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nr. 191 589 van 5 september 2017

in de zaken RvV X / IV en X / IV

In zake: X

handelend als wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige kinderen

X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, handelend als wettelijke vertegenwoordigster van haar minderjarige

kinderen X en X, die verklaren van Nigerese nationaliteit te zijn, op 24 april 2017 hebben ingediend

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

21 maart 2017.

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 beschikkingen van 18 mei 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 juni 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. LECOMPTE en van attaché

M. SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

Eerste verzoeker, wiens beroep bij de RvV gekend is onder het rolnummer RvV X / IV, en tweede

verzoeker, wiens beroep bij de RvV gekend is onder het rolnummer RvV X / IV, zijn elkaars broer.

Bovendien beroepen zij zich ter adstructie van hun asielaanvraag blijkens het voorgaande op dezelfde

asielmotieven. Derhalve worden hun zaken omwille van hun onderlinge verknochtheid gevoegd.

2. De bestreden beslissingen

2.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.Y.O. (eerste verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een staatsburger te zijn van Niger, geboren op 11/11/2005 te Niamey. U bent nog

minderjarig. U verblijft samen met uw moeder (O.H.) en uw broer sinds 2011 in België. Uw moeder
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vroeg 29 augustus 2011 asiel aan (CGVS-nr X). Op 16 mei 2013 werd een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen door het

Commissariaatgeneraal, omdat geen geloof gehecht werd aan het beweerde gedwongen huwelijk van

uw moeder. Op 21 juni 2013 ging uw moeder in beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Op 22 mei 2014 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

beslissing van het Commissariaat-generaal. Op 11 januari 2017 dient u samen met uw broer, (M.A.R.)

(CGVS-nummer X), een eigen asielaanvraag in. U verklaart nog één zus te hebben die in Niger woont.

Nog voor uw geboorte heeft uw vader jullie verlaten. U woonde samen met uw moeder en uw broer en

uw zus in bij uw grootvader aan moederszijde. U verklaart nooit naar school te zijn gegaan. Toen u vijf

jaar oud was gaf uw grootvader uw moeder te huwelijk aan een andere man om hier financieel voordeel

uit te halen. Jullie gingen vervolgens bij deze man wonen. U verklaart bij hem te hebben moeten werken

als slaven. U diende te werken in de landbouw en eveneens benzine te verkopen langs de straat. U

kreeg amper te eten en werd slecht behandeld door de oudere zonen van deze man. U werd telkens

geslagen wanneer u niet hard genoeg werkte. De man van uw moeder verplichtte u eveneens

koranlessen te volgen. Jullie bleven ongeveer vier weken bij deze man vooraleer jullie besloten het land

te ontvluchten. U vreest bij een terugkeer naar Niger opnieuw als een slaaf bij deze man te moeten

werken. Sinds jullie vertrek is ook uw zus steeds op de vlucht uit vrees ook uitgehuwelijkt te worden aan

die man. U verklaart dat uw grootvader nog steeds naar jullie op zoek is.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas verwijst u naar de documenten die door uw broer werden

neergelegd, namelijk een opsporingsbericht voor uw moeder; een getuigenis van een

mensenrechtenactivist en de enveloppe waarin u deze documenten heeft ontvangen.

B. Motivering

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

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen (opnieuw) in de slavernij terecht te komen door toedoen van de man waar uw

moeder gedwongen mee is gehuwd. Er kan echter geen geloof worden gehecht aan dit huwelijk van uw

moeder, noch aan de omstandigheden waarin u verklaart te hebben verkeert voor uw vertrek uit het

land.

In de eerste plaats steunt uw asielrelaas volledig op de verklaringen afgelegd door uw moeder

in haar asielrelaas dat ze aflegde in het kader van haar asielaanvraag. U schetst uw redenen voor

uw vertrek uit uw land van herkomst als een rechtstreeks gevolg van het huwelijk dat uw moeder

gedwongen diende aan te gaan. Het Commissariaat-generaal oordeelde echter dat er geen geloof kon

worden gehecht aan dit gedwongen huwelijk gezien de weinig consistentie en coherente verklaringen

van uw moeder hieromtrent. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgt het Commissariaat-

generaal in haar beoordeling en stelt eveneens dat dit aangehaalde gedwongen huwelijk niet werd

aangetoond. Er werd geen beroep aangetekend tegen deze beslissing, zodoende staat de beoordeling

van de asielaanvraag van uw moeder vast. Aangezien u uw asielmotieven volledig kadert binnen dit

ongeloofwaardig bevonden gedwongen huwelijk van uw moeder, kan ook aan uw verklaringen moeilijk

enig geloof worden gehecht. Daarnaast kon ook uw broer niet overtuigen en werd ook zijn

asielaanvraag afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus.

De documenten die u neerlegt en de verklaringen die zowel uw moeder, uw broer en u afleggen

binnen deze nieuwe vraag om internationale bescherming zijn niet in staat deze beoordeling te

wijzigen. De verklaringen die u en uw broer afleggen omtrent de omstandigheden waarin u ten

gevolge van dit huwelijk zou hebben geleefd overtuigen niet.

U slaagt er niet in de omstandigheden waarin u zou geleefd hebben voor uw vertrek overtuigend

te omschrijven. U was slechts vijf jaar oud wanneer u gedurende vier weken verbleef bij de man waar

uw moeder mee zou gehuwd zijn. In dit licht zijn uw verklaringen opmerkelijk en lijken zij eerder

ingestudeerd. U schetst het algemene leven binnen dit huishouden maar kunt geen elementen

aanreiken die eerder binnen de leefwereld van een vijfjarige passen. Het feit dat u meent het algemene

verloop van de dag zo goed te herinneren maar geen enkele persoonlijke beleving kunt meegeven

schaadt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en doet vermoeden dat dit verhaal u puur werd

opgelegd. Zo verklaart u in groepjes te hebben gezeten om te eten en dat daarbij ook andere kleine

kinderen bij aanwezig waren, u kan echter geen enkele naam geven van één van de andere kinderen

waar u mee samenleefde, terwijl u wel de naam van de oudere zonen van deze man kunt opgeven

(gehoorverslag CGVS p.5 en p.7).

Het is weinig aannemelijk dat u als vijfjarige wel hun namen zou onthouden maar nooit nog maar de

naam gevraagd zou hebben van de andere kinderen waar u mee samenleefde (gehoorverslag CGVS

p.7). U weet helemaal niets te vertellen over degene waar u mee samenleefde maar geeft anderzijds
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wel enige andere details waarvan men kan aannemen dat dit allerminst binnen de leefwereld van

een vijfjarige past. Zo geeft u aan dat de benzine die jullie verkochten in een buurland van Niger werd

ingekocht (gehoorverslag CGVS p.6) en weet u ook te vertellen dat het op een woensdagavond was dat

u uit dit huis vertrok (gehoorverslag CGVS p.11). Dat u zich dergelijke details zou herinneren is uiterst

onrealistisch en wijst sterk op een ingestudeerd karakter van uw relaas. Hoewel de verwachtingen met

betrekking tot uw verklaringen uiterst laag zijn gezien uw jonge leeftijd op het moment van de

vermeende feiten kan toch worden geconcludeerd dat uw verklaringen van die aard zijn dat zij de

geloofwaardigheid van het relaas door uw moeder naar voren gebracht allerminst kunnen

herstellen.

