlucht ging nadat uw vader zou zijn

vermoord. U legt hierover tegenstrijdige verklaringen af waardoor er geen geloof kan gehecht worden

aan uw verklaringen dat u uw huis diende te verlaten omwille van de moord op uw vader. Zo kan u

initieel niet plaatsen tot wanneer u in uw ouderlijke huis woonde en wanneer u in Sokoto

arriveerde. Wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt wanneer u uw huis heeft verlaten, zegt u

dat dit op 15 januari 2015 was, waarop u dit tevens bevestigt. U verklaart vervolgens dat u op 21

november 2015 in Sokoto arriveerde. Wanneer de PO u confronteert met de lange tijd – tien maand-

tussen het moment waarop u uw huis verliet en het moment waarop u in Sokoto arriveerde, wordt u

zenuwachtig en probeert u de data meermaals te corrigeren waarna u uiteindelijk kan verduidelijken dat

u op 15 november 2015 het huis verliet en dat u op 21 november 2015 in Sokoto arriveerde (zie gehoor

CGVS, p 4-5). Het is reeds een eerste negatieve indicatie en het wijst op weinig doorleefdheid dat

u uw problemen niet beter in de tijd kan situeren. Bovendien verklaart u dat u uw SSC (senior school

certificaat) heeft gedaan, waardoor u al zeker 12 jaar onderwijs heeft genoten in Nigeria (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier) en van u kan verwacht worden dat u in staat bent om een

antwoord te geven op dergelijke vraag.

Verder zijn uw verklaringen over wat u precies deed nadat uw vader werd vermoord niet coherent.

U verklaart initieel dat u de nacht van 8 november, nadat uw vader was vermoord, naar uw oom ging

maar dat deze u niet binnen liet. Vervolgens zegt u dat u naar een vriend, Br. (…) bent gegaan en dat u

daar onderdak kreeg. U zegt zelfs dat u daar bleef van 8 november tot wanneer u op 15 november

Benin City verliet. (zie gehoor CGVS, p 12, p 14). Wanneer u wordt gevraagd wanneer u uw moeder de

laatste keer heeft gezien, zegt u dat dit op 9 november was, wanneer de familie van uw vader samen

zat, 4 huizen verder dan jullie huis. (zie gehoor CGVS, p 14). Wanneer de PO u confronteert met uw

tegenstrijdige verklaringen – dat u uw moeder zou hebben gezien terwijl u bij B. (…) was- verandert u

uw relaas en zegt u dat u pas op 9 november naar B. (…) bent gegaan (zie gehoor CGVS, p 14). Uw
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beweringen zijn een aaneenschakeling van tegenstrijdige verklaringen waardoor geen geloof kan

gehecht worden aan uw vermeende relaas.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat u niet alleen erg vage en incoherente verklaringen aflegde

over belangrijke aspecten van uw asielrelaas (zoals bijvoorbeeld waar u onderdak zocht), maar

bovendien dat uw asielrelaas een aaneenschakeling is van boute beweringen.

Zo kan u niet aannemelijk maken waarom u de ‘geheime cult’ vreest. Wanneer de PO u vraagt waarom

de cultleden u zouden kwaad doen, antwoordt u dat u bang was en dat u dacht dat ze u zouden kunnen

doden. Wanneer u vervolgens nadrukkelijk wordt gevraagd waarom ze u zouden kunnen doden, zegt u,

opnieuw weinig verhelderend dat dit de vrees was die u had (zie gehoor CGVS, p 18). U kan uw vrees

op geen enkele manier concretiseren. U weet bovendien niet wie de jongens van de cult zijn (zie gehoor

CGVS, p 10) en u refereert hierbij uitsluitend naar de praktijk waarbij ze onrechtmatig een stuk land van

uw vader wilden verkopen (zie gehoor CGVS, p 10). U kan niet verduidelijken waarom u wegvluchtte. U

refereert uitsluitend naar het feit dat u bang was van de cult (zie gehoor CGVS, p 11).

Aangezien u niet aannemelijk heeft kunnen maken dat u daadwerkelijk uw huis moest

verlaten omwille van uw vrees voor de cult, kan er ook geen geloof worden gehecht aan uw

vrees voor mister A. (…), die u in de prostitutie zou hebben willen dwingen nadat u uw ouderlijke

huis ontvluchtte. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, wanneer u nadrukkelijk wordt gevraagd wie u

allemaal vreest in Nigeria, u uitsluitend naar de leden van de cult verwijst (zie gehoor CGVS, p 18). Ook

wanneer de PO u nogmaals, tot viermaal toe, nadrukkelijk vraagt of u nog iemand anders vreest, blijft u

bij de leden van de cult. Het is pas wanneer u expliciet wordt gevraagd of u ook mister A. (…) vreest, dat

u hierop ingaat (zie gehoor CGVS, p 19). Wanneer de PO u vraagt waarom u niet eerder heeft gezegd

dat u mister A. (…) vreest, probeert u het initieel te verklaren door uw gebrek aan Engels. Wanneer de

PO u nadrukkelijk zegt dat dit geen misverstand is omwille van de taal, excuseert u zich alleen. (zie

gehoor CGVS, p 19). Wederom getuigt het van weinig inlevingsvermogen dat u niet onmiddellijk

kan concretiseren wie u vreest in Nigeria.

U verklaart dat u niet op de hoogte was van de plannen van mister A. (…) toen u naar Sokoto ging.

