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nr. 184 588 van 28 maart 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 5 januari 2017

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

staatlozen van 16 december 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 9 januari 2017 met refertenummer

66938.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 februari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 maart 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. GOOSSENS en van attaché

E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beschikt over de Nigeriaanse nationaliteit en werd geboren op 22 mei 1989 in Benin City. Toen u 19

jaar oud was, studeerde u aan de Delta state University waar u een relatie begon met Alex I.. Op 2

februari 2009 ging u naar het huis van Alex en toen u daar aankwam zag u daar uw toenmalige vriend,

samen met andere personen, iemand in elkaar slaan.

U ging er meteen weg en ging naar huis waar u het aan uw broer, Osazuwa, vertelde. Uw broer raadde

u aan om uw relatie met Alex stop te zetten, wat u ook deed. Alex aanvaardde dit niet en hij bleef u
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lastig vallen. Toen u op 14 februari 2009 van school kwam, samen met uw broer, stopte er een wagen

voor jullie waarna er verschillende personen waaronder Alex uit de wagen kwamen. Alex probeerde u

in de wagen te sleuren maar uw broer kwam tussen om u te beschermen. Uw broer werd door Alex

neergeschoten en Alex en zijn vrienden sprongen daarna in de wagen en reden weg. U deed een

wagen stoppen om naar het ziekenhuis te gaan met uw broer maar na enkele minuten merkte u dat uw

broer overleden was. U ging dan met het lichaam van uw broer naar uw ouderlijk huis in Benin City waar

uw broer dezelfde dag nog begraven werd. Uw familie hield u verantwoordelijk voor het overlijden van

uw broer en u ging terug naar Delta State waar u bij een vriend van uw overleden broer, Chris, verbleef

die u zei dat uw ex vriend nog steeds op zoek was naar u. U bemachtigde, via een smokkelaar een

paspoort onder een andere naam en een visum voor Spanje en u vertrok in april 2009 met het vliegtuig

vanuit de luchthaven in Lagos naar Madrid. Na twee – drie maanden in Madrid ging u naar België waar

u aankwam in juli of augustus 2009 en er asiel aanvroeg op 2 augustus 2016.

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.

Er moet ten eerste vastgesteld worden dat u zich al sinds juli – augustus 2009 in België bevindt en tot 2

augustus 2016 gewacht hebt om asiel te vragen, en u dit pas deed nadat u opgepakt werd tijdens een

politiecontrole in juli 2016 (zie gehoorverslag CGVS p. 10). Dit betekent dus dat u zeven jaar wachtte

alvorens een asielaanvraag in te dienen in België. Dit gegeven tast reeds de ernst van de door u

ingeroepen vrees aan.

Er werd u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd wat uw plan was toen u in april 2009 uit Nigeria

vertrok en u zei dat u van plan was om in België te gaan studeren omdat u niet verder kon studeren in

Nigeria (zie gehoorverslag CGVS p.7-8). Gevraagd hoe het komt dat u geen asiel aanvroeg in Spanje,

aangezien u met het vliegtuig van Nigeria naar Spanje ging en daar enkele maanden verbleef zei u dat

u toen niets kende, dat u nooit van asiel gehoord had en dat u verward was (zie gehoorverslag CGVS

p.9). U werd er dan op gewezen dat u Nigeria verliet omdat u daar problemen had en er werd u

gevraagd wat u dan van plan was. U antwoordde daarop dat de reden waarom u vertrok uit Nigeria was

omdat uw leven in gevaar was en dat uw plan was om verder te studeren in Europa en om daar veilig te

zijn. Er werd u dan gezegd dat u over (verblijfs)papieren moet beschikken om te studeren en er werd u

opnieuw gevraagd wat u dan ging doen. U zei daarop dat het vroeger toegelaten was om Nederlands te

studeren en dat niemand u iets zei over wat u moest doen en niet doen. U verklaarde dan dat u niet

geprobeerd hebt om een verblijfsvergunning te krijgen om in België onderwijs te volgen en

gevraagd waarom u dat niet probeerde, zei u dat u niet wist wat te doen hier. Gevraagd of u dat niet

opgezocht had, zei u dat u het gevraagd zou hebben wat de mogelijkheden hier zijn maar dat niemand u

ooit gezegd heeft wat u moest doen, wat de beste manier was (zie gehoorverslag CGVS p.9). Ter

ondersteuning van uw asielrelaas legde u drie deelcertificaten neer van de lessen Nederlands die u

gevolgd hebt bij het CVO in Landen, België waarvan het eerste deelcertificaat u uitgereikt werd op 21

januari 2010. De module die u toen volgde omvat in totaal 120 lestijden (zie documenten in groene map

in het administratief dossier). Er moet dus vastgesteld worden dat u al in 2009 de nodige stappen

gezet hebt om zich in te schrijven bij het CVO om er Nederlandse lessen te volgen. Dat u zich

dan niet geïnformeerd zou kunnen hebben over welke procedure u moest opstarten om

internationale bescherming te krijgen in België en zodoende legaal in België te verblijven is

niet geloofwaardig.

