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nr. 46 307 van 13 juli 2010

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 27 april 2010 heeft

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

29 maart 2010.

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 20 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van attaché R.

LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Oghada

(Edo State). U bent een etnische Beni en christen.

In 2003 onderging u besnijdenis, nadat oudere vrouwen uw ouders hiertoe onder druk hadden gezet.

In 2007 vonden respectievelijk op 14 april en 21 april gouverneurs- en presidentsverkiezingen plaats

in Nigeria. U had een training gevolgd om tijdens de verkiezingen in één van de polling stations te

werken. U werd aangesteld als poll clerk in het Eboneki polling station (Eghor Local Government Area).

Leden van de partij ‘PDP’ (People’s Democratic Party), met als aanvoerder Prince Billy Sakadi, kwamen

naar jullie polling station en eisten onder bedreiging van wapens dat de zich aanbiedende kiezers voor

de PDP zouden stemmen. Na afloop werden de blanco stembiljetten die waren overgebleven omdat

vele kiezers niet waren opgedaagd, onder bedreiging van deze PDP-aanhangers ten voordele van

PDP ingevuld door onder andere u en de voorzitter van het polling station. Jullie werden ook



RvV X - Pagina 2

geconfronteerd met woedende aanhangers van de partij ‘AC’ (Action Congres), die de schaamteloze

fraude van PDP niet konden appreciëren en de aanwezigen in het polling station, waaronder u,

associeerden met deze fraude. Uiteindelijk werd in Edo State een gouverneur van PDP-signatuur

aangesteld, met name Osariemen Osubori (in feite Oserheimen Osunbor). De verkiezingsuitslag in Edo

State werd echter door AC aangevochten op basis van onregelmatigheden die PDP zou hebben

gepleegd. De rechtbank gaf AC gelijk en in november 2008 werd Adams Osomoloe (in feite Adams

Oshiomhole), van AC-strekking, aangesteld tot gouverneur van Edo State. U vreest dat PDP-

aanhangers u bij terugkeer naar Nigeria zullen vervolgen omdat ze u er (onterecht) van verdenken AC

te hebben ingelicht over de gepleegde fraude door PDP in uw polling station. Aan de woede van AC-

aanhangers die ervan uitgingen dat u PDP steunde omdat in uw polling station fraude ten voordele van

de PDP werd gepleegd, kon u gelukkig ontkomen door het gebied van het polling station te verlaten en

terug te keren naar Oghada. Op 20 juli 2007 huwde u met (F.O.). Jullie verhuisden naar zijn

geboortedorp Oza. Op 26 juni 2008 overleed uw echtgenoot. U was toen 3 maanden zwanger. (P.), de

oudste broer van uw echtgenoot, zei dat u –in de traditie van het dorp- met hem moest trouwen. U wilde

dit niet omdat (P.) al oud was en bovendien 3 andere echtgenotes had. Begin juli 2008 vond een

bijeenkomst plaats van familieleden van uw echtgenoot, die herhaalden dat u verondersteld werd met

(P.) te trouwen. U zei echter dat u dat niet wilde. Er werden drankjes rondgedeeld op deze bijeenkomst.

’s Nachts kreeg u hevige buikkrampen en een bloeding, waarbij u uw ongeboren kind verloor. U begaf

zich naar het huis van Mama (F.), een buurvrouw van de familie van uw echtgenoot, met wie u goed

overeenkwam. Zij vertrouwde u toe dat ze na de familiebijeenkomst had gehoord dat men u wilde

offeren, maar dat men eerst uw ongeboren kind wilden verwijderen omdat er anders 2 personen zouden

geofferd worden. Mama (F.) bracht u onder bij haar dochter (F.), die in Benin City woonde. U raakte via

een klant van (F.) in contact met (P.), een vrouw die in Europa woonde, maar tijdelijk in Benin verbleef.

(P.) stelde u voor om in Europa in haar kapsalon te gaan werken. U stemde hiermee in en op 29

augustus 2008 vertrok u met (P.) en een ander meisje, (J.), per vliegtuig vanuit Lagos naar een

onbekende bestemming. Daar werden jullie opgewacht door een blanke man, die jullie naar (P.)’s

appartement in België bracht. U kreeg er van (P.) te horen dat u bij haar een uitstaande schuld van €

30.000 had en dat u deze schuld diende af te lossen door als prostituee te werken. U deed dit voor een

erg beperkte periode en slaagde er nadien in om uit het appartement van (P.) te ontsnappen. U kwam in

contact met (P.) en vroeg het statuut van slachtoffer van mensenhandel aan. Dit statuut werd u

niet verleend, omdat u te weinig informatie kon geven. Op 27 mei 2009 vroeg u asiel aan. Uw

moeder vertelde u aan de telefoon dat zij lastiggevallen werd door agbero’s (zijnde PDP-straatjongeren)

die u ervan verdenken dat u de AC hebt ingelicht over de gepleegde fraude door PDP.