Verder zou mister A. (…) geen overeenkomst met u hebben afgesloten toen hij u zou hebben

gedwongen om voor hem te werken. Hij zei u alleen dat u geld zou krijgen van de mannen en dat u dat

aan hem moest geven. (zie gehoor CGVS, p 22) U geeft aan dat u niet naar de politie bent gegaan om

dit te rapporteren omdat u het bureau niet wist zijn (zie gehoor CGVS, p 23).

Ook nu slaagt u er niet in om uw vrees voor mister A. (…) te concretiseren. Bovendien kan er het

volgende worden gezegd over problemen met de mensensmokkelaars bij een terugkeer naar Nigeria. In

tegenstelling tot wat u verklaart, dat er geen organisaties in Nigeria zouden bestaan die u zouden

kunnen helpen uit de prostitutie (zie gehoor CGVS, p 23), bestaat er sinds lang een federale organisatie

die door de Nigeriaanse overheid in het leven werd geroepen, die samenwerkt met meerdere

(Europese) landen en die verantwoordelijk is voor de opvang, bescherming en re-integratie van

slachtoffers van mensenhandel, het National Agency for Prohibition of Traffic in Persons (NAPTIP) (zie

informatie in het administratief dossier). NAPTIP beschikt over een aantal opvangtehuizen (shelters),

verspreid over het land (Abuja, Benin City, Enugu, Kano, Lagos, Sokoto en Uyo). De slachtoffers

zijn hier veilig. De grootste groep wordt gevormd door binnenlandse slachtoffers, maar het betreft ook

een aanzienlijk aantal vrouwen dat vrijwillig is teruggekeerd uit het buitenland. Behalve NAPTIP beschikt

ook een aantal ngo’s over shelters waar slachtoffers kunnen worden opgevangen en over half way

homes, waar vrouwen een tijd kunnen verblijven voordat zij worden herenigd met familie of worden

hervestigd. Recentelijk vonden onder de Trafficking in Persons Act diverse veroordelingen van

mensenhandelaren plaats, met gevangenisstraffen uiteenlopend van twee maanden tot 14 jaar. De

maximumstraf voor mensenhandel met een minderjarige (onder de 18 jaar) is levenslang. Bij NAPTIP

zijn er geen gevallen bekend van slachtoffers van mensenhandel die, na tussenkomst van NAPTIP met

hun familie zijn herenigd, te maken kregen met intimidatie en/of geweld van de kant van

de mensenhandelaren.

Hieruit blijkt dat u desgevallend bij terugkeer naar Nigeria mogelijk beroep zou kunnen doen op

de autoriteiten of het NAPTIP voor wat eventuele bedreigingen vanwege de mensenhandelaars

betreft.
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Verder blijkt uit uw verklaringen dat u zichzelf wel bijzonder weinig moeite heeft getroost om

meer te weten te komen over uw (actuele) situatie (en deze van uw familieleden), wat nogmaals

de ongeloofwaardigheid van uw relaas bevestigd.

U verklaart dat u tot hiertoe uw familie niet heeft gecontacteerd zodat u niet op de hoogte bent van hun

actuele situatie. U zegt dat u uw sim-kaart heeft verloren met hun contact gegevens en dat u tot hiertoe

niet op facebook kon checken hoe het met hen is gesteld (zie gehoor CGVS, p 16). Het feit alleen al dat

u tot op heden nog geen contact met hen heeft proberen te zoeken of er alvast zeer weinig moeite voor

deed, ondermijnt wederom uw vrees dat de geheime cult u of uw familie iets zouden willen aandoen

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 heel uw leven in Benin-City 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.

U legt geen enkel document neer ter staving van uw identiteit en nationaliteit, noch ter ondersteuning

van het door u beweerde 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. “

2. Over de rechtspleging

In het verzoekschrift wordt gesteld dat verzoekster zich tijdens de rechtspleging wenst te laten bijstaan

door een tolk die de taal Benin machtig is. Zij wijst er op dat zij gedurende het gehoor bij het

Commissariaat-generaal werd ondervraagd in het Engels, hetgeen niet haar moedertaal is, dat, gezien

gedurende het gehoor is gebleken dat verzoekster zich niet steeds goed kon uitdrukken om haar

asielrelaas te kunnen vertellen, zij uitdrukkelijk vraagt dat een tolk Benin wordt aangesteld.

Uit haar “bijlage 26” (administratief dossier, stuk 13) blijkt dat verzoekster op 24 februari 2016 een tolk

Engels heeft gevraagd. Ter terechtzitting hierop gewezen, alsook op de onbeschikbaarheid van een tolk

Benin, aanvaardt verzoekster dat zij zal bijgestaan worden door een tolk die het Engels machtig is. De

Raad heeft verzoekster ter terechtzitting overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 21

december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: PR

RvV) ondervraagd en vastgesteld dat verzoekster het Engels machtig is. De advocaat van verzoekster

bevestigt dat verzoekster Engels begrijpt.

Ten overvloede wijst de Raad er op dat uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal van 14

juni 2016 geenszins blijkt dat verzoekster de Engelse taal niet machtig is en dat zij door een gebrek aan

goed begrip van de Engelse taal, zich niet steeds goed kon uitdrukken. Uit het voormeld gehoorverslag

blijkt dat verzoekster de vragen in de Engelse taal verstond - daar zij een aan de vraag gerelateerd

antwoord kon geven -, wat zij ook tot tweemaal toe bevestigde (gehoorverslag CGVS, p. 2 en p. 23)

alsook dat zij zelf verklaarde Engels te spreken (gehoorverslag CGVS, p. 3).

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. 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), van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
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de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en van de beginselen van behoorlijk bestuur, in

het bijzonder het motiveringsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en het redelijkheidsbeginsel.