Gevraagd of u naast de lessen Nederlands nog andere studies gedaan hebt in België zei u dat u dit in

2010 probeerde maar dat men nee zei omdat u geen papieren had. Gevraagd waarom u dan geen asiel

aanvroeg in 2010 zei u: “De mensen die ik ontmoet, vrienden, ze zeiden dat asiel gevaarlijk was, dat

jullie slechte mensen zijn, ik was bang om naar hier te komen.” (zie gehoorverslag CGVS p.10). U

verklaarde verder dat u nog nooit van asiel gehoord had voor u naar Europa kwam en gevraagd

wanneer u daar de eerste keer van gehoord had zei u dat dit in 2011 was (zie gehoorverslag CGVS

p.10).

Van iemand die in Nigeria aan de universiteit studeerde en uit Nigeria vertrok omdat haar leven in

gevaar zou zijn mag er toch verwacht worden dat u zich voorafgaand aan uw vertrek uit Nigeria of

gedurende de maanden die u in Spanje verbleef vooraleer u naar België afreisde, zou geïnformeerd

hebben hoe u legaal in Europa of België kon verblijven om daar internationale bescherming te genieten.
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U verklaarde dat u nu asiel aanvraagt na een controle van de politie in juli waarna u een advocaat zag

die u aanraadde om asiel aan te vragen (zie gehoorverslag CGVS p.10). Gevraagd om nog eens uit te

leggen waarom u daarvoor geen asiel aanvroeg zegt u dat u het niet wist toen u hier aankwam en dat

de mensen die u ontmoette u gezegd zouden hebben dat asiel gevaarlijk is, dat het slechte mensen zijn

en dat u daarom nooit asiel aangevraagd had. U zei dat u de procedure niet begon omdat niemand u die

procedure zou uitgelegd hebben en gevraagd waarom u dat niet opzocht zei u dat u geen internet

hebt, u er nooit over nadacht en dat u er een slecht beeld van had in uw hoofd (zie gehoorverslag

CGVS p.10).

U verklaarde dat u door de politie gecontroleerd werd in een café waar u als prostituee werkte, waar u

twee jaar geleden mee begonnen bent. Gevraagd hoe u daar begon te werken zei u dat u het op het

internet vond (zie gehoorverslag CGVS p.11).

Er werd u later tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd met wie u, voor u door de politie gecontroleerd

werd, over asiel sprak. U zei dat u hun namen niet kende maar dat u “soms mensen ontmoet” en dat die

u zeiden dat er een manier is maar dat het een gevaarlijke plaats is en dat u er niet naartoe moest (zie

gehoorverslag CGVS p.20). Gevraagd waarom asiel aanvragen gevaarlijk zou zijn zei u dat die mensen

het niet wilden uitleggen maar dat ze hun mening gaven. U wist verder niet of die mensen die u dat

gezegd zouden hebben, zelf asiel aangevraagd hadden U informeerde zich ook niet over de

asielprocedure op school omdat u niet dacht dat de school daar veel over weet (zie gehoorverslag

CGVS p.21).

Dat u geen asiel in België zou aangevraagd hebben omdat mensen, wiens naam u niet kent en over wie

u niet weet of deze eigenlijk asiel aangevraagd hebben, u zouden gezegd hebben dat asiel aanvragen

gevaarlijk is, is allerminst een serieuze uitleg voor het gegeven dat u zeven jaar wachtte alvorens asiel

aan te vragen in België.

Dat u gedurende zeven jaar ook op geen enkel moment enige moeite deed om op te zoeken

wat de asielprocedure inhoudt en hier zelfs niet naar informeerde toen u lessen Nederlands

volgde bij het CVO, doet ernstig en fundamenteel afbreuk aan de ernst en geloofwaardigheid van

de door u geopperde vrees voor vervolging in Nigeria.

Ook uw verklaringen over de problemen die u in Nigeria zou gehad hebben zijn niet aannemelijk.