B. Motivering

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

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

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

U verklaarde dat u niet naar Nigeria terug kan, omdat u bang bent van (P.) (gehoor CGVS, p. 11) en van

(P.) (gehoor CGVS, p. 11) en omdat u de PDP (i.c. de agbero’s) vreest (gehoor CGVS, p. 11). Verder

haalde u nog uw besnijdenis aan (gehoor CGVS, p. 10) en problemen met aanhangers van de partij AC

(gehoor CGVS, p. 9-10).

Voor wat betreft het voorziene gedwongen huwelijk met (P.), de broer van uw overleden

echtgenoot, kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt.

U verklaarde dat u na de dood van uw echtgenoot vernam dat u – in de lijn van de traditie - met (P.), de

broer van uw echtgenoot, zou moeten trouwen (gehoor CGVS, p. 3). Het is echter

bijzonder bevreemdend dat u klaarblijkelijk niet op de hoogte was van deze traditie en dat uw

echtgenoot u dit nooit had gezegd (gehoor CGVS, p. 3). Men zou immers toch verwachten dat een

dergelijke belangrijke kwestie als het al dan niet vrij kunnen kiezen van een nieuwe partner na de dood

van de echtgenoot op voorhand duidelijk zou zijn gemaakt voor beide partners en hun respectievelijke

families. U verklaarde bovendien dat het verplichte huwelijk van een weduwe met de broer van haar

overleden echtgenoot een gebruik is dat in uw dorp Oghada niet gangbaar is, maar volgens u strikt

gebonden is aan het dorp van uw echtgenoot, Oza (gehoor CGVS, p. 4). U voegde eraan toe dat uw

moeder niet wilde dat u onder dwang zou trouwen (gehoor CGVS, p. 5). Het is dan ook de vraag

waarom de familie van uw echtgenoot u hiertoe kon dwingen, vermits u niet eens op de hoogte was van

deze huwelijksvoorwaarde en het een traditie was die bovendien niet bij uw familie of in uw dorp

gangbaar was, noch door uw familie werd gesteund.
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Wanneer u gevraagd werd waarom u niet (meteen) uit het familiehuis vertrok toen u wist dat u –

tegen uw zin - met (P.) zou moeten trouwen, antwoordde u dat u veel pijn had door het verlies van uw

man en dat u zwanger was (gehoor CGVS, p. 4). Het is – in de veronderstelling dat het over een

gedwongen en voor u onaanvaardbaar huwelijk ging- echter erg vreemd dat u nog bleef in het huis van

een familie wiens plannen volkomen onverenigbaar waren met de uwe.

Uit uw verklaringen blijkt ook dat u uiteindelijk het dorp Oza verliet en naar de stad Benin ging, om er

bij (F.) te gaan wonen (gehoor CGVS, p.5). U maakte geen melding van het feit dat (de familie van)

uw echtgenoot u daar was komen zoeken en maakt bijgevolg niet aannemelijk dat Benin (of een

andere plaats in Edo State of daarbuiten) geen volwaardig intern vlucht- en woonalternatief kon zijn om

aan (de plannen van) (P.) te ontkomen, zelfs op langere termijn.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt bovendien dat vrouwen

die gedwongen worden tot een huwelijk – een fenomeen dat trouwens vooral in het noorden van

Nigeria voorkomt - kunnen verhuizen naar een andere staat en ook beroep kunnen doen op NGO’s,

die desgevallend assistentie verlenen aan de vrouw of een bemiddelende rol spelen zodat beide partijen

tot een vergelijk komen (zie informatie in het administratief dossier). Uw bewering dat er geen

organisaties zijn die opkomen tegen gedwongen huwelijk (gehoor CGVS, p. 10) beantwoordt dan ook

niet aan de werkelijkheid.

Uit dit alles blijkt dat uw verklaringen met betrekking tot uw gedwongen huwelijk niet erg overtuigend

zijn en dat –zelfs als ze overtuigend zouden zijn – u niet alle mogelijkheden in Nigeria heeft uitgeput om

aan het voorziene huwelijk met (P.) te ontsnappen.

Voor wat uw vrees voor (P.) betreft, die u in België in de prostitutie dwong en ten aanzien van wie u een

financiële schuld heeft, kan het volgende worden aangehaald.

U verklaarde bang te zijn van (P.) omdat u haar nog € 30.000 moet betalen. U zei dat de familie van (P.)

u zou komen halen en afpersen wanneer zij zouden horen dat u opnieuw in Nigeria zou zijn (gehoor

CGVS, p. 11). U bleek echter de familieleden van (P.) niet persoonlijk te kennen (gehoor CGVS, p. 11)

en uit uw verklaringen blijkt evenmin dat uw ouders of andere mensen die u hebt gekend sinds uw

vertrek uit Nigeria ooit problemen hadden met (familieleden van) (P.) omdat u nog een uitstaande schuld

van € 30.000 bij haar had.