3.1.1. In een eerste onderdeel betreffende de tegenstrijdige verklaringen aangaande de vlucht uit het

huis na de moord op haar vader, stelt verzoekster dat zij op het eerste zicht inderdaad tegenstrijdige

verklaringen aflegt omtrent de situering van de gebeurtenissen in de tijd, dat zij inderdaad moeite had

om de precieze data op correcte wijze weer te geven, doch dat uit het verloop van het gehoor duidelijk

blijkt dat dit in verband staat met het intellectueel vermogen van verzoekster, dat bijvoorbeeld blijkt dat

zij niet wist dat Sokoto een staat en stad in Nigeria is, daar zij aangeeft dat mister A. een andere

nationaliteit zou hebben en afkomstig zou zijn van een ander land, dat bovendien dient vastgesteld te

worden dat zij dit foutief situeerde toen zij stelde dat dit ten zuid-westen van Benin City ligt, terwijl dit

helemaal in het noorden van Nigeria gelegen is, dat ook het begrip nationaliteit een moeilijk begrip is

voor haar, dat pas nadat een suggestieve vraag wordt gesteld, zij stelt dat Sokoto in Nigeria ligt.

Verzoekster wijst er op dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij het SSC certificaat zou

hebben behaald, zodat zij minstens 12 jaar onderwijs heeft genoten en van haar derhalve verwacht kan

worden in staat te zijn om antwoord te geven op de gestelde vragen, doch dat zij tijdens het gehoor

aangaf dat zij naar school is geweest maar zij geenszins uit eigen beweging specifieerde dat zij het SSC

certificaat zou hebben behaald, dat nochtans uit het gehoorverslag lijkt dat zij dit certificaat zou hebben

behaald, hetgeen geenszins het geval is, dat dit overigens blijkt uit de verklaringen op pagina 17 van het

gehoorverslag bij het Commissariaat-generaal. Verzoekster stelt dat de verwerende partij uit haar

verklaringen ten onrechte afgeleid heeft dat zij reeds minstens 12 jaar onderwijs heeft genoten, dat zij

zich niet herinnert hoeveel jaar zij naar school is geweest, hetgeen doet vermoeden dat zij alleszins

geen 12 jaar onderwijs heeft genoten en hetgeen tevens ernstige vraagtekens plaats bij de kwaliteit van

dit onderwijs. Verzoekster merkt op dat indien zij niet eens schijnt te kunnen situeren hoelang zij naar

school is gegaan, hoe dan van haar kan verwacht worden dat zij op een duidelijke manier kan

uitdrukken hoe de gebeurtenissen zich situeren in de tijd. Tevens blijkt, volgens verzoekster, uit het

gehoorverslag dat zij heel zenuwachtig was en het gevoel had dat zij verkeerd begrepen werd wanneer

zij opnieuw moest uitleggen wanneer zij vertrokken is uit Benin City en wanneer zij aangekomen is in

Sokoto. Verzoekster verwijst naar het gehoorverslag p. 4 en p. 5. Zij meent dat het duidelijk mag zijn dat

het voor haar niet gemakkelijk is om gebeurtenissen in de tijd te situeren en dat de tegenstrijdige

verklaringen omtrent de plaatsing van de gebeurtenissen in de tijd dan ook dienen verklaard te worden

door haar beperkte intellectuele capaciteit en het feit dat zij erg zenuwachtig was voor het verhoor, zoals

ook blijkt uit het gehoorverslag. Verzoekster is zich uiteraard bewust van de vaste rechtspraak waarin

wordt gesteld dat iedere asielzoeker zich blootstelt aan een zekere vorm van stress gedurende de

gehoren en dat dit geen afbreuk doet aan de plicht om het asielrelaas zo correct en volledig mogelijk

weer te geven, doch zij wijst er op dat zij de onduidelijkheid omtrent de data na bevraging heeft kunnen

wegwerken, dat tevens haar raadsman aan het einde van het gehoor aangegeven heeft dat tijdens het

verloop van het interview is gebleken dat verzoekster niet altijd even adequaat in het Engels kon

antwoorden op de gestelde vragen en suggereerde dat indien er nog onduidelijkheden zouden bestaan,

het aangewezen zou zijn een bijkomend gehoor te organiseren met bijstand van een tolk in de

moedertaal van verzoekster. Verzoekster wijst er op dat het feit dat zij aanvankelijk verkeerde data

opgaf omtrent de datum van vertrek uit Benin City en de aankomst in Sokoto onvoldoende

doorslaggevend is om te twijfelen aan de moord op haar vader. Betreffende het motief dat verzoekster

niet coherent vertelde wat er gebeurde na de vlucht uit het huis, met name of zij op 8 dan wel op 9

november 2015 naar de heer O. vluchtte, wenst verzoekster te verduidelijken dat haar vader werd

gedood op 8 november 2015 omstreeks 2u ’s nachts, dat zij vooreerst verklaarde dat zij in de nacht van