U verklaarde dat u een wagen liet stoppen, nadat uw broer neergeschoten werd door Alex, om uw broer

naar het ziekenhuis te brengen dat zich niet ver van de universiteit zou bevinden (zie gehoorverslag

CGVS p.12). U zei dat toen u op weg was naar het Eku ziekenhuis maar uw broer zou overleden zijn

vooraleer jullie het ziekenhuis bereikten (zie gehoorverslag CGVS p.16). Gevraagd hoe u dan wist dat

uw broer overleden was, zei u dat hij met ademen stopte. Gevraagd hoe u dan zeker kon zijn dat hij

dood was, aangezien u geen dokter bent en gevraagd waarom u hem dan niet naar het ziekenhuis

meenam, zei u dat hij met ademen stopte, dat u zich schuldig voelde en dat u opgaf. U zei verder dat

“de beste oplossing” voor u was om hem naar huis mee te nemen (zie gehoorverslag CGVS p.16). U

zou dan aan de persoon die de wagen bestuurde en wiens naam u niet kent gevraagd hebben om niet

naar het ziekenhuis te gaan maar om naar uw huis in Benin City, wat ongeveer twee uur rijden is van de

universiteit (zie gehoorverslag CGVS p.17). Gevraagd wat de persoon die de wagen bestuurde zei toen

u hem vroeg om met u en uw inmiddels overleden broer niet naar het ziekenhuis te gaan maar naar

Benin, een rit van twee uur, zei u enkel: “hij deed het”.

Dat u zou besloten hebben dat u niet naar het nabijgelegen ziekenhuis wilde gaan met uw

neergeschoten broer omdat hij volgens u gestopt was met ademen en u het dan maar opgaf en met het

lichaam van uw broer een twee uur durende autorit maakte naar jullie ouderlijk huis is niet aannemelijk.

Dat de chauffeur van de wagen die u liet stoppen akkoord zou gegaan zijn om met twee onbekenden in

zijn wagen, waarvan een persoon neergeschoten en klaarblijkelijk overleden was, niet naar een

ziekenhuis of een politiekantoor te gaan maar in plaats daarvan een twee uur durende autorit ondernam

naar Benin city is niet aannemelijk. Wanneer u dan gevraagd werd wat deze chauffeur u zou gezegd

hebben toen u hem deze, toch zeker niet alledaagse, vraag stelde, ontwijkt u de vraag en geeft u het

niet doorleefde antwoord dat “ hij het deed”.

Gevraagd wat er dan gebeurde toen u bij het huis van uw familie aankwam met het lichaam van uw

overleden broer zei u dat u met de taxi kwam, dat uw moeder en zussen naar buiten kwamen, uw broer
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zagen en u hen zei dat hij dood was. U zei niet te weten of ze hem naar het ziekenhuis meenamen maar

dat ze hem in het dorp begroeven en u was aanwezig tijdens de begrafenis van uw broer (zie

gehoorverslag CGVS p.17). Gevraagd of het dan in een taxi was dat u aankwam thuis zegt u dan dat

het geen taxi was maar een privé wagen die gewoon voorbij kwam. Dit zijn dus duidelijk tegenstrijdige

verklaringen.

U zei dat u uitlegde aan uw familie wat er met uw broer gebeurd was en uw familie zou gevonden

hebben dat het uw schuld was omdat het uw (ex) vriend was die uw broer had neergeschoten.

Gevraagd wanneer u dat aan uw familie uitlegde zei u dat u enkel kon wenen toen u thuiskwam en dat u

pas enkele dagen later aan uw familie zou uitgelegd hebben wat er gebeurd was. U kon het enkel een

paar dagen later uitleggen omdat u aan het wenen was, verward was en u niets meer kon zeggen (zie

gehoorverslag CGVS p.17). U bevestigde dan dat uw broer al begraven was toen u uitlegde aan uw

familie wat er met hem gebeurd was. Gevraagd of uw familie uw broer dan begroef zonder te weten hoe

hij stierf, ontwijkt u de u gestelde vraag en zegt u dat u niet weet of ze een autopsie deden of niet (zie

gehoorverslag CGVS p.18). U zei niet te weten of uw familie de politie gecontacteerd had en gevraagd

of de politie u kwam opzoeken toen u thuis bij uw familie was zei u dat ze niet naar jullie huis kwamen

en dat u ongeveer een maand bij uw familie thuis bleef.

U zei dat u gedurende die maand niet met de politie gesproken hebt omdat u gedurende die maand het

huis niet uitging want u voelde zich schuldig. Gevraagd of uw familie de politie niet contacteerde zei u

dat ze het niet zeiden en dat ze u buitensloten nadat u hen de situatie uitgelegd had. Misschien had uw

familie de politie gecontacteerd maar u zei het niet te weten.

