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nr. 40 896 van 26 maart 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X, alias 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 Bridget IDEHEN, alias Lovett FRANCIS, die verklaart van Nigeriaanse

nationaliteit te zijn, op 18 januari 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 21 december 2009.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. STEVENS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché G. DESNYDER, 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 vroeg een eerste keer asiel aan op 10 februari 2003 als Lovett Francis onder de

Sierraleoonse nationaliteit. Uw aanvraag werd onontvankelijk verklaard op 4 maart 2003. U ging tegen

deze beslissing in beroep bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dat op

28 mei 2003 een bevestigende beslissing van weigering van verblijf nam in uw asielaanvraag.

Op 20 augustus 2009 vroeg u een tweede keer asiel aan. U verklaarde eerder onder een

valse nationaliteit en identiteit asiel te hebben aangevraagd. Volgens uw nieuwe verklaringen hebt u

de Nigeriaanse nationaliteit, is uw naam Bridget Idehen en bent u geboren op 1 september 1986 te

Benin City. Na het verscheiden van uw vader in 2001 kwam (J.) naar uw moeder. Ze legde uit dat ze

haar wilde helpen met de opvoeding van haar vijf kinderen en stelde voor dat u naar België zou komen.
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U zou er voor haar kinderen kunnen zorgen en op die manier uw moeder financieel ondersteunen.

Eens aangekomen in België zei (J.) echter dat u voor haar diende te werken en haar moest

terubetalen door als prostituee te werken. U had het niet makkelijk. U kon niet terug naar Afrika want

daar was geen toekomst voor u. Na het doorlopen van uw eerste asielprocedure bleef u illegaal in

België. Bij een controle in 2005 of 2006 door de politie kreeg u opnieuw een bevel om binnen de vijf

dagen het grondgebied te verlaten. U reisde naar Oostenrijk maar daar kwam men te weten dat u

voordien in België had verbleven. Men wou u terugsturen maar uw advocaat vocht deze beslissing aan.

Uiteindelijk werd u op 13 augustus 2009 gedeporteerd naar België. U kreeg een document waarmee u

opnieuw asiel kon aanvragen hetgeen u ook deed op 20 augustus 2009.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel

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

bescherming of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele

terugkeer naar uw land.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u in het kader van uw eerste asielaanvraag een volstrekt

andere identiteit/nationaliteit opgaf, alsook een ander asielrelaas bracht, hetgeen de geloofwaardigheid

van voorliggende asielaanvraag in aanzienlijke mate hypothekeert. Bovendien kan men zich

afvragen waarom u tot 2009 heeft gewacht vooraleer een asielaanvraag in te dienen onder uw

echte identiteit/nationaliteit, vermits uw eerste asielaanvraag reeds in 2003 werd afgewezen. Dit getuigt

in elk geval niet van de ernst van de door u voorgehouden ‘vrees voor vervolging’ of van een ‘reëel

risico op het lijden van ernstige schade’. Voor wat de door u aangehaalde motieven betreft kunnen

volgende bedenkingen worden gemaakt. U verklaarde dat (J.) en haar echtgenoot (O.) u naar België

gebracht hebben door u en uw moeder voor te houden dat u voor hun kinderen zou zorgen en u uw

familie in Nigeria zodoende zou kunnen ondersteunen maar u werd gedwongen om u te prostitueren. U

hebt schrik terug te keren naar Nigeria omdat ze u nog steeds zoeken en ermee kunnen dreigen uw

familie kwaad te doen. U verklaarde dat u geen klacht kan indienen tegen (J.) en (O.) in Nigeria omdat

de politie corrupt is en ze kunnen doen wat ze willen (Cg, p.3). Uit uw verklaringen blijkt echter dat uw

moeder naar de politie is gestapt toen ze haar bedreigden. Sindsdien heeft ze hen niet meer gezien en

ook geen problemen meer gehad met hen (Cg, p.5). Uit informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt blijkt overigens dat de Nigeriaanse autoriteiten alsook NGO’s inspanningen doen om

slachtoffers van mensenhandel (die in Europa in de prostitutie zijn terechtgekomen) bij te staan, te

ondersteunen en te reîntegreren bij terugkeer naar hun land van oorsprong (zie informatie in het

administratief dossier).