8 november 2015 het huis verliet nadat haar vader vermoord werd en dat zij die nacht niet

binnengelaten werd door de broer van haar vader, zodat zij nadien naar een vriend, de heer O., ging,

dat opgemerkt dient te worden dat voorafgaand aan dit antwoord, volgende vraag werd gesteld “Waar

bleef je tussen de 9de en de 15de?”, dat zij vervolgens verklaarde dat de familie samenkwam op 9

november 2015, het moment waarop zij haar moeder voor het laatst zag en dat zij dezelfde dag, 9

november 2015 (nadien) bij de heer O. verbleef. Verzoekster wijst er op dat haar opnieuw werd

gevraagd waar zij verbleef en opgemerkt dient te worden dat dit opnieuw een redelijk suggestieve vraag

betreft “in de nacht van de 8ste werd uw vader vermoord, u liep weg en bleef de nacht bij b. (…)?”, dat

het mag duidelijk zijn dat zij de feiten correct had weergegeven, doch dat er na een suggestieve vraag

enige verwarring optrad, dan wel dat zij eenvoudigweg niet had gehoord dat de protection officer vroeg

of zij reeds op 8 november 2015 bij de heer O. verbleef, dat hoe dan ook uit het gehoorverslag p. 14

blijkt dat zij dit onmiddellijk nadien heeft uitgeklaard. Verzoekster meent dat, in tegenstelling tot wat de

bestreden beslissing vermeldt, zij dus niet haar relaas veranderd heeft door te stellen dat zij zich pas op

9 november 2015 naar het huis van de heer O. begaf, doch dat zij dit nadien heeft bevestigd, nadat er

verwarring was opgetreden in hoofde van de protection officer omtrent de precieze datum waarop zij
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zich naar de heer O. begaf. Verzoekster meent dan ook dat haar verklaringen op dit punt niet

tegenstrijdig zijn.

3.1.2. Met betrekking tot het niet aannemelijk karakter van de vrees voor de community cult, stelt

verzoekster dat hoewel in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij niet kan aantonen waarom zij

vreest door leden van de cult te worden vermoord en dat zij zich zou hebben beperkt tot de stelling dat

dit de vrees was die ze had, zij wel degelijk heeft uiteengezet wat de precieze reden is dat zij de cult

vreesde, namelijk omdat haar vader werd vermoord doordat hij weigerde om toelating te verlenen aan

de cult om zijn land te verkopen, waarbij verzoekster wijst op haar verklaringen op p. 11 en p. 19 van het

gehoorverslag, dat zij tevens verduidelijkte dat ook de politie niet zou optreden tegen de leden van de

cult uit schrik en dat de politie hoe dan ook enkel ter plaatse zou komen indien zij hiervoor geld

ontvangen, dat het feit dat zij niet weet wie de leden van de cult zijn of hoe zij eruit zien, zich verklaart

doordat dit ’s nachts gebeurde en zij zelf heeft moeten vluchten voor haar leven, dat zij het dan ook

manifest oneens is met de bewering als zou zij enkel hebben gesteld bang te zijn van de cult.

3.1.3. Aangaande het motief betreffende de onwetendheid over de actuele situatie in het land van

herkomst, wijst verzoekster er op dat in de bestreden beslissing wordt gesteld dat zij zich bijzonder

weinig moeite heeft getroost om op de hoogte te worden gesteld van de actuele situatie in haar land van

herkomst, hetgeen de ongeloofwaardigheid van haar asielrelaas verder zou ondergraven. Nochtans, zo

verklaart verzoekster, heeft zij wel degelijk inspanningen geleverd om haar familie te contacteren

hetgeen tot op heden helaas nog niet gelukt is, dat zij verduidelijkte dat zij haar zus via facebook tracht

te contacteren, doch dat zij hiervan zelf geen verstand heeft en hulp had gevraagd via een andere

persoon in het centrum waar zij verbleef, doch dat zij nog niets van hen had gehoord. Verzoekster wijst

er op dat gelet op het feit dat haar moeder, broer en zussen ook niet meer veilig zijn in hun eigen huis,

zij niet weet waar zij verblijven en hoe zij hen zou kunnen bereiken, dat het feit dat zij inmiddels nog

geen contact heeft gehad met haar familie haar dan ook niet kan worden verweten daar zij wel degelijk

inspanningen levert om ook maar iets van hen te vernemen. Zij meent dan ook dat haar onwetendheid

omtrent haar actuele situatie en die van haar familieleden in haar land van herkomst dus geenszins kan

en mag worden geïnterpreteerd als een bevestiging van haar ongeloofwaardigheid.

3.1.4. Betreffende de vrees voor prostitutie, aangezien de heer A. getracht heeft haar te prostitueren,

wijst verzoekster er op dat hieraan vooreerst geen geloof wordt gehecht gezien zij niet aannemelijk zou

hebben gemaakt dat zij daadwerkelijk het huis diende te verlaten uit vrees voor de cult. Verzoekster

wijst naar de bovenstaande uiteenzetting waaruit blijkt dat haar asielrelaas wel degelijk coherent en

geloofwaardig is. Waar in de bestreden beslissing wordt benadrukt dat de protection officer tot viermaal

toe heeft moeten vragen of zij enkel de cult, dan wel nog andere personen vreesde totdat zij aangaf dat

zij ook de heer A. vreesde, meent verzoekster dat het niet ernstig is om hieruit af te leiden dat het van

weinig inlevingsvermogen getuigt dat zij niet onmiddellijk zou kunnen concretiseren wie zij in Nigeria

vreest, dat uit het gehoor immers blijkt dat zij reeds bij aanvang van het gehoor verduidelijkte dat zij een

ernstige vrees heeft ten aanzien van de heer A. gezien zij door hem gedwongen werd in de prostitutie te

gaan en zij door hem werd mishandeld nadat dit door haar geweigerd werd, dat zij nadien verduidelijkte

dat zij tevens schrik had dat de heer A. haar zou doden, daar hij haar reeds had mishandeld en

geslagen met een riem en zij tevens vermeldde dat zij schrik heeft door hem te worden vermoord, als zij

zou weglopen, dat aldus ook deze argumentatie onvoldoende is om de weigeringsbeslissing te

verantwoorden.