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie informatie in het

administratief dossier) blijkt bovendien dat mensenhandel wettelijk verboden is in Nigeria. De laatste

jaren heeft de Nigeriaanse overheid blijk gegeven van een alsmaar striktere naleving van deze wet en

van daadwerkelijke bestraffing van personen die betrokken zijn bij mensenhandel. Daarenboven

voorzien zowel de Nigeriaanse regering als diverse andere niet-gouvernementele organisaties in

materiële en morele bijstand van slachtoffers van mensenhandel die naar Nigeria terugkeren. Deze

maatregelen hebben ook een afschrikkend effect op mensenhandelaars en zorgen ervoor dat zij minder

geneigd zijn om het slachtoffer te bedreigen. Represailles vanwege mensenhandelaars zijn het meest

waarschijnlijk in gevallen waarbij het slachtoffer concrete verklaringen heeft afgelegd tegen de

betrokken trafikanten. Vermits uit elementen uit uw dossier blijkt dat u te weinig informatie had om

aanspraak te kunnen maken op het statuut van slachtoffer van mensenhandel, kan echter worden

besloten dat de personen die u naar hier hebben gebracht niet dreigen te worden vervolgd op basis van

de informatie die u gaf. U kon van de vrouw die u naar Europa bracht overigens enkel de naam ‘(P.)’

geven (gehoor CGVS, p. 5) en de naam van de blanke man bij wie u nochtans ruim een maand

inwoonde is u volstrekt onbekend (gehoor CGVS, p. 7). Interne hervestiging voor slachtoffers van

mensenhandel in Nigeria is niet gemakkelijk voor personen wiens familie van hen verwachtte dat zij via

prostitutie zouden bijdragen tot het familie-inkomen. Uit uw verklaringen blijkt echter geenszins dat uw

familie betrokken was bij deze trafiek en dat u nog altijd de steun van uw ouders geniet, hetgeen uw

eventuele hervestiging in Nigeria zou kunnen vergemakkelijken. U heeft bovendien het beroep van

haarkapster en oefende dit beroep op zelfstandige basis uit in Nigeria (gehoor CGVS, p. 3). Daarnaast

verkocht u nog voedingswaren op de markt (gehoor CGVS, p. 3). U bent bovendien geschoold en u

heeft ook een rijbewijs, hetgeen allemaal concrete aanwijzingen zijn dat u in staat bent om op

zelfstandige basis uw eigen leven weer op te bouwen (zie schooldiploma en rijbewijs in het

administratief dossier).

Uit al het voorgaande blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u werkelijk problemen zou

krijgen met (familieleden van) (P.) bij een eventuele terugkeer naar Nigeria, laat staan dat u voor

deze eventuele problemen geen oplossing/bescherming zou kunnen vinden/krijgen van uw familie,

de regering of gespecialiseerde organisaties in uw land van oorsprong.

Voor wat betreft uw vrees ten aanzien van leden van de PDP, meer bepaald ‘agbero’s’, kan nog

het volgende worden gezegd.
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U beweerde dat agbero’s (PDP-straatjongeren) na uw vertrek uit Nigeria naar uw moeders huis

zijn gegaan en zeiden dat ze u wilden zien. Volgens u denken ze dat u tegen leden van AC hebt gezegd

dat de PDP fraude pleegde tijdens de verkiezingen (gehoor CGVS, p. 9). Vooreerst is het

ongeloofwaardig dat de agbero’s u hiervan zouden verdenken, omdat u verklaarde zelf te hebben

deelgenomen aan de fraude ten voordele van de PDP (gehoor CGVS, p. 8). Bovendien verklaarde u dat

het frauderen in uw polling station openlijk gebeurde; dat de stemming in theorie geheim was, maar dat

PDP-leden onder bedreiging van wapens mensen verplichtten om hun stem voor PDP uit te brengen

(gehoor CGVS (p. 8). Bijgevolg gebeurde het plegen van deze fraude geenszins in het geheim en was

ze voor alle aanwezigen (dus ook AC-gezinden) zichtbaar, zodat uw redenering dat de PDP u ervan

verdacht deze fraude publiek te hebben gemaakt (en aan AC te hebben doorgegeven) niet opgaat. U

blijkt overigens van geen enkele agbero de naam te kennen (gehoor CGVS, p.9) en u verklaarde dat de

agbero’s sinds de aanstelling van een gouverneur van AC-signatuur geen macht meer hebben in Edo

State (gehoor CGVS, p. 9).

Hieruit blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat de PDP-leden u verantwoordelijk zouden

achten voor het publiek maken van de fraude die zij tijdens de verkiezingen van 2007 zouden hebben

gepleegd (en u daarom zouden vervolgen) en dat u evenmin argumenten aanbrengt die erop wijzen dat

u – bij een eventueel conflict met PDP-leden - geen bescherming zou kunnen krijgen van de (AC-

gezinde) autoriteiten binnen Edo State. Bijgevolg dient de gegrondheid van uw beweerde vrees ten

aanzien van deze agbero’s dan ook in aanzienlijke mate te worden gerelativeerd.

Met betrekking tot uw besnijdenis kan het volgende worden opgemerkt.