Dat u thuis zou aankomen met het lichaam van uw overleden broer in een wagen van een onbekende

persoon, u dan niets zegt tegen uw familie en niet eens uitlegt aan uw familie hoe uw broer overleed

waarna uw familie uw broer zou begraven hebben zonder te weten hoe hij overleed en u zelfs aanwezig

zou geweest zijn op zijn begrafenis, is niet aannemelijk. Dat uw familie dan niet eens de moeite zou

gedaan hebben om de politie te contacteren nadat uw broer werd vermoord door uw ex-vriend, u

verklaarde immers niet met de politie gesproken te hebben gedurende de maand dat u thuis bij uw

familie zat, is volledig ongeloofwaardig. Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw

verklaringen dat u problemen zou hebben gehad met een ex vriend in Nigeria die lid was van een

jongerenbende en uw broer vermoord zou hebben.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer: drie deelcertificaten van

de lessen Nederlands die u volgde bij het CVO (centrum volwassenenonderwijs), drie

inschrijvingsformulieren voor CVO Leuven, twee brieven van het agentschap integratie & inburgering,

een certificaat van uw middelbare school opleiding, een rapport van in uw middelbare school en een

diploma “desktop publishing” dat u in Benin city behaalde. Deze documenten veranderen de hierboven

gedane vaststellingen niet aangezien er hier niet in twijfel wordt getrokken, noch dat u Nederlandse

lessen volgde, noch dat u dat opnieuw probeerde te doen in 2016, noch dat u uw middelbare school

afmaakte in Nigeria, noch dat u een cursus desktop publishing gevolgd hebt in Nigeria.

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. Omtrent de procedure

2.1.1. Het vierde tot en met het elfde middel van het verzoekschrift is gericht tegen het bevel om het

grondgebied te verlaten van 23 december 2016.
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2.1.2. In het belang van een goede rechtsbedeling moet diegene die een beroep doet op de rechter voor

elke vordering een afzonderlijke procedure starten om de duidelijkheid van het juridische debat en een

snelle en adequate behandeling van de zaak te waarborgen.

Meerdere vorderingen zijn derhalve slechts onder de vorm van één enkel verzoekschrift ontvankelijk

indien de doelstelling ervan de goede rechtsbedeling is, meer in het bijzonder indien deze vorderingen,

wat hun voorwerpen of hun grondslag betreft, dermate samenhangend zijn dat het kennelijk lijkt dat de

gedane vaststellingen of de genomen beslissingen ten aanzien van één van deze vorderingen een

weerslag zullen hebben op het resultaat van de andere vorderingen.

Indien meervoudige vorderingen niet voldoende samenhangend zijn in de zin zoals hierboven

beschreven, zal enkel de belangrijkste of, bij gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift genoemde,

worden beschouwd als regelmatig ingediend (RvS, nr. 148.753, 12 september 2005; RvS, nr. 150.507,

21 oktober 2005; RvS, nr. 159.064, 22 mei 2006).

In casu richt de verzoekende partij haar beroep tegen twee verschillende administratieve beslissingen:

een beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

en een “bevel om het grondgebied te verlaten”, afgeleverd door de gemachtigde van de staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

De kwestie is derhalve te bepalen of het belang van een goede rechtsbedeling vereist, en a fortiori

toelaat, dat deze twee beroepen worden ingediend door middel van één verzoekschrift.

Hoewel er een direct verband bestaat tussen beide bestreden beslissingen, waarbij de tweede werd

genomen na de eerste die zij overigens uitdrukkelijk in haar motivering vermeldt, is de Raad van oordeel

dat dit verband alleen niet volstaat om aan te tonen dat de weerslag van de gedane vaststellingen of

van de ten aanzien van de eerste bestreden beslissing genomen beslissingen op het resultaat van de

andere van die aard zou zijn dat het, in het belang van een goede rechtsbedeling, zou opleggen beide

te behandelen in het kader van één beroep.

Voor zover het de eerste bestreden beslissing betreft, moet het beroep immers worden behandeld op

basis van artikel 39/2, § 1, 1ste en 2de lid van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet). Dit beroep in volle rechtsmacht, dat steeds van rechtswege schorsend is, wordt

geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen 39/69 tot 39/77 van dezelfde wet,

die meer bepaald een gewone procedure en een versnelde procedure regelen, desgevallend gepaard

gaand met bijzondere modaliteiten en termijnen (inroeping van nieuwe elementen, verzendingstermijn

van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen, eventuele indiening van een schriftelijk

verslag en van een replieknota, verkorte behandelingstermijnen voor de prioritaire zaken, verkorte

termijnen in geval van versnelde procedure).

Voor zover het de tweede bestreden beslissing betreft, moet het beroep daarentegen worden behandeld

op basis van artikel 39/2, § 2 van de Vreemdelingenwet. Dit annulatieberoep, dat in beginsel niet van

rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels voorgeschreven door de artikelen

39/78 tot 39/85 van dezelfde wet, alsook door de artikelen 31 tot 50 van het Procedurereglement van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV), die meer bepaald een annulatieprocedure en een

procedure in administratief kort geding regelen, op hun beurt gepaard gaand met bijzondere

modaliteiten en termijnen (verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met

opmerkingen, eventuele indiening van een synthesememorie, toepasselijke termijnen in geval van

administratief kort geding, modaliteiten van voortzetting van de procedure na administratief kort geding,

bijzondere procedures bepaald in het PR RvV).