3.2. In een tweede middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet en het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Zij stelt dat haar raadsman op het einde van het gehoor vroeg om nog even na te vragen hoe zij aan het

litteken op haar arm komt, dat de protection officer hier echter geen gehoor aan gaf, hetgeen tevens

blijkt uit het gehoorverslag. Verzoekster verduidelijkt dat zij dit litteken heeft opgelopen toen zij op 8

november 2015 het huis ontvluchtte na de moord op haar vader, dat dit letsel minstens een begin van

bewijs vormt dat het asielrelaas ondersteunt, zodat het aan de verwerende partij toekwam om, na

uitdrukkelijke vraag bij monde van de raadsman van verzoekster, dit gegeven minstens mee in

overweging te nemen en na te vragen hoe verzoekster deze verwondingen opliep. Verzoekster meent

dat de verwerende partij hiermee het zorgvuldigheidsbeginsel heeft geschonden en verzoekt de Raad

om dan ook rekening te houden met deze feiten en om overeenkomstig artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet de vluchtelingenstatus toe te kennen, ondergeschikt dat de bestreden beslissing

wordt vernietigd en teruggezonden naar het Commissariaat-generaal voor bijkomend onderzoek, met
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bijstand van een tolk Benin zodat er zich geen problemen kunnen voordoen op vlak van communicatie

tussen de protection officer en verzoekster.

3.3. In fine van haar verzoekschrift vraagt verzoekster in hoofdorde de beslissing van de commissaris-

generaal te hervormen en haar te erkennen als vluchteling, minstens haar de subsidiaire bescherming

te verlenen en in ondergeschikte orde de beslissing van de commissaris-generaal te vernietigen zodat

de commissaris-generaal bijkomend onderzoek kan voeren met bijstand van een tolk Benin.

3.4. De Raad stelt vooreerst vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden

waarover zij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21

september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoekster maakt niet duidelijk

op welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr.

169.217). Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.

3.5. 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.

3.6. 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

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.
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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.

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

bij voorrang onderzocht in het kader van 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.

3.8. De Raad stelt vast dat verzoekster incoherente en vage verklaringen aflegt waardoor geen geloof

kan gehecht worden aan haar asielrelaas.

3.8.1. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekster tijdens het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat op 8 november om 2u haar vader werd vermoord in hun huis, dat

zij, haar moeder en broers en zussen konden ontsnappen door het raam, dat ze hulp zochten doch

niemand hen wou helpen, dat ze tijdens de vlucht elkaar verloren en dat ze sindsdien niets meer hoorde

van haar broers en zussen en moeder, dat zij rondzwierf van 8 november 2015 tot 15 november 2015

en dan naar Sokoto vluchtte (vragenlijst DVZ, vraag nr. 5). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-

generaal verklaart verzoekster dat ze 8 november 2015 om 2u ’s nachts haar vader doodden, dat ze uit

het raam geklommen zijn, dat ze wegliepen en dat niemand hen kon helpen (gehoorverslag CGVS, p.

11-12), dat ze niet wist wat haar moeder en broers en zussen deden, dat iedereen liep voor zijn leven

(gehoorverslag CGVS, p. 13) terwijl ze daarna verklaart dat ze haar moeder de laatste keer zag de 9de,

in het vierde huis in dezelfde straat waar de broers van haar vader waren die zeiden dat ze zouden

zoeken wie haar vader vermoordde, dat ze geen contact meer had na de 15de november (gehoorverslag

CGVS, p. 13-16), dat zij de 9de naar het huis ging van B., een vriend, en aldaar verbleef tot 15 november

2015 (gehoorverslag CGVS, p. 13-14). Verzoekster laat dus eerst, zowel op de Dienst

Vreemdelingenzaken als tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal, uitschijnen dat zij haar

familieleden heeft verloren tijdens de vlucht na de moord op haar vader en niet weet wat daarna met

haar familieleden gebeurde, terwijl zij later verklaart dat ze op 9 november 2015 haar moeder de laatste

keer zag in het vierde huis in dezelfde straat. Dergelijke verklaringen zijn niet coherent en ondermijnen

de geloofwaardigheid. Zelfs indien men er van uitgaat dat het elkaar verliezen ‘tijdens onze vlucht’ kan

betekenen dat zij uren na de moord elkaar voor het laatst zagen, op 9 november 2015, en elkaar dan

verloren in de ‘vlucht’, kan ook deze lezing de geloofwaardigheid van het relaas niet herstellen daar,

gezien verzoekster verklaarde haar moeder een laatste keer te hebben gezien bij een bespreking met

haar ooms in het vierde huis in dezelfde straat en geenszins tijdens een vlucht. Voorts kunnen de

verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij rondzwierf tussen 8 november en 15 november

2015 en haar verklaringen bij het Commissariaat-generaal dat zij bij een vriend verbleef tussen 9

november en 15 november 2015 evenmin met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Er kan dan

ook weinig geloof gehecht worden aan verzoeksters verklaringen betreffende de gebeurtenissen die

volgden op de moord van haar vader.