Voorts kan nog worden gewezen op het ruime tijdsverloop tussen het moment dat u in

België toekwam / het moment dat uw moeder in het kader van haar asielaanvraag een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

kreeg en uw eigen asielaanvraag, dit terwijl u zich op dezelfde motieven als uw moeder baseert. U

arriveerde in 2011 in België en uw moeder ontving in mei 2014 de negatieve beslissing van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Pas in januari 2017 heeft u een eigen asielaanvraag ingediend. Indien

men daadwerkelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging bij een terugkeer naar uw land van

herkomst valt het binnen de verwachtingen dat men alles in het werk stelt om verdere stappen te

ondernemen om internationale bescherming te verkrijgen. Het feit dat u zolang wachtte om zélf

bescherming te verzoeken en een eigen asielaanvraag in te dienen strookt niet met deze vrees.

Wanneer u gevraagd wordt naar een verklaring voor dit lange tijdsverloop vooraleer u een

eigen asielaanvraag indient blijft u het antwoord schuldig. U geeft enkel aan bang te zijn geweest

wanneer uw moeder een negatieve beslissing kreeg (gehoorverslag CGVS p.12). Wanneer uw moeder

deze vraag wordt gesteld geeft zij aan dat zij wachtte op het nodige bewijsmateriaal om deze

asielaanvraag te staven (gehoorverslag broer CGVS p.16). Deze verklaring raakt echter kant noch wal.

De neergelegde documenten zijn namelijk in februari 2015 en juni 2016 opgemaakt, zodoende belette

niets u om deze reeds een half jaar terug te verkrijgen en een asielaanvraag in te dienen.

U verwijst eveneens naar de documenten die door uw broer werden neergelegd. In de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van uw

broer werd hieromtrent het volgende gemotiveerd:

"De documenten die u neerlegt zijn daarenboven niet in staat de ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen. Vooreerst dienen de nodige opmerkingen te worden geformuleerd met

betrekking tot de betrouwbaarheid van deze documenten. In de eerste plaats geldt voor alle

documenten neergelegd in een asielprocedure dat zij gepaard dienen te gaan met geloofwaardige

verklaringen, wat in deze niet het geval is. Bovendien betreft het enkel kopieën. De bewijskracht van

kopieën is echter uiterst gering aangezien zij met het nodige knip –en plakwerk gemakkelijk vervalst

kunnen worden. Daarnaast dient er op gewezen te worden dat Niger een hoge graad van corruptie kent.

Uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (Business Anti Corruption – Niger

corruption report – januari 2016) blijkt dat corruptie er schering en inslag is. Volgens de toegevoegde

informatie is corruptie vooral bij de politie wijdverspreid en maakt de politie één van de meest corrupte

instituties uit van Niger. Een dergelijke hoge graad van corruptie brengt met zich mee dat

allerhande documenten tegen betaling kunnen worden verkregen, wat opnieuw de bewijskracht van de

door u neergelegde documenten aanzienlijk verkleint.

Ook inhoudelijk zijn deze documenten niet van die aard dat zij uw geloofwaardigheid

kunnen herstellen. Wat het opsporingsbericht vanwege de politie betreft, hierin wordt enkel melding

gemaakt van een probleem dat uw moeder aanbelangt en dat zij reeds sinds 2011 het land heeft

verlaten. Dit opsporingsbericht toont dan ook op geen enkele manier aan dat uw moeder gezocht zou

worden om haar terug ter beschikking te stellen van de man waar zij gedwongen zou mee gehuwd zijn.

Een dergelijke opsporing toont enkel aan dat uw grootvader mogelijks naar uw moeder op zoek is maar

biedt op geen enkele manier duidelijkheid met betrekking tot de reden van deze zoektocht. Wat betreft

de brief van de mensenrechtenactivist bij Réagir dans le monde, hierin wordt enkel een getuigenis

weergegeven die gebaseerd is op de verklaringen van uw moeder. Uw moeder verklaarde tijdens uw

eerste asielaanvraag nooit contact te hebben opgenomen met enige organisaties die haar konden

bijstaan in haar verzet tegen een gedwongen huwelijk, derhalve was deze organisatie niet betrokken op

het moment van de feiten en baseren zij hun getuigenis louter op haar verklaringen. Bovendien werd

deze getuigenis niet minder dan vier jaar na de feiten opgemaakt, wat een sterk vermoeden doet rijzen

dat dit louter en alleen werd opgesteld om uw asielaanvraag te ondersteunen, wat de geloofwaardigheid

van de verklaringen verder aantast. Wat, ten slotte, de enveloppe betreft waarin u deze documenten

heeft ontvangen, ook dit heeft geen enkele bewijswaarde voor de asielmotieven die u aanhaalt.

Deze enveloppe is wat het is, zij kan louter aantonen dat u daadwerkelijk documenten heeft ontvangen

vanuit Niger. Het feit dat u documenten ontvangt staat volledig los van de feiten die u zou hebben

ondergaan in Niger."
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Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat zowel uw moeder,

(O.H.) (CGVS-nummer X), en uw broer, (M.A.R.) (CGVS-nummer X), op het Belgische grondgebied

verblijven en eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus ontvingen.”

2.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van M.A.R. (tweede verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een staatsburger te zijn van Niger, geboren op 27/9/2000 te Niamey. U bent nog minderjarig.

U verblijft samen met uw moeder en uw broer sinds 2011 in België. Uw moeder (O.H.) vroeg op 29

augustus 2011 asiel aan (CGVS-nummer X). Op 16 mei 2013 werd een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen door het

Commissariaatgeneraal, omdat geen geloof gehecht werd aan het beweerde gedwongen huwelijk van

uw moeder. Op 21 juni 2013 ging uw moeder in beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Op 22 mei 2014 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

beslissing van het Commissariaat-generaal. Op 11 januari 2017 dient u samen met uw broer, (M.Y.O.)

(CGVS-nummer X), een eigen asielaanvraag in. U verklaart nog één zus te hebben die in Niger woont.

U woonde tot uw vijf jaar samen met uw vader en uw moeder. Toen uw vader jullie verlaten had trok u

samen met uw moeder en uw broer en uw zus in bij uw grootvader aan moederszijde. U verklaart nooit

naar school te zijn gegaan. Toen u tien jaar oud was gaf uw grootvader uw moeder te huwelijk aan een

andere man om hier financieel voordeel uit te halen. Jullie gingen vervolgens bij deze man wonen. U

verklaart bij hem te hebben moeten werken als slaven. U diende te werken in de landbouw en eveneens

benzine te verkopen langs de straat. U kreeg amper te eten en werd slecht behandeld door de oudere

zonen van deze man. U werd telkens geslagen wanneer u niet hard genoeg werkte. U

verklaart eveneens zo goed als dagelijks door één van zijn zonen seksueel misbruikt te zijn geweest. De

man van uw moeder verplichtte u eveneens koranlessen te volgen. Jullie bleven ongeveer vier weken bij

deze man vooraleer jullie besloten het land te ontvluchten. U vreest bij een terugkeer naar Niger

opnieuw als een slaaf bij deze man te moeten werken en opnieuw misbruikt te worden. Sinds jullie

vertrek is ook uw zus steeds op de vlucht uit vrees ook uitgehuwelijkt te worden aan die man. U

verklaart dat uw grootvader nog steeds naar jullie op zoek is.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een opzoekingsbericht van de

juridische politie dd 03 juni 2016 waaruit moet blijken dat uw moeder actief opgespoord wordt; een

getuigenis van een mensenrechtenactivist van ‘Réagir dans le monde’ dd 03 februari 2015 met

betrekking tot uw problemen en de enveloppe waarin u deze documenten heeft ontvangen.