Er kan in dat verband geen ‘vrees voor vervolging’ in uw hoofde worden weerhouden, vermits uit

uw verklaringen alsook uit het door u voorgelegde attest van Dr. (I.C.) blijkt dat u een

dergelijke besnijdenis reeds heeft ondergaan. In het attest wordt opgemerkt dat uw besnijdenis een

belangrijk emotioneel trauma veroorzaakt (dd. 18 maart 2010). Zonder afbreuk te willen doen aan de

ernst van een praktijk als vrouwenbesnijdenis, maakte u noch in de vragenlijst van het Commissariaat-

generaal (punt 5), noch tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal (gehoor CGVS, p. 10)

melding van het feit dat deze besnijdenis u een trauma zou hebben bezorgd of dat u psychische

problemen zou hebben ten gevolge hiervan. Er kan nog worden opgemerkt dat in het attest een fysiek

letsel wordt beschreven (besnijdenis) waaraan psychische problemen (trauma) worden gekoppeld. Het

attest werd echter niet opgemaakt door een psycholoog of psychiater, doch wel door een arts algemene

geneeskunde, zodat vragen kunnen gesteld worden bij de gestelde diagnose van ‘emotioneel trauma’.

Er kan overigens ook worden opgemerkt dat – volgens uw verklaringen - uw besnijdenis in 2003 heeft

plaatsgevonden (gehoor CGVS, p 10). Vermits u pas in 2008 het land verliet, is er in elk geval geen

direct verband tussen de door u ondergane besnijdenis en uw beslissing om het land te verlaten. U

haalde verder ook geen redenen aan die erop zouden wijzen dat uw besnijdenis bij terugkeer naar uw

land van oorsprong zou leiden tot een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ in de zin van

subsidiaire bescherming of een ‘vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van

Genève.

Inzake de door u aangehaalde bedreigingen door leden van AC kunnen ten slotte nog

volgende bedenkingen worden gemaakt.

U stelde dat AC –leden zich vijandig opstelden ten aanzien van de mensen in het polling station waar

u werkzaam was tijdens de verkiezingen van april 2007 omwille van het onrechtmatig invullen

van stembiljetten in het voordeel van PDP (gehoor CGVS, p. 9-10) waaraan u zelf ook deelnam

(gehoor CGVS, p. 8). U haalde echter zelf aan dat deze problemen ophielden toen u de plaats van het

polling station Eboneki verliet en naar uw geboortedorp Oghada terugkeerde (gehoor CGVS, p. 9-10).

Uit uw verdere verklaringen blijkt nergens dat u daarna nog problemen had met AC-aanhangers.

Er kan uit hetgeen voorafgaat niet besloten worden dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een

‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

De door u voorgelegde documenten wijzigen niets aan hogervermelde opmerkingen.

Het geboortecertificaat (dd. 21 januari 2009), het schoolcertificaat (dd. december 1996) en het rijbewijs

(dd. 12 december 2007) bevestigen uw identiteit en afkomst uit Oghada, waaraan niet meteen

wordt getwijfeld. Deze documenten houden echter geen bewijs in van uw verblijf in het dorp Oza en

evenmin van de door u aangehaalde vervolgingsfeiten.

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. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 48/3, § 1 van de voormelde wet

van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Zij betoogt dat uit diverse rapporten van internationale organisaties blijkt dat in Nigeria traditionele

praktijken bestaan volgens welke een weduwe met haar schoonbroer dient te trouwen. Verschillende

rapporten zouden ook melding hebben gemaakt van de fraude gepleegd door de PDP tijdens de

verkiezingen van 2007 en de protesten van AC hiertegen. Ook zou er heel veel zijn geschreven over de

mensenhandelaars die hun slachtoffers dwingen zich te prostitueren. Verzoekster stelt dat zij in casu

een coherent en plausibel verhaal heeft uiteengezet waarvan de elementen terugkomen in “de

voormelde rapporten”. Uit de algemeen gekende informatie blijkt dat haar verklaringen aannemelijk zijn

en in overeenstemming met gekende feiten.

Verzoekster doet gelden dat de door haar neergelegde documenten niet enkel haar identiteit bewijzen

doch tevens aantonen dat zij reeds het slachtoffer is geworden van onaanvaardbare traditionele

praktijken en hierbij niet heeft kunnen rekenen op de bescherming van de autoriteiten. Zij verwijst naar

de “Note on burden and standard of proof in Refugee Claim” van het UNHCR van 16 december 1998 en

voert aan dat in casu rekening moet worden gehouden met het feit dat zij reeds tegen haar wil in werd

besneden. Deze besnijdenis blijkt duidelijk uit het neergelegde medisch attest. Verzoekster probeerde

zich daartegen te verzetten door zowel de autoriteiten van haar land als de ngo’s te contacteren. Deze

hebben haar echter geen bescherming kunnen bieden. Uit het feit dat de autoriteiten en de ngo’s haar

niet hebben kunnen beschermen tegen genitale verminking kan volgens verzoekster worden afgeleid

dat zij haar evenmin zullen beschermen tegen het gedwongen huwelijk, de represailles vanwege de

leden van de PDP en de familieleden van P.