3.8.2. Daarnaast kan verzoekster ook niet aannemelijk maken waarom zij de geheime cult vreest. Op

de vraag waarom zij denkt dat de cult haar zal doden, antwoordt zij dat zij heel bang was waarbij zij

verwijst naar de manier waarop ze haar vader doodden, dat ze haar ook kunnen doden, dat ze huilde en

niemand hen hielp, dat iedereen bang was van de cult (gehoorverslag CGVS, p. 11). Opnieuw gevraagd

waarom zij denkt dat de cult members haar pijn zouden doen, antwoordt verzoekster dat dit is omdat ze

haar vader hebben vermoord en op de vraag waarom ze denkt dat ze ook haar zouden vermoorden, dat

ze haar vader vermoord hebben, dat het land er nog is en ze het land zullen nemen, dat als ze neen

zouden zeggen, ze hen pijn kunnen doen (gehoorverslag CGVS, p. 19). De Raad stelt vast dat

verzoekster met dergelijke verklaringen er niet in slaagt haar vrees te concretiseren. Zij stelt dat zij de

cult vreest omdat deze haar vader vermoordde omwille van een stuk grond, doch toont niet aan om

welke reden de cult haar (of haar moeder, broers en zussen) zou willen vermoorden. Waar zij er

twijfelend op wijst (zie gehoorverslag CGVS, p. 19 “euh”, “misschien, wat ik denk …”) dat het land er

nog is en ze het land zullen nemen en ze hen pijn zouden kunnen doen als ze nee zeggen, toont zij niet

aan waarom zij het land niet lieten nemen door de cult doch ervoor koos om te vluchten, net als haar
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familie. Immers is het niet aannemelijk dat verzoekster (en haar familie) zou opteren te vluchten, waarbij

zij sowieso het land achterlieten, in plaats van het land te laten ‘nemen’ door de cult.

3.8.3. Voorts is het niet aannemelijk dat verzoekster opteert om alleen te vluchtten en haar broers en

zussen en moeder niet vergezelt nadat ze het huis hebben moeten uitvluchten. Vooreerst wijst de Raad

er op, zoals reeds aangegeven, dat aan verzoeksters relaas dat zij haar familieleden verloor tijdens de

vlucht en daarna geen contact meer met hen had geen geloof kan gehecht worden, daar zij later

verklaarde dat zij haar moeder zag op een bijeenkomst op 9 november 2015 samen met de broers van

haar vader in het vierde huis in dezelfde straat. Verder stelt de Raad vast dat verzoekster wist waar haar

broers en zussen en moeder zich bevonden na 9 november 2015, namelijk in Aigo area in het huis van

de overleden broer van de vader van verzoekster, doch dat zij niet mee wilde met hen (gehoorverslag

CGVS, p. 20), daar ze problemen had met de tweede dochter van haar overleden oom, dat ze ruzie met

elkaar hadden over de begrafenis van haar oom. Gevraagd waarom zij door dergelijke kleine discussie

gestopt wordt als haar leven in gevaar is, stelt verzoekster enkel dat zij heel erg in de war was en op de

vraag of iemand haar zocht en vond toen ze bij B. was, antwoordt verzoekster dat haar broer belde en

vroeg waar ze was, dat ze zei bij een vriend, dat haar broer zei ‘ik kom’, dat zij zei ‘ik wil niet, ik ben in

de war, ik hou van mijn moeder’, dat hij zei ‘ok, geen probleem. Kalmeer’ (gehoorverslag CGVS, p. 21).

Het is geenszins aannemelijk dat wanneer verzoekster vreest voor haar leven en vlucht, om dezelfde

reden dat haar familieleden vluchtten, zij haar familieleden niet vergezelt naar het familiehuis in Aigo

area, doch naar een vriend gaat en daarna vertrekt naar Sokoto en daarna uit Nigeria, en dit omwille

van een discussie over de begrafenis van haar oom met diens dochter. Verzoekster lijkt dit zelf aan te

geven waar zij dan stelt dat zij wel wilde, maar in de war was. Wanneer de commissaris-generaal

herhaaldelijk de vraag stelt waarom zij haar gezin niet vergezelde naar het familiehuis, antwoordt

verzoekster dat zij in de war was, dat ze geen geld had en niet wist wat ze moest doen (gehoorverslag

CGVS, p. 21-22). Met een dergelijke vage verklaring toont verzoekster niet aan waarom zij besloot bij

een vriend te gaan wonen, daarna naar Sokoto te gaan en uiteindelijk Nigeria te verlaten in plaats van

haar moeder en broers en zussen te vergezellen in het familiehuis. Wanneer verzoekster een laatste

keer wordt gevraagd waarom zij niet naar Aigo kon en welke de familieproblemen dan wel waren,

antwoordt verzoekster dat ze heel arm zijn sinds de vader is overleden en ze daar niet naar toe kunnen

gaan (gehoorverslag CGVS, p. 23). Deze verklaring staat in schril contrast met verzoeksters

verklaringen dat haar ganse gezin, meer bepaald haar broers, zussen en haar moeder allen naar het

familiehuis in Aigo zijn gegaan op 9 november 2015 (gehoorverslag CGVS, p. 20). Voorts is het ook

vreemd dat haar broer, indien zijn zus danig in de war is dat zij de familie niet vergezelt maar naar een

vriend gaat en ook meldt dat zij in de war is, indien zij samen daadwerkelijk de moord op hun vader

zouden hebben meegemaakt en om die reden zijn moeten vluchtten, enkel zou stellen wanneer hij haar

vindt (per telefoon) bij haar vriend B, en verzoekster stelt dat zij niet wilt dat haar broer komt, dat het

geen probleem is.