B. Motivering

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

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen (opnieuw) in de slavernij terecht te komen door toedoen van de man waar uw

moeder gedwongen mee is gehuwd.

Er kan echter geen geloof worden gehecht aan dit huwelijk van uw moeder, noch aan de

omstandigheden waarin u verklaart te hebben verkeert voor uw vertrek uit het land.

In de eerste plaats steunt uw asielrelaas volledig op de verklaringen afgelegd door uw moeder

in haar asielrelaas dat ze aflegde in het kader van haar asielaanvraag. U schetst uw redenen voor
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uw vertrek uit uw land van herkomst als een rechtstreeks gevolg van het huwelijk dat uw moeder

gedwongen diende aan te gaan. Het Commissariaat-generaal oordeelde echter dat er geen geloof kon

worden gehecht aan dit gedwongen huwelijk gezien de weinig consistentie en coherente verklaringen

van uw moeder hieromtrent. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen volgt het Commissariaat-

generaal in haar beoordeling en stelt eveneens dat dit aangehaalde gedwongen huwelijk niet werd

aangetoond. Er werd geen beroep aangetekend tegen deze beslissing, zodoende staat de beoordeling

van de asielaanvraag van uw moeder vast. Aangezien u uw asielmotieven volledig kadert binnen dit

ongeloofwaardig bevonden gedwongen huwelijk van uw moeder, kan ook aan uw verklaringen moeilijk

enig geloof worden gehecht. Daarnaast kon ook uw broer niet overtuigen en werd ook zijn

asielaanvraag afgesloten met een weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire

beschermingsstatus.

De documenten die u neerlegt en de verklaringen die zowel uw moeder, uw broer en u afleggen

binnen deze nieuwe vraag om internationale bescherming zijn niet in staat deze beoordeling te

wijzigen. De verklaringen die u en uw broer afleggen omtrent de omstandigheden waarin u ten

gevolge van dit huwelijk zou hebben geleefd overtuigen niet.

U slaagt er niet in de omstandigheden waarin u zou geleefd hebben voor uw vertrek concreet

en doorleefd te omschrijven. Zo praat u slechts in uiterst algemene termen over het werk dat u diende

te verrichten op de boerderij van deze man. U werd tot zesmaal toe aangespoord een zo gedetailleerd

mogelijke weergave te geven van de taken die u diende te verrichten op de boerderij, er werd

aangedrongen uw precieze taken goed te beschrijven (gehoorverslag CGVS p.8-9). Telkens blijft u

echter steken in zeer algemene beschrijvingen. Wanneer u gevraagd wordt welke groenten op deze

boerderij werden geteeld noemt u enige groenten maar wanneer vervolgens wordt gevraagd precies te

beschrijven wat u diende te doen om elk van deze groenten te onderhouden dient u het antwoord

schuldig te blijven. U geeft enkel aan water te hebben gegeven en stokken te hebben geplant om de

planten recht te houden. Wanneer u nog meer verduidelijking wordt gevraagd verandert u van

onderwerp en geeft aan de dieren te eten en te drinken te moeten geven. Aangezien u verklaart

gedurende een maand drie dagen per week op deze boerderij te hebben gewerkt onder het

streng toeziend oog van de oudste zonen van deze man of u deze taken wel correct uitvoerde is

het weinig aannemelijk dat u geen betere beschrijving zou kunnen geven van uw activiteiten op

deze boerderij. Het is bovendien opmerkelijk dat u verklaart dat deze boerderij meer dan 100 km

verwijderd is van het dorp waar u verbleef en u twee uur onderweg was om deze te bereiken, dit terwijl

het water en het hout voor het dagelijkse gebruik op deze boerderij werd verzameld (gehoorverslag

CGVS p.9). Het is weinig geloofwaardig dat nergens nabij het dorp water of hout te vinden zou zijn en

het lijkt uiterst weinig praktisch dat deze noodzakelijke dagdagelijkse benodigdheden over

een dergelijke afstand zouden worden vervoerd. Uw beknopte en weinig doorleefde beschrijvingen

leiden dan ook tot de conclusie dat er geen geloof kan worden gehecht daadwerkelijk op een boerderij

te zijn tewerkgesteld.

Evenmin slaagt u er in de andere aanwezigen op de boerderij en in het huis te beschrijven. U

kent enkel de namen van de oudere zonen van de man die u controleerden tijdens uw werk. U noemt

hen alle vijf bij naam (gehoorverslag CGVS p.7). U kan echter niemand anders bij naam noemen. U

verklaart steeds met vijf andere jongens te hebben samengewerkt maar kunt hun namen niet

geven. U geeft een inschatting van hun leeftijd maar slaagt er niet in maar één bij naam te noemen

(gehoorverslag CGVS p.11). Dat u wel de vijf oudere zonen van de man waar u bij woonde bij naam zou

kennen maar niemand anders waar u de kamer mee deelde is uiterst opmerkelijk. U verklaart nochtans

met deze andere jongens goed te kunnen opschieten en steeds met hen samen te hebben geleefd

terwijl de oudere zonen niet bij jullie verbleven (gehoorverslag CGVS p.12). Het is derhalve weinig

geloofwaardig dat u enkel de namen zou herinneren van degene die boven u stonden maar van

niemand waar u in deze periode een nauwer contact mee had. Dit maakt uw verblijf in dat huis opnieuw

weinig geloofwaardig. Ondanks het gegeven dat u nog jong was bij uw vertrek en de feiten al van enige

jaren geleden dateren kan minstens verwacht worden dat u enige informatie kan verschaffen over

degene die in dezelfde situatie verkeerden als u.

Verder laat ook uw kennis van de koran te wensen over aangezien u verklaart zo goed als elke

dag koranlessen te hebben gevolgd en dat uw studie hardhandig werd opgevolgd (gehoorverslag

CGVS p.6-7). U verklaart steeds verzen te moeten gaan reciteren bij uw leerkracht en te worden

geslagen wanneer deze niet correct waren (gehoorverslag CGVS p.12). Toch kunt u geen enkel

voorbeeld geven van een vers dat u nog uit het hoofd kent of de inhoud schetsen van de verhalen die u

er geleerd heeft.

U weet enkel wat gezegd wordt bij het begin van het gebed maar kunt geen enkel specifiek verhaal

vertellen. U noemt enige algemeenheden maar geen enkel specifiek verhaal (gehoorverslag CGVS

p.13). Verder geeft u aan vijf keer per dag te hebben moeten bidden maar verklaart u de namen van de

gebedstijden enkel in het Nederlands te kennen (gehoorverslag CGVS p.14). Uw kennis van de koran
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en de islam schiet dan ook in die mate te kort dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

verklaring gedurende vier weken intensief en hardhandig de koran te zijn aangeleerd.

Bovenstaande elementen zorgen er voor dat er evenmin op basis van uw verklaringen enig

geloof kan worden gehecht aan het gedwongen huwelijk van uw moeder en uw bewering

gedurende vier weken bij deze man (met wie uw moeder onder dwang gehuwd zou zijn) te

hebben verbleven. Uw kennis is uiterst fragmentarisch en u slaagt er niet in een doorleefd en

coherent beeld te scheppen van de omstandigheden waarin u heeft geleefd. Aangezien u niet

aannemelijk kunt maken bij deze man te hebben verbleven kan er evenmin geloof worden

gehecht aan het misbruik dat u tijdens dit verblijf zou hebben ondergaan.