Met betrekking tot haar vrees jegens de familie van haar overleden echtgenoot ingevolge het

gedwongen huwelijk dat zij diende aan te gaan met haar schoonbroer betoogt verzoekster dat het feit

dat zij niet op voorhand op de hoogte was van deze traditie niet als onwaarschijnlijk kan worden

beschouwd. Dat deze informatie haar niet werd meegedeeld kan worden verklaard doordat de familie

van haar echtgenoot dacht dat zij deze reeds kende via andere kanalen. Het is volgens verzoekster ook

niet uitgesloten dat de familie van haar echtgenoot deze informatie bewust verzweeg om niet te riskeren

dat zij de voorwaarde zou weigeren en het geplande huwelijk niet zou doorgaan. Hoewel het essentiële

karakter van deze informatie niet kan worden betwist, dient te worden gepreciseerd dat niet ieder

huwelijk automatisch aanleiding geeft tot een gedwongen tweede huwelijk. Het is ook mogelijk dat de

echtgenote of de broers van de man als eerste overlijden. Uit het voorgaande blijkt volgens verzoekster

dat haar onwetendheid niet kan worden gebruikt als tegenindicatie voor haar geloofwaardigheid.

Betreffende de motivering omtrent haar verder verblijf bij haar schoonfamilie nadat zij vernam dat zij

diende te huwen met haar schoonbroer stelt verzoekster dat zij geen intentie had om bij hen te blijven.

De reden waarom zij niet onmiddellijk vertrok is haar zwangerschap en het feit dat zij veel pijn had. Zij

wist nog niet dat zij de dood riskeerde door te weigeren. Wanneer zij vernam dat zij een reëel gevaar

liep, besliste zij onmiddellijk om het dorp te verlaten.

Daar waar de bestreden beslissing stelt dat zij niet aannemelijk maakt dat zij geen intern

vluchtalternatief heeft preciseert verzoekster dat zij gedurende ongeveer anderhalve maand in Benin

City heeft geleefd en ondergedoken is gebleven. Haar familie is haar daar niet komen zoeken omdat zij

verborgen leefde. Een intern vluchtalternatief veronderstelt echter dat men een normaal leven leidt in

een nieuwe omgeving. Verzoekster zou hierdoor het risico lopen opgespoord te worden naar aanleiding

van een politiecontrole of een inschrijving in het gemeentehuis.

Aangaande de mogelijke bijstand en bemiddeling door ngo’s voert verzoekster aan dat, hoewel er ngo’s

aanwezig zijn in Nigeria, men niet kan stellen dat deze de nodige bescherming kunnen bieden aan

slachtoffers van gedwongen huwelijken, vooral indien deze worden geïnspireerd door de traditie. De

bemiddelende rol van de ngo’s kan in casu geen succes hebben en de autoriteiten kunnen ook niet

helpen aangezien dergelijke huwelijken niet zijn verboden door de wet. Verzoekster verwijst bovendien
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naar het feit dat zij onder dwang werd besneden en dat de autoriteiten noch de aanwezige ngo’s haar

enige bescherming hebben geboden.

Wat betreft haar vrees ten aanzien van P. wijt verzoekster het feit dat haar ouders geen problemen

kenden met P. eraan dat zij de enige persoon in haar familie is die een schuld heeft ten aanzien van P.

In die zin is het volgens haar dan ook begrijpelijk dat haar familieleden niet werden lastig gevallen. De

kans dat verzoekster door de familie van P. zou worden lastiggevallen is echter reëel gelet op de

omvang van de schuld en het feit dat zij het statuut aanvroeg van slachtoffer van mensenhandel.

Volgens haar is het algemeen geweten dat de slachtoffers van mensenhandel altijd een risico lopen

wanneer zij beslissen om niet langer voor de criminele organisatie te werken. De criminelen zullen geen

mogelijkheid onbenut laten om hen op te sporen, te straffen en dit publiek te maken, en dit vooral om

andere slachtoffers van ontsnappingsplannen af te brengen.

Dat mensenhandel in Nigeria is verboden en dat er ngo’s zijn die slachtoffers helpen kan volgens

verzoekster geen garantie zijn voor haar bescherming. Zij betoogt dat het algemeen geweten is dat de

Nigeriaanse autoriteiten de mensenrechten in de praktijk niet respecteren. Zelfs indien de wetgeving zou

worden toegepast dan nog zou verzoekster worden geconfronteerd met het probleem van bewijs. Om

bescherming te genieten van de autoriteiten of de ngo’s zou zij eerst moeten bewijzen dat zij werkelijk

slachtoffer werd van mensenhandel. Er is geen betwisting over het feit dat dit zeer moeilijk te bewijzen

is. Voorts dient rekening te worden gehouden met de corruptie in Nigeria. Het is volgens verzoekster

algemeen geweten dat veel criminelen niet worden vervolgd omdat zij agenten en magistraten

omkopen. Verzoekster stelt dat men in deze context niet kan ontkennen dat zij nog steeds kan worden

opgepakt en gefolterd.

