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nr. 49 384 van 12 oktober 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 22 juni 2010 heeft

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

25 mei 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 9 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 september

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat S. MICHOLT en van attaché B. DIERICKX, 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, tot de Yoruba tribe te behoren en christen te zijn.

U bent geboren in Ugu Sate (sic.) (wellicht Ogun State) op 26 december 1989. U hebt een relatie met

de Nigeriaan (M.A.) en samen met hem hebt u twee kinderen, namelijk (M.D.) (geboren te Sint-Niklaas

op 5 september 2007) en (M.D.A.) (geboren te Brussel op 27 april 2009).

Van de leeftijd van elf jaar woonde u bij vrienden in Ogun State. Op een dag raakte u zwanger

van (M.A.). De leden van de familie waar u verbleef wilden dat u abortus pleegde. Ze gaven u een

medicijn om de zwangerschap te stoppen, maar u wilde het niet innemen. U vertrok uit het huis

en ontmoette een vrouw op straat. Deze vrouw vertelde dat ze u zou helpen. Deze vrouw reisde met u

mee van Nigeria tot België. U weet niet meer wanneer u Nigeria verliet, maar u denkt dat u in augustus

2007 in België toekwam. Op 30 juli 2007 diende u een asielaanvraag in.
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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’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op 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.

U verklaarde dat de familie bij wie u woonde wenste dat u een abortus uitvoerde en dat u

daarom Nigeria ontvluchtte, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u informatie

achterhield betreffende het verlaten van uw land.

U verklaarde dat u nooit asiel aanvroeg in een ander land (gehoor CGVS, p.2). Toen u gevraagd

werd wanneer u Nigeria juist verliet, gaf u aan dat u het niet wist, maar dat u dacht dat u in augustus

2007 in België toekwam. U gaf aan dat het geen rechtstreekse vlucht van Nigeria naar België was, maar

dat u onderweg van vliegtuig moest veranderen, wat één uur duurde (gehoor CGVS, p.5). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het administratieve dossier werd

gevoegd, blijkt echter dat op 29 juni 2006 uw vingerafdrukken werden genomen in Malta. Toen u

hiermee geconfronteerd werd, gaf u aan dat het niet wist, dat u niet wist wanneer u Nigeria verliet en dat

u niet meer wist hoelang u in Malta verbleef. Evenmin wist u of u in Malta een asielaanvraag indiende.

Wél wist u dat u van Malta terugkeerde naar Nigeria (gehoor CGVS, p.8). U wist niet waarom u

terugkeerde naar Nigeria en toen u gevraagd werd of u misschien een negatieve beslissing – van een

asielaanvraag – ontving, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.9). Van een asielzoeker, die

beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, mag verwacht worden dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op

correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, en dit vanaf het begin van de asielprocedure. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Bovenstaande vaststellingen tasten de

geloofwaardigheden van uw verklaringen reeds grondig aan.

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen betreffende de personen waarvan

u beweerde dat ze u vervolgden, uiterst vaag en daardoor ongeloofwaardig zijn.

U gaf aan dat u vanaf de leeftijd van elf jaar bij vrienden in Ogun State woonde (gehoor CGVS, p.3-

4). Toen u gevraagd werd wie deze vrienden waren, gaf u vaag aan dat het mensen van Ogun State

waren. U wist niet hoe u hen leerde kennen, maar u denkt dat het vrienden van uw oma zijn (gehoor

CGVS, p.4). U gaf aan dat de mensen bij wie u woonde een man, een vrouw en drie kinderen betrof,

maar u kende de leeftijden én de namen van de man en de vrouw niet en ook van de drie kinderen

herinnerde u zich de naam niet (gehoor CGVS, p.4). Bovenstaande grove onwetendheden maken het

totaal ongeloofwaardig dat u daadwerkelijk woonde bij deze personen in Ogun State. Verder gaf u aan

dat de vijf mensen bij wie u vanaf de leeftijd van elf jaar woonde, kwaad waren op u. Toen u gevraagd

werd waarom ze kwaad waren, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.6). Toen u erop gewezen

werd dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat deze mensen wilden dat u abortus

pleegde, gaf u aan dat dit zo was (gehoor CGVS, p.6). Toen u daarop gevraagd werd waarom men

wilde dat u abortus pleegde, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.7). Na enige tijd gaf u aan

dat de mensen bij wie u vanaf de leeftijd van elf jaar woonde, u een medicijn gaven om de

zwangerschap te stoppen, maar u weigerde om dit in te nemen en u ontvluchtte uw land (gehoor CGVS,

p.7). Vooreerst dient te worden opgemerkt dat eerder reeds werd bemerkt dat u er niet in slaagde aan te

tonen dat u daadwerkelijk woonde bij deze personen in Ogun State en bijgevolg is de vervolging door

deze personen dan ook totaal ongeloofwaardig. Bovendien bent u onwetend betreffende het motief

waarom men wilde dat u abortus pleegde.

Bovenstaande vaststellingen maken uw asielrelaas totaal ongeloofwaardig. Bovendien gaf u –

toen u gevraagd had wat met u zou gebeuren bij een terugkeer naar Nigeria – aan dat u daar niemand

hebt. Toen u gevraagd had wat er nog met u zou gebeuren bij een terugkeer naar Nigeria, gaf u aan dat

u het niet wist. Verder wist u niet of u problemen zou kennen indien u elders in Nigeria zou wonen

(gehoor CGVS, p.9).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

U legde de identiteitskaarten van uw twee kinderen (M.D.) (geboren te Sint-Niklaas op 5 september

2007) en (M.D.A.) (geboren te Brussel op 27 april 2009) voor, maar deze zijn verder niet relevant voor
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uw asielrelaas. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een

bijkomende negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht,

“minstens van de mogelijkheid tot toetsing van de materiële motivering”.