Voorts kan nog worden gewezen op het ruime tijdsverloop tussen het moment dat u in

België toekwam / het moment dat uw moeder in het kader van haar asielaanvraag een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

kreeg en uw eigen asielaanvraag, dit terwijl u zich op dezelfde motieven als uw moeder baseert. U

arriveerde in 2011 in België en uw moeder ontving in mei 2014 de negatieve beslissing van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Pas in januari 2017 heeft u een eigen asielaanvraag ingediend. Indien

men daadwerkelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging bij een terugkeer naar uw land van

herkomst valt het binnen de verwachtingen dat men alles in het werk stelt om verdere stappen te

ondernemen om internationale bescherming te verkrijgen. Het feit dat u zolang wachtte om zélf

bescherming te verzoeken en een eigen asielaanvraag in te dienen strookt niet met deze vrees.

Wanneer u gevraagd wordt naar een verklaring voor dit lange tijdsverloop vooraleer u een

eigen asielaanvraag indient blijft u het antwoord schuldig. U kan geen reden aangeven waarom u net nu

asiel komt aanvragen en herhaalt enkel dat u beschermd wilt worden (gehoorverslag CGVS p.15).

Wanneer uw moeder deze vraag wordt gesteld geeft zij aan dat zij wachtte op het nodige

bewijsmateriaal om deze asielaanvraag te staven (gehoorverslag CGVS p.16). Deze verklaring raakt

echter kant noch wal. De neergelegde documenten zijn namelijk in februari 2015 en juni 2016

opgemaakt, zodoende belette niets u om deze reeds een half jaar terug te verkrijgen en een

asielaanvraag in te dienen.

"De documenten die u neerlegt zijn daarenboven niet in staat de ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen. Vooreerst dienen de nodige opmerkingen te worden geformuleerd met

betrekking tot de betrouwbaarheid van deze documenten. In de eerste plaats geldt voor alle

documenten neergelegd in een asielprocedure dat zij gepaard dienen te gaan met geloofwaardige

verklaringen, wat in deze niet het geval is. Bovendien betreft het enkel kopieën. De bewijskracht van

kopieën is echter uiterst gering aangezien zij met het nodige knip –en plakwerk gemakkelijk vervalst

kunnen worden. Daarnaast dient er op gewezen te worden dat Niger een hoge graad van corruptie kent.

Uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (Business Anti Corruption – Niger

corruption report – januari 2016) blijkt dat corruptie er schering en inslag is. Volgens de toegevoegde

informatie is corruptie vooral bij de politie wijdverspreid en maakt de politie één van de meest corrupte

instituties uit van Niger. Een dergelijke hoge graad van corruptie brengt met zich mee dat

allerhande documenten tegen betaling kunnen worden verkregen, wat opnieuw de bewijskracht van de

door u neergelegde documenten aanzienlijk verkleint.

Ook inhoudelijk zijn deze documenten niet van die aard dat zij uw geloofwaardigheid

kunnen herstellen. Wat het opsporingsbericht vanwege de politie betreft, hierin wordt enkel melding

gemaakt van een probleem dat uw moeder aanbelangt en dat zij reeds sinds 2011 het land heeft

verlaten. Dit opsporingsbericht toont dan ook op geen enkele manier aan dat uw moeder gezocht zou

worden om haar terug ter beschikking te stellen van de man waar zij gedwongen zou mee gehuwd zijn.

Een dergelijke opsporing toont enkel aan dat uw grootvader mogelijks naar uw moeder op zoek is maar

biedt op geen enkele manier duidelijkheid met betrekking tot de reden van deze zoektocht. Wat betreft

de brief van de mensenrechtenactivist bij Réagir dans le monde, hierin wordt enkel een getuigenis

weergegeven die gebaseerd is op de verklaringen van uw moeder. Uw moeder verklaarde tijdens uw

eerste asielaanvraag nooit contact te hebben opgenomen met enige organisaties die haar konden

bijstaan in haar verzet tegen een gedwongen huwelijk, derhalve was deze organisatie niet betrokken op

het moment van de feiten en baseren zij hun getuigenis louter op haar verklaringen. Bovendien werd

deze getuigenis niet minder dan vier jaar na de feiten opgemaakt, wat een sterk vermoeden doet rijzen

dat dit louter en alleen werd opgesteld om uw asielaanvraag te ondersteunen, wat de geloofwaardigheid

van de verklaringen verder aantast. Wat, ten slotte, de enveloppe betreft waarin u deze documenten

heeft ontvangen, ook dit heeft geen enkele bewijswaarde voor de asielmotieven die u aanhaalt.

Deze enveloppe is wat het is, zij kan louter aantonen dat u daadwerkelijk documenten heeft ontvangen

vanuit Niger. Het feit dat u documenten ontvangt staat volledig los van de feiten die u zou hebben

ondergaan in Niger."

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of
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dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat zowel uw moeder,

(O.H.) (CGVS-nummer X), en uw broer, (M.Y.O.) (CGVS-nummer X), op het Belgische grondgebied

verblijven en eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus ontvingen.”

3. De verzoekschriften

3.1. Eerste verzoeker beroept zich in diens verzoekschrift in een enig middel op de schending van “het

recht van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de

beslissing evenals verzoek tot het opnieuw onderzoeken van de aanvraag”, van artikel 62 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Hij vangt zijn betoog aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de beoordeling van

asielaanvragen en met het uiten van een aantal algemene verwijten aan het adres van het CGVS. In dit

kader verwijst hij onder meer naar het wantrouwen tegenover administratieve beslissingen dat

asielzoekers vaak meenemen naar het land waarin zij terechtkomen, naar de onwil van het CGVS om

de waarheid aan het licht te brengen en naar het feit dat geen rekening zou zijn gegeven met zijn

levensomstandigheden, kennis en opleidingsniveau en met de situatie in zijn land van herkomst.

Vervolgens betoogt eerste verzoeker:

“Het CGVS verstrekt ten onrechte van de asielaanvraag van de moeder om te oordelen dat er geen

geloof kan worden, gehecht aan het relaas van verzoeker, zonder rekening te houden met de leeftijd én

omstandigheden waarbinnen verzoeker zelf diende op te groeien.

(…)

Verzoeker schetste een duidelijk en gedetailleerd beeld van de feiten die zich afspeelden. Niet zozeer

het huwelijk van de moeder kwam hierbij ter sprake wel de levensomstandigheden en hetgeen

verzoeker heeft meegemaakt staat centraal. Dit doorleefd karakter kan niet ernstig betwist worden.

(…)

Opnieuw geen onderzoek naar het doorleefd karakter van de verklaringen.

Verzoeker stond onder ‘bescherming’ van zijn oudere broer, die hiervoor persoonlijk de prijs heeft

betaald. Verzoeker kon weldegelijk aangeven wat hij als vijfjarige – zeven jaar terug heeft meegemaakt.

Deze episode is bijzonder pijnlijk voor verzoeker maar toch slaagde hij er is een duidelijk beeld te geven

van het geen hij heeft meegemaakt.