Er dient te worden vastgesteld dat door de totaal verschillende aard van het geïmplementeerde

contentieux en door de specifieke gevolgen, modaliteiten en termijnen die hiermee gepaard gaan, de

combinatie van deze twee procedures in één en hetzelfde beroep niet verenigbaar is met een goede

rechtsbedeling, doch integendeel de snelle instaat stelling van de dossiers, de duidelijkheid van de te

voeren debatten en de behandeling van de zaken binnen de wettelijk opgelegde termijnen schaadt,

aangezien de bijzonderheden die aan elk van beide procedures gekoppeld zijn, op elk moment het

goede verloop van de andere procedure kunnen vertragen of zelfs hinderen.
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Anderzijds biedt een dergelijke combinatie van procedures door middel van één en hetzelfde beroep

geen enkel bijzonder voordeel voor de verzoekende partij, ten opzichte van de behandeling van aparte

en verschillende verzoekschriften voor elk van de bestreden beslissingen.

Artikel 39/80 van voormelde wet bepaalt immers het volgende: “Indien een beroep tot nietigverklaring

van een beslissing tot toegang of tot verblijf samenhangt met een beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft de behandeling van het

laatstgenoemde beroep voorrang. In voorkomend geval kan de Raad evenwel in het belang van een

goede rechtsbedeling beslissen dat hetzij beide beroepen samen worden behandeld en afgedaan, hetzij

beslissen dat het onderzoek van het beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort totdat een definitieve

beslissing over het beroep in volle rechtsmacht is genomen.” Met toepassing van deze bepaling zal het

beroep in volle rechtsmacht in elk geval steeds bij voorrang worden behandeld en behoudt de Raad elke

vrijheid om, volgens hetgeen het belang van een goede rechtsbedeling in het voorliggende geval

vereist, te beslissen het onderzoek van het annulatieberoep op te schorten of dit beroep tegelijkertijd

(maar niet samen) te onderzoeken.

Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet, toepasselijk op het beroep in volle rechtsmacht, bepaalt

bovendien het volgende: “Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het

indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van

de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

worden uitgevoerd.”

Hieruit volgt dat in geval van apart ingediende verzoekschriften tegen twee beslissingen waarvan één tot

het contentieux volle rechtsmacht behoort en de andere tot het annulatiecontentieux, de effectiviteit van

de door de verzoekende partij ingediende beroepen en de bescherming van haar rechten tijdens de

behandeling van deze beroepen, op dergelijke manier door de wet worden geregeld dat het belang van

een goede rechtsbedeling niet beter zou worden gediend in geval van indiening van één verzoekschrift

tegen beide bestreden beslissingen.

Gelet op voorgaande ontwikkelingen vertonen beide bestreden beslissingen geen enkel onderling

verband van verknochtheid waardoor het belang van een goede rechtsbedeling zou gebieden ze voor

de Raad te betwisten door middel van één verzoekschrift.

Rekening houdend met het voorrangsbeginsel van het beroep in volle rechtsmacht, vermeld in

voornoemd artikel 39/80, moet de beslissing tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, als de belangrijkste van beide bestreden beslissingen worden beschouwd.

Er dient derhalve te worden besloten dat het beroep slechts ontvankelijk is voor zover het de beslissing

tot “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus”,

genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, betreft, en

onontvankelijk moet worden verklaard voor zover het betrekking heeft op het “bevel om het grondgebied

te verlaten”, uitgereikt door de gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie,

Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

2.2. Omtrent de asielaanvraag

2.2.1. Inzake de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

16 december 2016 voert verzoekster volgende middelen aan:

“Eerste middel (gericht tegen de asielweigering): schending van de motiveringsplicht en van de

zorgvuldigheidsplicht

1. Aangezien de eerste verwerende partij voorhoudt dat verzoekende partij, door jarenlang te wachten

met het indienen van een asielaanvraag, niet meer geloofwaardig zou zijn;

Dat de eerste verwerende partij geen enkele regulering aanhaalt waar zij zich op steunt om te stellen

dat een asielaanvraag niet na jaren alsnog kan ingediend worden of om te stellen dat zulk een

asielaanvraag louter door het tijdsverloop ongeloofwaardig zou zijn;

Dat nochtans de eerste verwerende partij stelt: “Dit betekent dus dat u zeven jaar wachtte alvorens een

asielaanvraag in te dienen in België. Dit gegeven tast reeds de ernst van de door u ingeroepen vrees

aan.”
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Dat er op geen enkele wijze in te zien valt hoe de snelheid van het aanvragen van asiel enig verband

houdt met de ernstig van de ingeroepen vrees;

Dat verzoekende partij jarenlang in de prositutie geëxploiteerd wordt en hier nu uit tracht te ontsnappen;