Bovendien -en niet in het minst- houden de door u aangehaalde problemen geen verband met één

van de motieven zoals vermeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. Nergens uit uw verklaringen

blijkt immers dat uw problemen met (J.) en (O.) te wijten zijn aan uw nationaliteit, ras, religieuze

of politieke overtuiging, of het behoren tot een bepaalde sociale groep.

U heeft evenmin aangetoond dat u bij terugkeer naar uw land van oorsprong een 'reëel risico

op het lijden van ernstige schade' zou lopen en dus aanspraak zou kunnen maken op

subsidiaire bescherming. U maakte immers niet aannemelijk dat uw angst voor (J.) en (O.)

een uiting zouden zijn van een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade‘.

U verklaarde op de hoogte te zijn van het bestaan van een procedure die slachtoffers

van mensenhandel kan helpen en die in sommige gevallen kan leiden tot een verblijfsstatuut als

slachtoffer van mensenhandel. U zei dit echter niet te hebben willen doen uit schrik voor uw familie in

Afrika. U voegde er aan toe dat u het zou overwegen moest u de personen die u hebben uitgebuit

opnieuw zien en ze hetzelfde van plan waren met u maar sinds u terug bent (uit Oostenrijk) hebt u niets

meer van hen gehoord of gezien (Cg, p.3). U dient zelf de beslissing te nemen om deze procedure al

dan niet op te starten.

De door u voorgelegde documenten brengen geen wijzigingen aan voorgaande bemerkingen.

Het National Birth Certificate Form en bijhorende affidavit brengt enkel een bewijs aan van

uw identiteitsgegevens en uw Nigeriaanse nationaliteit die hier niet in twijfel wordt getrokken. De

'sworn affidavit of fact' toont enkel aan dat uw moeder een verklaring heeft afgelegd voor de griffie van

het 'High Court' te Benin City. De feiten vermeld in deze verklaringen worden hier niet in twijfel

getrokken. Uw 'blutgruppenkarte', afgeleverd in Oostenrijk is niet relevant voor uw asielprocedure.

C. Conclusie
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel wordt de schending ingeroepen van artikel 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de formele motivering van administratieve akten en van artikel 62 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en het verwijderen van

vreemdelingen (verder: Vreemdelingenwet).

Verzoekster stelt dat het Commissariaat-generaal niet de minste poging ondernomen heeft om haar

verhaal te controleren en evenmin nagegaan heeft wat de toestand ter plaatse in Nigeria was

betreffende haar moeder waarvoor zij financieel zorg zou dragen. Wanneer men dit had nagetrokken,

zou men duidelijk tot een andere beslissing gekomen zijn en geoordeeld hebben dat verzoekster te

vrezen had voor haar leven bij terugkeer naar Nigeria.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht.

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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 administratieve overheid dient in de akte de juridische en

feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een “afdoende”

wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet

zijn aan het gewicht van de genomen beslissing (RvS 7 november 2001, nr. 100.628; RvS 30 mei 2006,

nr. 159.298; RvS 12 januari 2007, nr. 166.608; RvS 15 februari 2007, nr. 167.848; RvS 26 juni 2007, nr.

172.777). Verzoekster brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

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

rechtshandeling, in casu 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.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag 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 (cf. infra).

2.2.1. In casu is vooreerst terecht vastgesteld in de bestreden beslissing dat verzoekster bij haar eerste

asielaanvraag een volstrekt andere identiteit/nationaliteit opgaf én een ander asielrelaas bracht, hetgeen

de geloofwaardigheid van haar tweede asielaanvraag aanzienlijk hypothekeert.

Het feit dat verzoekster tot 2009 heeft gewacht alvorens een asielaanvraag onder haar echte

identiteit/nationaliteit in te dienen getuigt, vermits haar eerste asielaanvraag reeds in 2003 werd

afgewezen, niet van de ernst van de door haar voorgehouden ‘vrees voor vervolging’ aangezien de

thans aangevoerde redenen voor vervolging reeds in 2003 in haren hoofde aanwezig waren.