Er mag en kan niet uit het oog verloren worden dat het hier om een jonge jongen ging, die op het

ogenblik van de feiten slechts VIJF jaar oud was. Hetgeen verzoeker dan ook kan schetsen is in de lijn

van hetgeen hij kan geacht worden te onthouden op dergelijke leeftijd. Het CGVS toont ook niet aan

waarom er meer zou moeten of kunnen verwacht worden.

(…)

Het kan bezwaarlijk aan verzoeker verweten worden dat hij als onbekwame minderjarige geen

mogelijkheid heeft gevonden om eerder een aanvraag in te dienen.?

(…)

Onder huidige paragraaf herneemt verzoeker het beroep van zijn broer;

(…)

Verzoeker legde zelf betrouwbare en overeenstemmende verklaringen af, die in overeenstemming zijn

met de verklaringen van zijn kleine broer. Dat het CGVS (en de RvV) de moeder van verzoeker niet
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geloofwaardig heeft geacht, kan niet betwist worden, maar het dossier betreft niet het dossier van de

moeder, maar deze van 2 broer.

In het kader van de eigen verklaringen zijn deze documenten dan wel in overeenstemming met de

verklaringen.

In de index van meest corrupte landen staat België 15de. Het komt dan ook zeer misplaatst over aan te

geven dat alle documenten vals zijn die uit Niger komen.

De analyse van de documenten moet steeds in concreto gebeuren en op basis van objectieve

elementen al dan niet buiten beschouwing gehouden worden. Dit is hier niet het geval.

(…)

Verzoeker gaf aan dat zijn grootvader op zoek is naar hen en hun moeder. Het opsporingsbericht op zch

heeft geen indicatie van waarvoor de moeder gezocht werd, maar kan wel, in het licht van de globale

verklaringen duidelijkheid scheppen en ondersteunend werken.

Vrouwen – en bij uitbreiding kinderen – hebben geen rechten en kunnen zich niet beroepen op

bescherming van de overheid. De geloofwaardige verklaringen worden door de documenten

ondersteund.”

In zijn conclusie stelt eerste verzoeker nog dat “de stelling van het Commissariaat-Generaal slechts

haar onwil aantoont om zich een waarheidsgetrouw beeld te vormen van de concrete situatie waar

verzoekende partij zich in bevond.”

3.2. Tweede verzoeker voert in diens verzoekschrift in een enig middel de schending aan van “het recht

van verdediging door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de

beslissing evenals verzoek tot het opnieuw onderzoeken van de aanvraag”, van artikel 62 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Ook hij vangt zijn betoog aan met een algemene, theoretische uiteenzetting omtrent de beoordeling van

asielaanvragen en met het uiten van een aantal algemene verwijten aan het adres van het CGVS. In dit

kader verwijst hij onder meer naar het wantrouwen tegenover administratieve beslissingen dat

asielzoekers vaak meenemen naar het land waarin zij terechtkomen, naar de onwil van het CGVS om

de waarheid aan het licht te brengen en naar het feit dat geen rekening zou zijn gegeven met zijn

levensomstandigheden, kennis en opleidingsniveau en met de situatie in zijn land van herkomst.

Vervolgens betoogt tweede verzoeker:

“Het CGVS verstrekt ten onrechte van de asielaanvraag van de moeder om te oordelen dat er geen

geloof kan worden, gehecht aan het relaas van verzoeker, zonder rekening te houden met de leeftijd én

omstandigheden waarbinnen verzoeker zelf diende op te groeien.

(…)

Verzoeker schetste een duidelijk en gedetailleerd beeld van de feiten die zich afspeelden. Niet zozeer

het huwelijk van de moeder kwam hierbij ter sprake wel de levensomstandigheden en hetgeen

verzoeker heeft meegemaakt staat centraal. Dit doorleefd karakter kan niet ernstig betwist worden.

(…)

Verzoeker was 10 jaar toen de feiten zich hebben voorgedaan. Op dat ogenblik wist verzoeker niet beter

en heeft slechts gedaan wat van hem gevraagd werd. Verzoeker verbleef enkele weken bij de nieuwe

man van haar mama en werd daar gedwongen te werken en werd seksueel misbruikt, zoals ter zitting

van het CGVS voor het eerst naar buiten werd gebracht.

Het CGVS ziet een 17 jarige jongen voor zich, maar vergeet dat de feiten zich voordeden toen de

jongen 10 jaar was. het CGVS heeft op geen enkel ogenblik aan in de bestreden beslissing dat zij

rekening heeft gehouden met de persoonlijkheid, het profiel etc van verzoeker. Het CGVS beperkt zich

(eveneens) tot algemene stellingen over hetgeen verzoeker zou moeten weten of wat van hem kan

verwacht worden, zonder ook maar enig element aan te geven waaruit blijkt dat verzoeker effectief

kennis zou moeten hebben van deze elementen.

Verzoeker kon duidelijk beschrijven hoe er naar de boerderij werd gegaan, hoe lang hij onderweg was,

welk soort voertuit. Verzoeker kon ook aangeven hoe de woning was, hoe de boerderij was…. ook kon

verzoeker beschrijven hoe jongens en meisjes werden gescheiden, hoe hij zijn moeder niet te zien

kreeg en wat hij allemaal diende te doen.

Dat een jongen van tien jaar niet perfect de groei van planten en groenten kan beschrijven als hij slechts

een aantal weken (dagen) op de boerderij heeft verbleven, kan bezwaarlijk ge geloofwaardigheid

aantasten.

(…)
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Verzoeker heeft namen gegeven, beschrijvingen gegeven van zowel het werk als van de boerderij.

Verzoeker vraagt dat het CGVS studies zou aanleveren waaruit blijkt dat een 10jarige de namen van

zijn klasgenoten 10 jaar na datum nog allemaal zou kennen, zeker als deze maar enkele weken in de

klas heeft verbleven.

Het CGVS gaat uit van een veel te hoog verwachtingspatroon, zonder rekening te houden met de

achtergrond, de duur van de blootstelling, de leeftijd etc.

(…)

Verzoeker werd gedwongen lessen te volgen, inderdaad vrij intensief, maar dit is 7 jaar terug en werd

slechts korte periode gevolgd.

Verzoeker moet van zijn moeder niet naar de Koran les, heeft geen verdere religieuze opleiding

gekregen. Wel kon verzoeker verzen citeren, dit werd gedaan en genoteerd. Tijdens het verhoor werd

uitdrukkelijk aangegeven dat hetgeen verzoeker citeerde volstond. Thans lezen dat dit niet zo is, is

tergend en komt zeer kwetsend over naar de minderjarige die in goed vertrouwen zijn best deed om op

alle vragen van het CGVS te antwoorden.

(…)

Verzoeker werd gedwongen gescheiden van zijn moeder in deze korte periode, heeft duidelijk

aangegeven hoe en in wat zijn leven werd geraakt. Het komt dan ook zeer tergend over dat men nu

aangeeft dat het huwelijk van zijn moeder niet geloofd wordt aangezien dit wel de basis is van de feiten

die zich hebben voorgedaan.

(…)

Verzoeker legde zelf betrouwbare en overeenstemmende verklaringen af, die in overeenstemming zijn

met de verklaringen van zijn kleine broer. Dat het CGVS (en de RvV) de moeder van verzoeker niet

geloofwaardig heeft geacht, kan niet betwist worden, maar het dossier betreft niet het dossier van de

moeder, maar deze van 2 broer.

In het kader van de eigen verklaringen zijn deze documenten dan wel in overeenstemming met de

verklaringen.