Dat zij nog steeds in haar asielverhoor niet durfde te melden dat dit de reden is van de vertraging in de

aanvraag;

Dat zij dit nu op aanraden van haar advocaat toch doet;

2. Aangezien de eerste verwerende partij het niet geloofwaardig acht dat verzoekende partij zich

enerzijds al in 2009 inschreef bij het CVO om er Nederlandse lessen te volgen (hetgeen zij ook met

vrucht deed) en zich anderzijds niet geïnformeerd heeft over welke procedure zij moest opstarten om

internationale bescherming te krijgen;

Dat er nochtans geen enkele ongeloofwaardigheid of tegenstrijdigheid voorhanden is;

Dat verzoekende partij in haar asielaanvraag reeds aangaf: “De mensen die ik ontmoet, vrienden, ze

zeiden dat asiel gevaarlijk was, dat jullie slechte mensen zijn, ik was bang om naar hier te komen.”

(gehoorverslag CGVS blz. 10);

Dat het duidelijk is dat verzoeksters exploitanten wel toestonden dat zij een beetje Nederlands leerde,

maar niet dat zij asiel zou aanvragen, omdat zij dan niet meer afhankelijk van hen zou zijn;

Dat het motief om verzoekende partij wijs te maken dat asiel aanvragen gevaarlijk is, duidelijk is;

Dat overigens verzoekende partij huidige asielaanvraag in het grootste geheim deed omdat zij schrik

heeft dat indien haar exploitanten dit te weten komen, haar iets wordt aangedaan;

3. Aangezien de eerste verwerende partij voorhoudt dat er een tegenstrijdigheid zou zijn in verzoeksters

uitleg nu zij eerst zei geen internet te hebben en later zei dat zij dit wel had;

Dat uit het gehoorverslag blz. 10 en 11 evenwel blijkt dat zij nu geen internet heeft en dat zij twee jaar

geleden wel internet had;

Dat dit evident geen tegenstrijdigheid is;

Dat op dezelfde bladzijden wordt uitgelegd dat zij zelfs mét internet geen opzoeking deed aangaande de

asielprocedure omdat haar exploitanten haar het beeld hadden opgehangen dat dit gevaarlijk was en

dat de mensen van het CGVS slechte mensen waren;

Dat verzoekster ook weet dat de website van het CGVS of andere websites zo rooskleurig kunnen zijn

als zij willen, doch dat dit een reeds opgehangen negatief beeld niet kan wegnemen, zodat een

opzoeking op het internet zinloos is;

Dat de advocaat van verzoekende partij al zijn overtuigingskracht heeft moeten aanwenden om de

verzoekende partij ondanks haar schrik asiel te laten aanvragen;

Dat zich niet als slachtoffer van mensenhandel opgeeft omdat zij dan de daders moet aanwijzen en, als

zij niet gedood wordt, teruggestuurd wordt ingeval de daders om de een of andere reden toch zouden

worden vrijgesproken; deze risico’s durft zij evident niet te nemen;

4. Aangezien de eerste verwerende partij haar motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht ook schendt

door het bewust onvolledig weergeven van het relaas van verzoekende partij;

Dat zij tevens de bewijskracht van de akte der gehoorverslag schendt door dit gehoorverslag zogezegd

te citeren, maar tegelijk onvolledig weer te geven;

Dat de eerste verwerende partij in de eerste bestreden beslissing stelt:

“Gevraagd naar hoe u dan wist dat hij dood was, aangezien u geen dokter bent en gevraagd waarom u

hem dan niet naar het ziekenhuis meenam, zei u dat hij met ademen stopte, dat u zich schuldig voelde

en dat u opgaf.”

Dat nochtans de verzoekende partij meldde dat haar broer veel bloed verloor en al na een paar minuten

stopte met praten en stopte met ademen (gehoorverslag blz. 17);

5. Aangezien de eerste verwerende partij een tegenstrijdigheid meent te vinden in het feit dat

verzoekster aanvankelijk zei dat een gewone voorbijganger haar en haar overleden broer naar Benin

City voerde, terwijl zij later zou gezegd hebben dat het een taxi betrof;

Dat nochtans uit het gehoorverslag duidelijk blijkt dat verzoekende partij herhaaldelijk en gedetailleerd

uitlegt dat het een gewone voorbijganger was die haar vervoerde;

Dat zij deze vervoerder later éénmaal taxi noemde, was voor het gemak van de ondervrager, omdat de

gewone voorbijganger zonet gehandeld had als was hij een taxi;

Dat de ondervrager overigens onmiddellijk na het vallen van het woord “taxi” vraagt of het een taxi betrof

(gehoorverslag blz. 17), waarna verzoekende partij meteen herhaalde dat het geen echte taxi was, maar

wel een privéwagen die gewoon voorbijkwam;