Aangaande haar vrees voor de PDP stelt zij dat weliswaar openlijk in het voordeel van PDP werd

gefraudeerd maar dat de uitslag van de verkiezingen werd betwist en de rechtbank zich uiteindelijk

uitsprak in het voordeel van AC. De rechtbank heeft zich daarbij ondermeer gebaseerd op een aantal

getuigenissen. Het is evident dat de meest geschikte getuige de persoon is die in een stembureau heeft

gewerkt. Vanuit deze veronderstelling is het dan ook evident dat verzoekster geviseerd wordt. Dat de

fraude openlijk geschiedde veranderd hieraan niets. Indien de PDP van oordeel is dat verzoekster heeft

meegewerkt aan de bewijsvoering tegen hen dan hebben zij tevens een motief om haar te vervolgen, en

dit ondanks dat zij (onder dwang) in hun voordeel fraudeerde.

Betreffende de motivering die stelt dat zij de naam van geen van de agbero’s kent en dat de agbero’s

geen macht meer hebben in Edo-State doet verzoekster gelden dat uit geen van de elementen blijkt dat

zij de naam van de agbero’s zou moeten kennen. Zij heeft nooit enige relatie gehad met deze mensen.

Verzoekster stelt dat de vervolging door de PDP geen legale handeling is, doch represailles betreft.

Hiervoor moet de PDP niet aan de macht zijn. Eveneens is het onwaarschijnlijk dat AC haar zou

beschermen aangezien verzoekster zelf had deelgenomen aan de fraude in het nadeel van AC.

Bovendien heeft verzoekster deze fraude, in tegenstelling tot hetgeen de PDP denkt, niet aangegeven.

Verzoekster stelt omtrent de motivering dat zij na de verkiezingen en de terugkeer naar haar dorp geen

problemen kende met de leden van AC uitdrukkelijk dat zij vervolging vreest vanwege de PDP en niet

vanwege AC.

2.2. 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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient daarbij een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Hij dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen
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geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

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

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). Twijfels over bepaalde

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

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

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

kunnen rechtvaardigen.

Verzoekster stelt dat zij een gegronde vrees voor vervolging koestert omwille van drie redenen,

meerbepaald omwille van haar betrokkenheid als poll clerk bij de fraude gedurende de verkiezingen van

2007, haar gedwongen huwelijk met de broer van haar overleden echtgenoot en het feit dat zij

slachtoffer werd van en ontsnapte aan de mensenhandelaar die haar in België in de prostitutie dwong.

Wat betreft haar betrokkenheid als poll clerk bij de verkiezingen in 2007 dient te worden vastgesteld dat

verzoekster, ondanks dat zij reeds sedert 2008 in België verblijft en in contact staat met haar familie in

Nigeria, niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter ondersteuning van haar verklaarde activiteiten als

klerk in het Ebokeni Polling Station. Voorts legde zij dienaangaande vage verklaringen af daar waar zij

enerzijds verklaarde dat zij instond voor het tellen van de stemmen doch anderzijds vervolgens niet in

staat bleek te vertellen met hoeveel procent PDP had gewonnen. Bovendien kende zij geen kandidaten

van PDP noch kandidaten van AC in haar Polling Station (administratief dossier, stuk 6, p.8, 11). Deze

vaststellingen doen vragen rijzen bij verzoeksters actieve betrokkenheid als klerk bij de verkiezingen.

Verzoekster geeft in het verzoekschrift echter een andere reden waarom zij zou worden gezocht door de

agbero’s, meerbepaald dat zij mogelijkerwijze ervan wordt verdacht te hebben meegewerkt als getuige

in het proces voor de rechtbank waarbij AC in het gelijk werd gesteld. Redelijkerwijze kan echter worden

aangenomen dat zij dit zou vermelden bij het CGVS. Dat zij na te zijn geconfronteerd met een negatieve

beslissing waarin de reden die zij opgaf voor haar problemen met de agbero’s als ongeloofwaardig werd

beoordeeld een geheel andere reden voor deze problemen verstrekt is niet ernstig en doet manifest

afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar bewering te worden geviseerd door de agbero’s. Bovendien

uit verzoekster in dit kader slechts een aantal hypothetische en ongefundeerde beweringen. Zo beweert

zij, zonder dit te staven, dat de rechtbank zich bij de uitspraak heeft gesteund op een aantal

getuigenissen, stelt zij op algemene wijze dat degenen die in een stembureau hebben gewerkt het

meest geschikt zijn als getuige en vervolgt zij: “indien de PDP van oordeel is dat verzoekster heeft

meegewerkt aan de bewijsvoering tegen hen dan hebben zij tevens een motief om haar te vervolgen”.

Zij brengt echter geen concrete elementen bij waaruit zou moeten blijken dat de agbero’s haar ervan

zouden kunnen verdenken te hebben meegewerkt aan dit proces. Redelijkerwijze kan bovendien

worden aangenomen dat de agbero’s op de hoogte zijn van het verloop van een voor hun partij dermate

belangrijk proces. Aangezien verzoekster aan dit proces niet heeft meegewerkt daar zij slechts hoorde

van dit proces in België (ibid., p.8) is het derhalve niet aannemelijk dat zij haar hiervan toch zouden

verdenken.