In de index van meest corrupte landen staat België 15de. Het komt dan ook zeer misplaatst over aan te

geven dat alle documenten vals zijn die uit Niger komen.

De analyse van de documenten moet steeds in concreto gebeuren en op basis van objectieve

elementen al dan niet buiten beschouwing gehouden worden. Dit is hier niet het geval.

(…)

Verzoeker gaf aan dat zijn grootvader op zoek is naar hen en hun moeder. Het opsporingsbericht op

zich heeft geen indicatie van waarvoor de moeder gezocht werd, maar kan wel, in het licht van de

globale verklaringen duidelijkheid scheppen en ondersteunend werken.

Vrouwen – en bij uitbreiding kinderen – hebben geen rechten en kunnen zich niet beroepen op

bescherming van de overheid. De geloofwaardige verklaringen worden door de documenten

ondersteund.

BIJKOMEND:

Verzoeker heeft tijdens het interview zeer duidelijk aangegeven hoe het leven op de boerderij verliep en

wat er met hem gebeurde. Hierbij heeft verzoeker ook duidelijk aangegeven dat hij een zeer

beschermende rol op zich nam voor zijn 5jarige broer;

Verzoeker heeft aangegeven dat hij seksueel misbruikt werd door één van de oudere zonen van de

stiefvader. Dit element is extreem doorleefd. Verzoeker gaf aan hoe het gebeurde, waar het gebeurde

en wat hij diende te doen. Verzoeker verkoos slagen te krijgen van de broers dan toe te laten dat zijn

broer dergelijk lot zou ondergaan. Verzoeker gaf ook aan waarom en hoe het kwam dat hij niets hierover

kon zeggen tegen anderen (machtsmisbruik oudste zonen en ongeloof in de beweringen van de kleinere

kinderen).

Verzoeker betreurd dan ook dat men aangeeft dat hij niet geloofwaardig is, maar zelf geen melding

maakt van het meest doorleefde element van het relaas…..”

Tweede verzoeker stelt in zijn conclusie nog dat “de stelling van het Commissariaat-Generaal slechts

haar onwil aantoont om zich een waarheidsgetrouw beeld te vormen van de concrete situatie waar

verzoekende partij zich in bevond.”

4. Beoordeling van de zaken

4.1. De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet. Er bestaat geen verplichting tot het houden

van een tegensprekelijk debat en verzoekers tonen niet aan hoe zij een recht van verdediging kunnen

genieten met betrekking tot de bestreden beslissingen die een bestuurlijk karakter hebben.
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4.2. Waar verzoekers aanvoeren dat het CGVS zich onwillig toonde om zich een waarheidsgetrouw

beeld te vormen van hun situatie, niet tot doel had de waarheid te achterhalen en enkel een weigering

voor ogen had, dient te worden opgemerkt dat zij deze – nochtans ernstige – aantijgingen niet

onderbouwen en niet nader uitwerken. Zij tonen niet aan de hand van concrete argumenten of

elementen aan dat het CGVS bij de beoordeling van hun asielaanvraag bevooroordeeld was of deze

aanvraag niet eerlijk behandelde. Zij maken evenmin in concreto aannemelijk dat of op welke wijze dit

van invloed zou zijn geweest op de bestreden motiveringen en beslissingen. Uit de stukken van het

dossier en de bestreden beslissingen kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan

objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze

geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-

vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

4.3. In zoverre verzoekers op algemene wijze aanhalen dat asielzoekers het wantrouwen jegens de

overheid in hun land vaak meenemen, dient te worden opgemerkt dat zij geenszins aantonen dat dit in

hun concrete geval zo zou zijn. Bovendien kan het niet worden ernstig genomen dat zij zulk wantrouwen

heden nog zouden koesteren gezien zij reeds sedert 2011 in België verblijven. Verder preciseren zij

hoegenaamd niet waar of op welke wijze dit van invloed zou (kunnen) zijn geweest op hun verklaringen

en op de bestreden motiveringen en beslissingen. Hoe dan ook kan het aangevoerde wantrouwen

jegens de overheid de gedane vaststellingen niet verklaren. Op een asielzoeker rust immers de

verplichting om van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het

verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en

relevante elementen aan te brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over de

asielaanvraag. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er

diens status van vluchteling te doen erkennen is bovendien inherent het vertrouwen verbonden in de

autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt.

4.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en artikel 3

van de voormelde wet van 29 juli 1991, 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

beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissingen worden gelezen en uit de

verzoekschriften blijkt dat verzoekers deze motieven kennen en aan inhoudelijke kritiek onderwerpen.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voeren zij in wezen de

schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissingen in

aanmerking kunnen genomen worden.

4.5. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van verzoekers in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekers al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

4.6. Verzoekers stellen beide dat het CGVS ten onrechte zou zijn vertrokken vanuit de asielaanvraag

van hun moeder. Zij kunnen hierin echter geheel niet worden gevolgd. Hun asielrelaas steunt, zoals

terecht wordt aangegeven in de bestreden beslissingen, volledig op de verklaringen die werden

afgelegd en het asielrelaas dat werd uiteengezet door hun moeder in het kader van haar asielaanvraag.

De levensomstandigheden waarin verzoekende partijen stellen te hebben geleefd en de problemen die

zij beweerdelijk hebben ondervonden, kaderen volledig binnen het huwelijk waaraan hun moeder

gedwongen zou zijn onderworpen.

Bovendien haalde de moeder van verzoekers de levensomstandigheden van verzoekers (zoals het feit

dat zij gedwongen Koran-lessen dienden te volgen) reeds aan in het kader van haar asielaanvraag.

Bijgevolg werd de geloofwaardigheid van de aangevoerde feiten in wezen reeds beoordeeld bij arrest

nr. 124 555 van 22 mei 2014 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Dit arrest is

opgenomen in de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier. Uit dit arrest blijkt dat aan het

gedwongen huwelijk van de moeder van verzoekers geen geloof kan worden gehecht omwille van de
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inconsistente en incoherente verklaringen die hun moeder omtrent dit huwelijk aflegde. Bijgevolg kan

evenmin geloof worden gehecht aan de problemen van verzoekers, die uit dit huwelijk zouden zijn

voortgesproten.

De geloofwaardigheid van deze problemen en de vrees voor vervolging die verzoekers beweren te

koesteren wordt nog verder ondermijnd door het gegeven dat zij bijzonder lang wachtten alvorens een

asielaanvraag in te dienen nadat de asielaanvraag van hun moeder geweigerd werd.

Te dezen wordt in de bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoeker met reden gesteld:

“Voorts kan nog worden gewezen op het ruime tijdsverloop tussen het moment dat u in

België toekwam / het moment dat uw moeder in het kader van haar asielaanvraag een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

kreeg en uw eigen asielaanvraag, dit terwijl u zich op dezelfde motieven als uw moeder baseert. U

arriveerde in 2011 in België en uw moeder ontving in mei 2014 de negatieve beslissing van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Pas in januari 2017 heeft u een eigen asielaanvraag ingediend. Indien

men daadwerkelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging bij een terugkeer naar uw land van

herkomst valt het binnen de verwachtingen dat men alles in het werk stelt om verdere stappen te

ondernemen om internationale bescherming te verkrijgen. Het feit dat u zolang wachtte om zélf

bescherming te verzoeken en een eigen asielaanvraag in te dienen strookt niet met deze vrees.