In tegenstelling tot wat verzoekster betoogt heeft verweerder de door verzoekster aangehaalde

motieven wel degelijk onderzocht en beoordeeld. Zo werden verzoeksters verklaringen omtrent J. en

haar echtgenoot O. en het feit dat verzoekster door hun toedoen werd gedwongen om zich te

prostitueren in ogenschouw genomen. Dit geldt eveneens voor verzoeksters vrees terug te keren naar

Nigeria omdat ze haar nog steeds zoeken en ermee kunnen dreigen haar familie kwaad te doen,

alsmede voor haar verklaring dat zij geen klacht kan indienen tegen J. en O. in Nigeria omdat de politie

corrupt is en ze kunnen doen wat ze willen (zie administratief dossier, stuk 3, p.2-3). Uit verzoeksters

verklaringen blijkt echter dat haar moeder zich tot politie heeft gewend wanneer ze werd bedreigd.

Sindsdien heeft ze hen niet meer gezien en ook geen problemen meer gehad met hen (ibid., p.5).

Uit informatie in het administratief dossier blijkt dat de Nigeriaanse autoriteiten alsook NGO’s

inspanningen doen om slachtoffers van mensenhandel (die in Europa in de prostitutie zijn

terechtgekomen) bij te staan, te ondersteunen en te re-integreren bij terugkeer naar hun land van

oorsprong (administratief dossier, stuk 13, landeninformatie).
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Dit alles in acht genomen dient tevens te worden vastgesteld dat verzoeksters aangehaalde problemen

geen nexus vertonen met één van de motieven zoals vermeld in de Vluchtelingenconventie van

Genève. Nergens uit haar verklaringen blijkt immers dat haar problemen met J. en O. te wijten zijn aan

haar nationaliteit, ras, religieuze of politieke overtuiging, of het behoren tot een bepaalde sociale groep

of dat zij omwille van één van deze criteria geen bescherming zou verkrijgen van de autoriteiten ten

aanzien van J. en O.

Inzake verzoeksters argument dat “men evenmin nagegaan heeft wat de toestand ter plaatse in Nigeria

was betreffende haar moeder waarvoor zij financieel zorg zou dragen” wordt opgemerkt dat de

financiële situatie van haar moeder niet dienstig kan worden aangevoerd voor de erkenning van de

vluchtelingenstatus.

Verweerder stelt terecht vast dat verzoekster bij haar verzoekschrift documenten voegt die reeds zijn

neergelegd op het Commissariaat-generaal en besproken worden in de bestreden beslissing. Ten

aanzien van deze documenten is terecht geoordeeld dat deze de vaststellingen van de bestreden

beslissing niet kunnen weerleggen. Het ‘National Birth Certificate Form’ en bijhorende ‘affidavit’ brengen

enkel een bewijs aan van haar identiteitsgegevens en haar Nigeriaanse nationaliteit. De 'sworn affidavit

of fact' toont enkel aan dat haar moeder een verklaring heeft afgelegd voor de griffie van het 'High Court'

te Benin City, hetgeen gelet op het voormelde op het eerste zicht niet wordt betwist.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt het CGVS de verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige

wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat

het CGVS gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier, meer bepaald de

vragenlijst van het CGVS, het verslag van DVZ en het verhoorverslag van het CGVS en dat verzoekster

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

leggen. Verzoekster ondertekende de vragenlijst en het verslag van DVZ, waarmee zij te kennen gaf dat

de door haar verstrekte inlichtingen oprecht zijn. Zij maakte geen opmerkingen betreffende het gehoor

bij het CGVS. De Commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van verzoekster op een individuele

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

van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Gelet op het voormelde is de materiële motiveringsplicht niet geschonden.

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

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

Vreemdelingenwet.

2.2.2. Verzoekster voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het

gestelde sub 2.2.1. inzake de beschermingsmogelijkheden en de elementen in het administratief dossier

toont verzoekster niet aan dat er omwille van het voorgehouden feitenrelaas zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4,

§ 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig maart tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