Dat dit evident geen tegenstrijdigheid betreft;

6. Aangezien de eerste verwerende partij doet uitschijnen dat verzoekende partij niet met de politie

gesproken heeft inzake de daden van Alex;

Dat uit het gehoorverslag nochtans blijkt –en dat wordt blijkbaar verzwegen in de eerste bestreden

beslissing- dat verzoekende partij herhaaldelijk naar de politie stapte: zij diende een officiële klacht in bij

te politie tegen het feit dat Alex haar lastig viel en herhaalde dit (gehoorverslag blz. 15-16), vervolgens
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ging zij opnieuw naar de politie na de dood van haar broer om zich over dader Alex te beklagen

(gehoorverslag blz. 16);

Dat er in ditzelfde kader aan verzoekende partij wordt verweten “dat uw familie niet eens de moeite

gedaan zou hebben om de politie te contacteren nadat uw broer werd vermoord”, hetgeen niet aan

verzoekster te verwijten valt, temeer nu zij zelf in Delta naar de politie ging en door haar familie

buitengesloten werd in de maand dat zij bij haar familie verbleef;

Dat de eerste verwerende partij de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht schendt door het

dossier te verdraaien door weglating van elementen en door aan verzoekende partij zaken te verwijten

waar zij niets aan kan doen;

7. Aangezien de eerste verwerende partij verder haar motiveringsplicht en zorgvuldigheidsplicht schendt

door weg te laten dat verzoekende partij naar Europa gesmokkeld werd door een zekere Stella,

waardoor zij nu € 60.000 verschuldigd is aan deze persoon, waardoor zij gedwongen werd om haar

eigen lichaam te verkopen, zijnde nochtans de kern van het verhaal;

Dat het in dit kader eveneens belangrijk is te weten dat de dossierbeheerder vroeg: “Om te studeren

heeft u verblijfsvergunning nodig. Hebt u geprobeerd er een te krijgen?”, waarop verzoekster

antwoordde: “Nee, ik moet Stella nog betalen.”

Dat de bestreden weigeringsbeslissing ingevolge al het bovenstaande bijgevolg onvoldoende door de

hoger vermelde motivering gedragen wordt, zodat onderhavige motivering niet afdoende is (Cass., 3

februari 2000, http://www.juridat.be/cgi_juris/jurn.pl);

Dat de formele motiveringsplicht een substantiële vormvereiste inhoudt;

Dat de schending ervan de beslissing onwettig maakt (schending art. 149 G.W. en art. 3 Wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen), zodat Uw Raad deze

bestuurshandeling behoort te vernietigen;

Dat ingevolge al het bovenstaande ook de materiële motiveringsplicht geschonden is;

Dat de eerste bestreden beslissing dient te worden vernietigd wegens schending van de materiële en de

formele motiveringsplicht en -zoals gezegd- wegens schending van de zorgvuldigheidsplicht

Dat het eerste middel gegrond is; 7

4.2. Tweede middel (gericht tegen de asielweigering - inzake de volheid van rechtsmacht): wel

status vluchteling of subsidiaire beschermingsstatus aan de orde

Aangezien uit de feitelijke uiteenzetting en uit de bijgevoegde verklaringen, zoals afgelegd tijdens het

eerste verhoor, duidelijk blijkt dat verzoekende partij wel degelijk een gegronde vrees heeft voor

vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of minstens van een reëel risico op

ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming;

Dat Uw Zetel vanuit haar volle rechtsmacht kan oordelen dat verzoekster wél de status van vluchteling

of de subsidiaire beschermingsstatus geniet;

Dat het tweede middel gegrond is;

4.3. Derde middel (gericht tegen de asielweigering): schending van de artt. 2 en 3 E.V.R.M.

Aangezien verzoekende partij het recht heeft op de eerbiediging van art. 2 en 3 E.V.R.M. en dus het

recht heeft op leven respectievelijk niet het voorwerp mag uitmaken van foltering of van een

onmenselijke behandeling;

Dat Nigeria in oorlog verkeert;

Dat Boko Haram er terreur zaait;

Dat de gedwongen uitvoering van de eerste bestreden beslissing ertoe zal leiden dat verzoekende partij

naar een oorlogsgebied zal worden gebracht;

Dat dit strijdig is met haar recht op leven en met het verbod van foltering of onmenselijke behandeling;

Dat de eerste bestreden beslissing strijdig is met artt. 2 en 3 E.V.R.M., zodat zij dient te worden

vernietigd;”

2.2.2. Gelet op hun onderlinge verwevenheid worden de middelen samen behandeld.

2.2.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 62 van de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3

van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft

tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu
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bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.4. De artikelen 2 en 3 van het EVRM stemmen inhoudelijk overeen met de artikelen 48/4, § 2, a) en

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel

risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris

van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag van

Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het onderzoek of een

persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de zin van artikel 3

EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille van één van de

gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on

Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe,

Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de

orde.