Wanneer u gevraagd wordt naar een verklaring voor dit lange tijdsverloop vooraleer u een

eigen asielaanvraag indient blijft u het antwoord schuldig. U geeft enkel aan bang te zijn geweest

wanneer uw moeder een negatieve beslissing kreeg (gehoorverslag CGVS p.12). Wanneer uw moeder

deze vraag wordt gesteld geeft zij aan dat zij wachtte op het nodige bewijsmateriaal om deze

asielaanvraag te staven (gehoorverslag broer CGVS p.16). Deze verklaring raakt echter kant noch wal.

De neergelegde documenten zijn namelijk in februari 2015 en juni 2016 opgemaakt, zodoende belette

niets u om deze reeds een half jaar terug te verkrijgen en een asielaanvraag in te dienen.”

In de bestreden beslissing ten aanzien van tweede verzoeker wordt hieromtrent terecht gesteld:

“Voorts kan nog worden gewezen op het ruime tijdsverloop tussen het moment dat u in

België toekwam / het moment dat uw moeder in het kader van haar asielaanvraag een beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

kreeg en uw eigen asielaanvraag, dit terwijl u zich op dezelfde motieven als uw moeder baseert. U

arriveerde in 2011 in België en uw moeder ontving in mei 2014 de negatieve beslissing van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen. Pas in januari 2017 heeft u een eigen asielaanvraag ingediend. Indien

men daadwerkelijk een gegronde vrees heeft voor vervolging bij een terugkeer naar uw land van

herkomst valt het binnen de verwachtingen dat men alles in het werk stelt om verdere stappen te

ondernemen om internationale bescherming te verkrijgen. Het feit dat u zolang wachtte om zélf

bescherming te verzoeken en een eigen asielaanvraag in te dienen strookt niet met deze vrees.

Wanneer u gevraagd wordt naar een verklaring voor dit lange tijdsverloop vooraleer u een

eigen asielaanvraag indient blijft u het antwoord schuldig. U kan geen reden aangeven waarom u net nu

asiel komt aanvragen en herhaalt enkel dat u beschermd wilt worden (gehoorverslag CGVS p.15).

Wanneer uw moeder deze vraag wordt gesteld geeft zij aan dat zij wachtte op het nodige

bewijsmateriaal om deze asielaanvraag te staven (gehoorverslag CGVS p.16). Deze verklaring raakt

echter kant noch wal. De neergelegde documenten zijn namelijk in februari 2015 en juni 2016

opgemaakt, zodoende belette niets u om deze reeds een half jaar terug te verkrijgen en een

asielaanvraag in te dienen.”

Verzoekers slagen er niet in om de voormelde motieven te ontkrachten. De leeftijd van eerste verzoeker

vormt voor de laattijdige asielaanvraag van verzoekers geenszins een afdoende verklaring. Tweede

verzoeker is namelijk een stuk ouder. Bovendien kon worden verwacht dat de moeder van verzoeker,

die duidelijk kennis had van de asielprocedure, eerder (opnieuw) asiel zou hebben aangevraagd voor

verzoekers indien zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst werkelijk een gegronde vrees voor

vervolging koesterden. Dat er slechts jaren na de weigering van de asielaanvraag van hun moeders

(opnieuw) asiel werd aangevraagd voor verzoekers, doet aldus op ernstige wijze verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van hun beweerde vrees.

In de bestreden beslissing ten aanzien van eerste verzoeker wordt daarenboven met recht gemotiveerd:

“U slaagt er niet in de omstandigheden waarin u zou geleefd hebben voor uw vertrek overtuigend

te omschrijven. U was slechts vijf jaar oud wanneer u gedurende vier weken verbleef bij de man waar

uw moeder mee zou gehuwd zijn. In dit licht zijn uw verklaringen opmerkelijk en lijken zij eerder

ingestudeerd. U schetst het algemene leven binnen dit huishouden maar kunt geen elementen

aanreiken die eerder binnen de leefwereld van een vijfjarige passen. Het feit dat u meent het algemene

verloop van de dag zo goed te herinneren maar geen enkele persoonlijke beleving kunt meegeven
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schaadt de geloofwaardigheid van uw verklaringen en doet vermoeden dat dit verhaal u puur werd

opgelegd. Zo verklaart u in groepjes te hebben gezeten om te eten en dat daarbij ook andere kleine

kinderen bij aanwezig waren, u kan echter geen enkele naam geven van één van de andere kinderen

waar u mee samenleefde, terwijl u wel de naam van de oudere zonen van deze man kunt opgeven

(gehoorverslag CGVS p.5 en p.7). Het is weinig aannemelijk dat u als vijfjarige wel hun namen

zou onthouden maar nooit nog maar de naam gevraagd zou hebben van de andere kinderen waar u

mee samenleefde (gehoorverslag CGVS p.7). U weet helemaal niets te vertellen over degene waar u

mee samenleefde maar geeft anderzijds wel enige andere details waarvan men kan aannemen dat dit

allerminst binnen de leefwereld van een vijfjarige past. Zo geeft u aan dat de benzine die jullie

verkochten in een buurland van Niger werd ingekocht (gehoorverslag CGVS p.6) en weet u ook te

vertellen dat het op een woensdagavond was dat u uit dit huis vertrok (gehoorverslag CGVS p.11). Dat

u zich dergelijke details zou herinneren is uiterst onrealistisch en wijst sterk op een ingestudeerd

karakter van uw relaas. Hoewel de verwachtingen met betrekking tot uw verklaringen uiterst laag

zijn gezien uw jonge leeftijd op het moment van de vermeende feiten kan toch

worden geconcludeerd dat uw verklaringen van die aard zijn dat zij de geloofwaardigheid van het

relaas door uw moeder naar voren gebracht allerminst kunnen herstellen.”

Verzoekers voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Met de leeftijd

van eerste verzoeker ten tijde van de feiten wordt in de voormelde motivering immers wel degelijk

uitdrukkelijk en terdege rekening gehouden. Voor het overige beperken verzoekers zich tot het louter

betwisten en tegenspreken van de conclusie die verweerder aan de voormelde vaststellingen verbindt.

Hiermee doen zij aan voormelde motivering geenszins afbreuk.

In de bestreden beslissing wordt ten aanzien van tweede verzoeker terecht gemotiveerd:

“U slaagt er niet in de omstandigheden waarin u zou geleefd hebben voor uw vertrek concreet

en doorleefd te omschrijven. Zo praat u slechts in uiterst algemene termen over het werk dat u diende

te verrichten op de boerderij van deze man. U werd tot zesmaal toe aangespoord een zo gedetailleerd

mogelijke weergave te geven van de taken die u diende te verrichten op de boerderij, er werd

aangedrongen uw precieze taken goed te beschrijven (gehoorverslag CGVS p.8-9). Telkens blijft u

echter steken in zeer algemene beschrijvingen. Wanneer u gevraagd wordt welke groenten op deze

boerderij werden geteeld noemt u enige groenten maar wanneer vervolgens wordt gevraagd precies te

beschrijven wat u diende te doen om elk van deze groenten te onderhouden dient u het antwoord

schuldig te blijven. U geeft enkel aan water te hebben gegeven en stokken te hebben geplant om de

planten recht te houden. Wanneer u nog meer verduidelijking wordt gevraagd verandert u van

onderwerp en geeft aan de dieren te eten en te drinken te moeten geven. Aangezien u verklaart

gedurende een maand drie dagen per week op deze boerderij te hebben gewerkt onder het

streng toeziend oog van de oudste zonen van deze man of u deze taken wel correct uitvoerde is

het weinig aannemelijk dat u geen betere beschrijving zou kunnen geven van uw activiteiten op

deze boerderij. Het is bovendien opmerkelijk dat u verklaart dat deze boerderij meer dan 100 km

verwijderd is van het dorp waar u verbleef en u twee uur onderweg was om deze te bereiken, dit terwijl

het water en het hout voor het dagelijkse gebruik op deze boerderij werd verzameld (gehoorverslag

CGVS p.9). Het is weinig geloofwaardig dat nergens nabij het dorp water of hout te vinden zou zijn en

het lijkt uiterst weinig praktisch dat deze noodzakelijke dagdagelijkse benodigdheden over

een dergelijke afstand zouden worden vervoerd. Uw beknopte en weinig doorleefde beschrijvingen

leiden dan ook tot de conclusie dat er geen geloof kan worden gehecht daadwerkelijk op een boerderij

te zijn tewerkgesteld.