3.8.4. Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoekster weinig moeite deed om contact te leggen met haar

familie en haar te informeren over de stand van zaken. Van een asielzoeker kan redelijkerwijs verwacht

worden dat hij de gepaste inspanningen doet en minstens geregeld pogingen onderneemt om zich te

informeren over de evolutie van zijn persoonlijke problemen. De nalatige handelingen van verzoekster

wijzen wel degelijk op een gebrek aan interesse bij verzoekster en doen ernstige twijfels rijzen over de

ernst van haar vrees voor vervolging. Zo blijkt dat verzoekster na 15 november 2015 geen contact meer

had met haar moeder en broers en zussen, daar zij over een mobiele telefoon met simkaart beschikte

maar in Sokoto problemen had met haar telefoon en haar simkaart eruit haalde en niet meer weet waar

zij die gelegd heeft (gehoorverslag CGVS, p. 16). Een dergelijke verklaring is hoogst ongeloofwaardig.

Immers van iemand die op de vlucht is en waarvan haar enige link met haar familie de telefoonnummers

van die familieleden zijn, kan verwacht worden dat zelfs indien er problemen zijn met de mobiele

telefoon, deze persoon op de vlucht minstens de simkaart goed zou bijhouden teneinde contact te

houden met haar familieleden. Het eenvoudigweg niet meer weten waar men deze simkaart gelegd

heeft, is geenszins geloofwaardig. Verzoekster verklaart voorts dat zij probeert haar zus te contacteren

op facebook. Zij stelt dat zij Facebook had in Nigeria in haar telefoon maar dat haar telefoon stuk is, dat

zij het nu wil openen om haar zus te zoeken (gehoorverslag CGVS, p. 16). Het is niet aannemelijk dat

iemand die omwille van de moord op haar vader Nigeria uitvlucht en waarbij alle familieleden uit vrees

eveneens vermoord te worden, het huis uitvluchten, op het ogenblik van het gehoor, zijnde meer dan 7

maanden na de gebeurtenissen, nog steeds er niet in is geslaagd om Facebook op te starten.

Verzoeksters verklaringen hiervoor zijn allerminst aannemelijk (gehoorverslag CGVS, p. 16-17). De

verklaring dat zij Facebook op haar telefoon had, doch dat deze stuk is, volstaat niet daar Facebook kan

bekeken worden op een computer. De verklaring dat zij dat niet heeft, volstaat niet daar verzoekster

erkent dat het centrum een computer heeft. De verklaringen dat zij niet weet hoe, dat ze het aan iemand
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vroeg maar dat deze persoon het niet wist en haar leerkracht Frans haar zou helpen maar het nog niet

gedaan heeft, komen allerminst geloofwaardig over, gelet op het feit dat verzoekster reeds in Nigeria

Facebook had en aldus wist hoe er mee om te gaan en gelet op het feit dat verzoekster op het ogenblik

van het gehoor reeds enkele maanden in België verblijft en in het centrum toegang heeft tot een

computer. Het is niet aannemelijk dat verzoekster niet op meer doorgedreven wijze trachtte contact te

zoeken met haar familie teneinde de evolutie van haar problemen in te schatten.

3.8.5. Gelet op bovenstaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan verzoeksters

asielrelaas waarbij zij omwille van angst voor de cultmembers haar verblijfplaats diende te verlaten.

3.9. Gezien verzoekster niet aannemelijk heeft kunnen maken dat zij daadwerkelijk het huis moest

verlaten uit vrees voor de cult, kan er ook geen geloof gehecht worden aan haar relaas dat zij omwille

van deze problemen diende te vluchten en op deze manier, doordat zij niet langer terecht kon bij haar

vriend B. en zij niet naar het familiehuis kon waar haar broers en zussen en moeder verbleven – waar

ook hier werd opgemerkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt waarom deze oplossing voor haar

onmogelijk was -, de heer A. vergezelde naar Sokoto. Gezien geen geloof kan gehecht worden aan het

relaas waarbij zij omwille van vrees en de aangegeven omstandigheden zich genoodzaakt zag een

onbekende man A. te volgen naar Sokoto, reizen vragen bij de verzoeksters verklaringen omtrent de

gebeurtenissen die zich zouden hebben afgespeeld eenmaal zij aankwam in het huis van A. in Sokoto.

Daargelaten voormelde vaststellingen, wijst de Raad er op dat de commissaris-generaal in de bestreden

beslissing terecht motiveerde “Bovendien kan er het volgende worden gezegd over problemen met de

mensensmokkelaars bij een terugkeer naar Nigeria. In tegenstelling tot wat u verklaart, dat er geen

organisaties in Nigeria zouden bestaan die u zouden kunnen helpen uit de prostitutie (zie gehoor CGVS,

p 23), bestaat er sinds lang een federale organisatie die door de Nigeriaanse overheid in het leven werd

geroepen, die samenwerkt met meerdere (Europese) landen en die verantwoordelijk is voor de

opvang, bescherming en re-integratie van slachtoffers van mensenhandel, het National Agency for

Prohibition of Traffic in Persons (NAPTIP) (zie informatie in het administratief dossier). NAPTIP beschikt

over een aantal opvangtehuizen (shelters), verspreid over het land (Abuja, Benin City, Enugu, Kano,

Lagos, Sokoto en Uyo). De slachtoffers zijn hier veilig. De grootste groep wordt gevormd door

binnenlandse slachtoffers, maar het betreft ook een aanzienlijk aantal vrouwen dat vrijwillig is

teruggekeerd uit het buitenland. Behalve NAPTIP beschikt ook een aantal ngo’s over shelters waar

slachtoffers kunnen worden opgevangen en over half way homes, waar vrouwen een tijd

kunnen verblijven voordat zij worden herenigd met familie of worden hervestigd. Recentelijk vonden

onder de Trafficking in Persons Act diverse veroordelingen van mensenhandelaren plaats, met

gevangenisstraffen uiteenlopend van twee maanden tot 14 jaar. De maximumstraf voor mensenhandel

met een minderjarige (onder de 18 jaar) is levenslang. Bij NAPTIP zijn er geen gevallen bekend van

slachtoffers van mensenhandel die, na tussenkomst van NAPTIP met hun familie zijn herenigd, te

maken kregen met intimidatie en/of geweld van de kant van de mensenhandelaren.