2.2.5. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat

het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad

die een onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.6. Redelijkerwijze kan worden aangenomen dat een kandidaat-vluchtelinge, die beweert haar land te

zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan

internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer zij daartoe

de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen. Dat verzoekster naliet dit te doen en gedurende zeven

jaar talmde alvorens asiel aan te vragen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging

in haar hoofde en vormt overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, tweede lid, d) van de

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor verzoeksters algehele geloofwaardigheid.

Omdat verzoekster daarenboven duidelijk scholing heeft genoten, zowel in Nigeria als in België, kan

haar verweer dat ze uit schrik geen asielaanvraag heeft gedaan, niet worden aangenomen.

Als verzoekster de mogelijkheid – en dus ook de vrijheid heeft – om in België volwassenonderwijs te

volgen, kan zij zich ook nuttig informeren omtrent een verzoek tot internationale bescherming indien zij

dit werkelijk nodig acht.
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De vaststelling dat verzoekster zeven jaar wachtte om een asielaanvraag in te dienen (en dan nog op

aanraden van haar advocaat na een controle op prostitutie) ondergraaft op fundamentele wijze haar

vermeende vrees.

2.2.7. Verzoekster voert aan dat zij schrik heeft en “Dat [zij] zich niet als slachtoffer van mensenhandel

opgeeft omdat zij dan de daders moet aanwijzen en, als zij niet gedood wordt, teruggestuurd wordt

ingeval de daders om de een of andere reden toch zouden worden vrijgesproken; deze risico’s durft zij

evident niet te nemen”.

Indien verzoekster daadwerkelijk het slachtoffer is van mensenhandel kan niet worden ingezien waarom

zij zich niet kenbaar wil maken als slachtoffer. De vaststelling dat zij zich niet kenbaar wil maken als

slachtoffer ondermijnt haar geloofwaardigheid inzake haar vermeende vrees. Het slachtofferstatuut is

immers voorzien als beschermingsmaatregel. Verzoekster toont evenmin concreet aan waarom zij als

vermeend slachtoffer van mensenhandel geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de

Nigeriaanse autoriteiten in geval van terugkeer naar Nigeria.

2.2.8. Verzoeksters vrees is ook gebaseerd op de vermeende dood van haar broer ingevolge de

wraakactie van een afgewezen liefde van verzoekster. Verzoekster vreest hierdoor haar familie die haar

voor de dood van haar broer verantwoordelijk houdt.

Te dezen wordt vastgesteld dat de vermeende dood van haar broer en de vrees die verzoekster

hiervoor aanvoert geen verband houdt met de criteria van het Verdrag van Genève zoals omschreven in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Indien dit voorval al geloofwaardig is blijkt het om een louter

criminele daad te gaan (moord op verzoeksters broer en daaraan gekoppelde wraak) die geen nexus

vertoont met één van de elementen omschreven in artikel 48/3, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster maakt evenmin duidelijk of aannemelijk waarom zij overeenkomstig artikel 48/5, § 2 van de

Vreemdelingenwet geen bescherming van de overheid zou kunnen inroepen of verkrijgen ten aanzien

van haar familie.

De Raad merkt ook op dat verzoekster in de mogelijkheid was om gedurende zeven jaar in België in een

illegale verblijfsituatie te overleven; derhalve ziet de Raad niet in waarom van verzoekster niet kan

verwacht worden dat zij zich overeenkomstig artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet in een ander

deel van het land vestigt. Verzoekster heeft intellectuele capaciteiten en haar familie weet niet waar zij

zich bevindt (zij heeft Nigeria verlaten in 2009); deze persoonlijke omstandigheden stellen verzoekster in

staat om zich in een ander deel of grootstad te vestigen in Nigeria alwaar zij geen vrees voor vervolging

heeft of een risico loopt op ernstige schade.

2.2.9. Verzoekster voert aan dat Nigeria in oorlog verkeert, dat Boko Haram terreur zaait en dat zij naar

oorlogsgebied zal worden gebracht.

De Raad stelt vast dat verzoekster geen informatie bijbrengt waaruit blijkt dat Boko Haram actief is in

geheel Nigeria, laat staan dat het Nigeriaanse territorium in zijn geheel oorlogsgebied is. Verzoekster

toont derhalve niet concreet aan dat zij bij terugkeer naar haar regio van afkomst – of wegens de

vaststellingen in punt 2.2.8 in een ander deel van Nigeria (conform artikel 48/5, § 3 van de

Vreemdelingenwet) – een vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade zou lopen.

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

gegronde vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3. Kosten
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Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig maart tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