In acht genomen hetgeen voorafgaat kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters vermeende

problemen met de agbero’s.

De bestreden beslissing motiveert, indien aan haar relaas toch enig geloof zou kunnen worden gehecht

- quod non -, daarenboven met recht dat verzoekster uitdrukkelijk verklaarde dat de agbero’s sedert de

aanstelling van een gouverneur van AC-signatuur geen invloed of macht meer hebben in Edo State en

dat zij geen argumenten aanbrengt die erop wijzen dat zij bij een eventueel conflict met PDP-leden geen

bescherming zou kunnen krijgen van de AC-gezinde autoriteiten. Zij stelt in het verzoekschrift dat deze

haar niet zouden beschermen wegens haar deelname aan de fraude doch deze verklaring is niet

afdoende. Zij gaf immers, zoals reeds hoger bleek, duidelijk aan dat deze fraude geschiedde onder

dwang en onder druk van gewapende mannen, dat dit zichtbaar was voor alle aanwezigen, alsmede dat

deze intimidatie werd opgemerkt door de aanwezige AC-leden. Dat dit verzoekster ten kwade zou

worden geduid en de autoriteiten haar omwille van deze reden niet zouden beschermen is niet

aannemelijk.

Betreffende het gedwongen huwelijk dat verzoekster zou moeten ondergaan met de broer van haar

overleden echtgenoot dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen begin van bewijs bijbrengt ter
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staving van het overlijden van haar echtgenoot. Voorts beweert zij weliswaar dat uit diverse rapporten

van internationale organisaties blijkt dat in Nigeria traditionele praktijken bestaan volgens welke een

weduwe met haar schoonbroer dient te trouwen doch brengt zij desalniettemin dergelijke rapporten niet

bij en legt zij evenmin enig ander bewijselement voor ter staving van haar verklaring dat zij volgens de

traditie in het dorp Oza zou moeten trouwen met haar schoonbroer.

De bestreden beslissing motiveert in dit kader terecht dat het geenszins geloofwaardig is dat

verzoeksters echtgenoot, indien deze traditie bestond, hierover voor het huwelijk niets zou hebben

gezegd aangezien men toch zou verwachten dat dergelijke belangrijke kwestie als het al dan niet vrij

kunnen kiezen van een huwelijkspartner na het overlijden van de echtgenoot op voorhand zou zijn

duidelijk gemaakt voor beide partners en hun respectieve families. Verzoekster beperkt zich tot het

opperen van een aantal hypothesen die dan ook geen dienstig verweer zijn.

Voorts motiveert de bestreden beslissing terecht dat het niet geloofwaardig is dat verzoekster,

geconfronteerd met een nakend en voor haar onaanvaardbaar gedwongen huwelijk, niet onmiddellijk uit

het familiehuis van haar schoonbroer zou zijn vertrokken maar er nog verscheidene dagen zou hebben

verbleven. Zij komt in het verzoekschrift niet verder dan haar eerdere verklaring hiervoor te herhalen

doch de bestreden beslissing acht deze met recht onvoldoende.

Daarenboven motiveert de bestreden beslissing op grond van de informatie in het administratief dossier

(stuk 13) terecht dat vrouwen die worden gedwongen tot een huwelijk – een fenomeen dat overigens

vooral voorkomt in het noorden van Nigeria – kunnen verhuizen naar een andere staat en ook beroep

kunnen doen op ngo’s die desgevallend assistentie verlenen aan de vrouw of een bemiddelende rol

spelen zodat beide partijen tot een vergelijk komen. Verzoeksters bewering dat er geen organisaties zijn

die opkomen tegen gedwongen huwelijken beantwoordt dan ook niet aan de werkelijkheid. Zij heeft niet

alle mogelijkheden in Nigeria uitgeput om aan het voorziene huwelijk met haar schoonbroer te

ontsnappen. Verzoeksters blote bewering dat zij zich in casu niet met succes zou kunnen wenden tot de

beschikbare ngo’s in Nigeria zijn geenszins van die aard dat zij de voorgaande vaststellingen kunnen

ontkrachten. Ook het feit dat zij in het verleden tegen haar wil werd besneden en hiertegen geen

bescherming zou hebben verkregen kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. Dit is niet afdoende

om te verklaren waarom verzoekster thans en in het kader van haar beweerde gedwongen huwelijk

geen beroep zou kunnen doen op bovenvermelde gespecialiseerde ngo’s.