Hieruit blijkt dat u desgevallend bij terugkeer naar Nigeria mogelijk beroep zou kunnen doen op

de autoriteiten of het NAPTIP voor wat eventuele bedreigingen vanwege de mensenhandelaars

betreft.”

De voormelde motieven, die steun vinden in het administratief dossier, zijn deugdelijk, worden door

verzoekster niet betwist en worden door de Raad overgenomen.

3.10. Verzoekster legt tijdens haar asielprocedure en voor de Raad geen documenten voor ter staving

van haar identiteit, nationaliteit of ter ondersteuning van haar asielrelaas.

3.11. Waar verzoekster in haar verzoekschrift stelt dat zij een litteken heeft opgelopen toen zij op 8

november 2015 het huis ontvluchtte na de moord op haar vader, dat dit letsel een begin van bewijs

vormt dat haar asielrelaas ondersteunt, wijst de Raad erop dat het feit dat verzoekster een litteken heeft,

niet aantoont dat dit ook op de door haar voorgehouden manier zou zijn opgelopen. Verzoekster laat

eveneens na een medisch attest voor te brengen en beperkt zich verder tot de vage verklaring dat zij dit

litteken opgelopen heeft bij de vlucht uit het huis.

3.12. Voor zover verzoekster in haar verzoekschrift aangeeft dat zij niet altijd even adequaat in het

Engels kon antwoorden op de gestelde vragen en het aangewezen is een bijkomend verhoor te

organiseren met bijstand van een tok in haar moedertaal, Benin, wijst de Raad er op dat uit de bijlage 26

blijkt dat verzoekster op 24 februari 2016 een tolk Engels heeft gevraagd. De Raad heeft verzoekster ter

terechtzitting overeenkomstig artikel 14 PR RvV ondervraagd en vastgesteld dat verzoekster het Engels
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machtig is. De advocaat van verzoekster bevestigt dat verzoekster Engels begrijpt. Voorts wijst de Raad

er op dat uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal van 14 juni 2016 geenszins blijkt dat

verzoekster de Engelse taal niet machtig is en dat zij door een gebrek aan goed begrip van de Engelse

taal, zich niet steeds goed kon uitdrukken. Uit het voormeld gehoorverslag blijkt dat verzoekster de

vragen in de Engelse taal verstond - daar zij een aan de vraag gerelateerd antwoord kon geven -, wat zij

ook tot tweemaal toe bevestigde (gehoorverslag CGVS, p. 2 en p. 23) alsook dat zij zelf verklaarde

Engels te spreken (gehoorverslag CGVS, p. 3).

Waar de advocaat van verzoekster ter terechtzitting stelt dat zij niet altijd begrijpt wat er van haar

verwacht wordt, merkt de Raad op dat de advocaat van verzoekster ter terechtzitting eveneens stelt dat

zij bepaalde vragen zelf begreep en dat andere vragen door haar werden toegelicht. De Raad stelt vast

dat naast de onduidelijkheden over de datum van vertrek en aankomst in Sokoto en de nationaliteit van

personen uit Sokoto en over de datum waarop zij naar haar vriend B. ging, waarbij verzoekster

zenuwachtig bleek en de kluts kwijt was – onduidelijkheden die haar in onderhavig arrest niet worden

tegengeworpen en die niet mee de grond vormen tot het ongeloofwaardig verklaren van het asielrelaas-,

uit het gehoorverslag niet blijkt dat verzoekster bepaalde vragen niet begreep of geen aan de vraag

gerelateerd antwoord kon geven, minstens toont verzoekster dit niet aan met concrete voorbeelden,

zodat de eenvoudige stelling dat verzoekster niet begrijpt wat van haar wordt verwacht geen afbreuk

kan doen aan de bovenstaande vaststellingen van de Raad waarbij het asielrelaas op grond van de

verklaringen van verzoekster ongeloofwaardig worden bevonden. Het feit dat verzoekster enkele vragen

twijfelend beantwoordt wijst er niet automatisch op dat zij niet begrijpt wat er van haar verwacht wordt,

daar zij op andere vragen wel een duidelijk antwoord kan geven. Ook het feit dat bepaalde door

verzoekster gehanteerde woorden zoals ‘comility’ en ‘cuts’ niet onmiddellijk begrepen werden door de

protection officer, hebben, zo blijkt uit het gehoorverslag, geen beletsel gevormd op het zich vormen van

een goed begrip van het door verzoekster gebrachte relaas.

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

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

3.14. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

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

geloof worden gehecht aan de 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 aan te tonen 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.

3.16. Verzoekster brengt niets in tegen de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in het zuiden

van Nigeria, in het licht 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 van de vreemdelingenwet worden in aanmerking genomen.

3.17. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

3.18. Waar verzoekster vraagt de bestreden beslissing te vernietigen en terug te zenden naar de

commissaris-generaal voor bijkomend onderzoek, met bijstand van een tolk Benin zodat er zich geen

problemen kunnen voordoen op het vlak van communicatie tussen de protection officer en verzoekster,

wijst de Raad er op dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal te

vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet

aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet

kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende
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onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien december tweeduizend zestien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