Evenmin slaagt u er in de andere aanwezigen op de boerderij en in het huis te beschrijven. U

kent enkel de namen van de oudere zonen van de man die u controleerden tijdens uw werk. U noemt

hen alle vijf bij naam (gehoorverslag CGVS p.7). U kan echter niemand anders bij naam noemen. U

verklaart steeds met vijf andere jongens te hebben samengewerkt maar kunt hun namen niet

geven. U geeft een inschatting van hun leeftijd maar slaagt er niet in maar één bij naam te noemen

(gehoorverslag CGVS p.11). Dat u wel de vijf oudere zonen van de man waar u bij woonde bij naam zou

kennen maar niemand anders waar u de kamer mee deelde is uiterst opmerkelijk. U verklaart nochtans

met deze andere jongens goed te kunnen opschieten en steeds met hen samen te hebben geleefd

terwijl de oudere zonen niet bij jullie verbleven (gehoorverslag CGVS p.12).

Het is derhalve weinig geloofwaardig dat u enkel de namen zou herinneren van degene die boven u

stonden maar van niemand waar u in deze periode een nauwer contact mee had. Dit maakt uw verblijf

in dat huis opnieuw weinig geloofwaardig. Ondanks het gegeven dat u nog jong was bij uw vertrek en de

feiten al van enige jaren geleden dateren kan minstens verwacht worden dat u enige informatie kan

verschaffen over degene die in dezelfde situatie verkeerden als u.”

Verzoekers slagen er niet in deze motieven te ontkrachten. Dat er geen rekening zou zijn gehouden met

de leeftijd van tweede verzoeker ten tijde van de feiten en het profiel van tweede verzoeker, mist
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blijkens het voorgaande kennelijk feitelijke grondslag. In tegenstelling met wat verzoekers trachten te

laten uitschijnen, was het voorts niet onredelijk om van tweede verzoeker te verwachten dat hij meer

duiding zou kunnen geven over zijn (verplichte) werkzaamheden op de boerderij en over de lotgenoten

waarmee hij goed kon opschieten en waarmee hij samenleefde.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan de beweerde problemen en vrees voor vervolging in hoofde van verzoekers.

De neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.

Omtrent deze documenten wordt in de bestreden beslissingen immers met reden gesteld:

“De documenten die u neerlegt zijn daarenboven niet in staat de ongeloofwaardigheid van uw

relaas te herstellen. Vooreerst dienen de nodige opmerkingen te worden geformuleerd met

betrekking tot de betrouwbaarheid van deze documenten. In de eerste plaats geldt voor alle

documenten neergelegd in een asielprocedure dat zij gepaard dienen te gaan met geloofwaardige

verklaringen, wat in deze niet het geval is. Bovendien betreft het enkel kopieën. De bewijskracht van

kopieën is echter uiterst gering aangezien zij met het nodige knip –en plakwerk gemakkelijk vervalst

kunnen worden. Daarnaast dient er op gewezen te worden dat Niger een hoge graad van corruptie kent.

Uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (Business Anti Corruption – Niger

corruption report – januari 2016) blijkt dat corruptie er schering en inslag is. Volgens de toegevoegde

informatie is corruptie vooral bij de politie wijdverspreid en maakt de politie één van de meest corrupte

instituties uit van Niger. Een dergelijke hoge graad van corruptie brengt met zich mee dat

allerhande documenten tegen betaling kunnen worden verkregen, wat opnieuw de bewijskracht van de

door u neergelegde documenten aanzienlijk verkleint.

Ook inhoudelijk zijn deze documenten niet van die aard dat zij uw geloofwaardigheid

kunnen herstellen. Wat het opsporingsbericht vanwege de politie betreft, hierin wordt enkel melding

gemaakt van een probleem dat uw moeder aanbelangt en dat zij reeds sinds 2011 het land heeft

verlaten. Dit opsporingsbericht toont dan ook op geen enkele manier aan dat uw moeder gezocht zou

worden om haar terug ter beschikking te stellen van de man waar zij gedwongen zou mee gehuwd zijn.

Een dergelijke opsporing toont enkel aan dat uw grootvader mogelijks naar uw moeder op zoek is maar

biedt op geen enkele manier duidelijkheid met betrekking tot de reden van deze zoektocht. Wat betreft

de brief van de mensenrechtenactivist bij Réagir dans le monde, hierin wordt enkel een getuigenis

weergegeven die gebaseerd is op de verklaringen van uw moeder. Uw moeder verklaarde tijdens uw

eerste asielaanvraag nooit contact te hebben opgenomen met enige organisaties die haar konden

bijstaan in haar verzet tegen een gedwongen huwelijk, derhalve was deze organisatie niet betrokken op

het moment van de feiten en baseren zij hun getuigenis louter op haar verklaringen. Bovendien werd

deze getuigenis niet minder dan vier jaar na de feiten opgemaakt, wat een sterk vermoeden doet rijzen

dat dit louter en alleen werd opgesteld om uw asielaanvraag te ondersteunen, wat de geloofwaardigheid

van de verklaringen verder aantast. Wat, ten slotte, de enveloppe betreft waarin u deze documenten

heeft ontvangen, ook dit heeft geen enkele bewijswaarde voor de asielmotieven die u aanhaalt. Deze

enveloppe is wat het is, zij kan louter aantonen dat u daadwerkelijk documenten heeft ontvangen vanuit

Niger. Het feit dat u documenten ontvangt staat volledig los van de feiten die u zou hebben ondergaan

in Niger”

Verzoekers voeren ter weerlegging van de voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Hoe de

verwijzing naar de mate van corruptie in België aan deze motieven afbreuk zou kunnen doen, kan niet

worden ingezien. Dat de documenten niet in concreto zouden zijn geanalyseerd vormt verder een aperte

miskenning van de voormelde, omtrent deze documenten gedane vaststellingen. Dat verzoekers

geloofwaardige verklaringen zouden hebben afgelegd, kan op basis van het voorgaande niet worden

gevolgd. Verder dienen verzoekers te erkennen dat het opsporingsbericht geen indicatie geeft voor de

reden waarom hun moeder wordt gezocht. Voor het overige voeren verzoekende partijen ter

weerlegging van de voormelde motieven geen argumenten aan. Derhalve blijven deze onverminderd

gehandhaafd.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekers een gegronde vrees

voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

4.7. Verzoekers beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane vaststellingen dienaangaande

tonen zij niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een
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terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X/ IV en RvV X / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf september 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