In dit kader dient tevens te worden vastgesteld dat de bestreden motivering steun vindt in het

administratief dossier waar deze stelt dat verzoekster is geschoold en beschikt over een rijbewijs, dat zij

in Nigeria op zelfstandige basis het beroep uitoefende van haarkapster en daarnaast voedingswaren

verkocht op de markt en dat zij klaarblijkelijk de steun geniet van haar familie. Verzoekster maakt dan

ook geenszins aannemelijk dat zij niet elders in Nigeria zou kunnen vestigen teneinde zich aan haar

beweerde problemen met de familie van haar overleden echtgenoot te onttrekken. Haar loutere

bewering dat zij het risico zou lopen te worden opgespoord is niet afdoende om afbreuk te doen aan

deze vaststellingen.

Aangaande haar vrees jegens de (familie van de) mensenhandelaar die haar naar België hielp vluchten

dient vooreerst te worden vastgesteld dat verzoekster, wanneer in de vragenlijst werd gevraagd naar

haar vrees bij een terugkeer naar Nigeria, hiervan nergens enige melding maakte, daar zij slechts twee

actoren vermeldde van wie zij vervolging zou vrezen, met name de familie van haar echtgenoot

enerzijds en de partijen PDP en AC anderzijds (administratief dossier, stuk 9, vragenlijst, p.2). Slechts

gedurende het gehoor bij het CGVS gaf zij aan dat zij schrik had dat P. of haar familie haar zouden

komen halen (administratief dossier, stuk 6, p.10). Deze vaststelling doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid en de ernst van verzoekster verklaarde vrees jegens de mensenhandelaar, mede in

acht genomen dat zij reeds een procedure mensenhandel had opgestart (cf. stuk 10).

Bovendien blijkt uit het dossier dat in het kader van verzoeksters dossier inzake mensenhandel werd

geoordeeld dat zij onvoldoende bewijzen had om aan te tonen dat zij slachtoffer werd van een

mensenhandelaar (administratief dossier, stuk 10). Daarenboven legde zij dienaangaande gedurende

het gehoor bij het CGVS uitermate vage verklaringen af. Zo zou F. verzoeksters problemen hebben

besproken met een klant van haar, zou deze klant haar problemen hebben besproken met de

mensenhandelaar en zou verzoekster samen met deze klant naar de mensenhandelaar zijn gegaan,

doch bleek zij niet in staat de naam te verstrekken van deze klant. Voorts kon verzoekster niet

preciseren waar zij en de mensenhandelaar zouden zijn aangekomen nadat zij het vliegtuig namen

vanuit Lagos en wist zij zelfs niet of dit al dan niet in België was. Evenmin kon zij de naam geven van de

blanke man die hen opwachtte bij hun bestemming en hen per auto naar hun werk bracht. Zij kon tevens

niet preciseren waar zij moest werken (administratief dossier, stuk 6, p.5-6).
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Daarenboven heeft verzoekster nergens concrete of objectieve elementen aangehaald waaruit blijkt dat

zij door de mensenhandelaar actief zou worden gezocht en stelt de bestreden beslissing met recht dat

uit haar verklaringen niet blijkt dat haar ouders of andere mensen die zij kende of kent sedert haar

vertrek uit Nigeria ooit problemen hadden met (familieleden van) deze persoon. Derhalve blijkt niet dat

deze persoon actief naar verzoekster op zoek is en dient haar vrees, indien al beantwoordend aan de

realiteit, ernstig te worden gerelativeerd. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat, indien de

mensenhandelaar verzoekster daadwerkelijk zou viseren, zij haar als eerste via haar familie of

kennissen zou trachten op te sporen.

Verzoekster maakt gelet op het voorgaande niet aannemelijk dat zij bij een terugkeer naar Nigeria

daadwerkelijk problemen zou krijgen met (familieleden van) de mensenhandelaar of omwille van één

van de gronden van vervolging (cf. artikel 48/3, § 4 Vreemdelingenwet) geen bescherming zou kunnen

verkrijgen.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan de

voormelde vaststellingen (administratief dossier, stuk 12: documenten). De bestreden beslissing geeft

terecht aan dat het geboortecertificaat, het schoolcertificaat en het rijbewijs slechts verzoeksters

identiteit en herkomst bevestigen, waaraan niet wordt getwijfeld. Het medisch attest bevestigt dat

verzoekster is besneden, onder dwang en zonder verdoving. Tevens stelt het: “Dit veroorzaakt een

belangrijk emotioneel trauma”. Verzoekster maakte echter nergens in de vragenlijst noch gedurende het

gehoor bij het CGVS enige melding van dergelijk trauma of eventuele psychische problemen. Zij toont

daarenboven geenszins aan dat of in welke mate de voormelde concrete vaststellingen hierdoor zouden

kunnen worden verklaard.

Verzoeksters algemene verwijzing naar de volgens haar bestaande algemene situatie in Nigeria is

evenmin van die aard dat zij deze vaststellingen kan ontkrachten of om aan te tonen dat zij aldaar

daadwerkelijk wordt vervolgd. Zij dient haar vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken en

blijft hier gelet op het voormelde in gebreke.

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.

2.2.2. Verzoekster voert geen middelen aan betreffende de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

sub 2.2.1. gedane vaststellingen aangaande de elementen aan de grondslag van haar asielrelaas en de

overige elementen in het dossier toont zij niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen 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.

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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