Zij merkt op dat zij niet de bedoeling had de Belgische staat te misleiden of informatie achter te houden.

Gezien haar medische toestand (seropositief) wilde zij vermijden dat zij zou worden teruggestuurd naar

Malta. Uit het feit dat zij toestemming gaf om na te gaan of zij reeds elders asiel aanvroeg zou volgens

haar wel een zekere mate van medewerking blijken.

Verzoekster toetst haar situatie aan de criteria zoals bepaald in artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951. Zij wil niet herinnerd worden aan de tijd die zij doorbracht bij vrienden in Nigeria, bant

deze periode uit haar geheugen en heeft er psychologische trauma’s aan overgehouden. De

vraagheden aan haar verklaringen zouden hieraan te wijten zijn.

Voorts stelt verzoekster dat zij in Nigeria als “jonge alleenstaande, minderjarige, meisje” geen rechten

heeft.

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.

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

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.

Dat verzoekster niet de intentie zou hebben gehad om informatie achter te houden kan bezwaarlijk

worden aangenomen nu zij in het verzoekschrift zelf te kennen geeft dat zij doelbewust trachtte te

vermijden dat zij zou worden teruggestuurd naar Malta (rechtsplegingdossier, stuk 1, p.2). Daarenboven

blijkt tevens uit het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (CGVS) dat zij wel degelijk moedwillig informatie achterhield betreffende haar eerdere verblijf

in Malta. Zij legde aanvankelijk uiterst vage verklaringen af betreffende haar reisweg daar waar zij niet

kon preciseren wanneer zij Nigeria precies verliet, noch wie haar begeleidde, noch waar zij een

tussenlanding zouden hebben gemaakt en van vliegtuig zouden zijn veranderd, noch welke documenten

werden gebruikt voor haar reis. Wel gaf zij aan dat zij in augustus 2007 toekwam in België en verklaarde

zij eenduidig dat dit de eerste maal was dat zij Nigeria verliet (administratief dossier, stuk 6, p.5-6). Ook

nadat zij werd geconfronteerd met het feit dat haar vingerafdrukken op 29 juni 2006 in Malta werden

genomen weigerde verzoekster duidelijkheid te verschaffen hieromtrent. Zo gaf zij, gevraagd naar een
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reactie, aan: “Ik weet het niet meer”. Vervolgens kon zij wederom niet preciseren wanneer zij Nigeria

verliet. Zij gaf aan niet meer te weten hoelang zij in Malta verbleef noch of zij daar al dan niet asiel

aanvroeg. Tevens beweerde zij te zijn teruggekeerd naar Nigeria doch kon zij niet aangeven waarom zij

zou zijn teruggekeerd, noch of zij een negatieve beslissing ontving in Malta. Evenmin kon zij preciseren

waarom zij naar Malta ging en verklaarde zij: “Ik herinner me niets meer over Malta” (ibid., p.8-9).

Verzoeksters stelling dat toch enige mate van medewerking zou blijken uit het feit dat zij toestemming

gaf om na te gaan of zij reeds elders asiel aanvroeg kan gelet op de voormelde frappante vaststellingen

niet worden aangenomen. Redelijkerwijze kon van haar worden verwacht dat zij haar verblijf en

asielaanvraag in Malta op een spontane en gedetailleerde wijze zou hebben aangebracht voor de

Belgische asielinstanties. Dat zij heeft nagelaten dit te doen en daarenboven na confrontatie met de

informatie omtrent haar verblijf in Malta weigerde dienaangaande klaarheid te scheppen doet op

manifeste wijze afbreuk aan haar algehele geloofwaardigheid.

De commissaris-generaal motiveert op grond van de stukken van het dossier bovendien met recht dat

verzoekster uiterst vage en ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd omtrent de personen bij wie

zij vanaf de leeftijd van elf jaar zou hebben gewoond en die haar zouden hebben vervolgd, daar waar zij

(i) gevraagd wie dit waren, vaag aangaf dat het mensen van Ogun State waren (ii) niet wist hoe zij deze

mensen leerde kennen doch aangaf te ‘denken’ dat het vrienden van haar oma waren (iii) verklaarde dat

zij woonde bij een man, een vrouw en drie kinderen doch de namen noch de leeftijden kende van de

man en de vrouw en evenmin de namen van hun kinderen kon verstrekken (iv) niet kon preciseren

waarom deze personen kwaad waren op haar terwijl zij eerder bij de Dienst Vreemdelingenzaken

beweerde dat zij wilden dat zij abortus pleegde (v) vervolgens, na te zijn geconfronteerd met haar

eerdere verklaringen en te hebben erkend dat dit zo was, niet bleek te weten waarom zij wilden dat zij

abortus zou plegen. De voorgaande vaststellingen zijn dermate frappant dat zij niet kunnen worden

verklaard door de door verzoekster verklaarde psychologische trauma’s. Dient in dit kader bovendien te

worden vastgesteld dat verzoekster nergens eerder gedurende de procedure melding maakte van enig

opgelopen trauma en geen medisch attest neerlegt waaruit blijkt dat zij zou lijden aan psychologische

problemen of ingevolge deze problemen niet in staat zou zijn te antwoorden op de gestelde vragen. Zij

maakt dan ook geenszins aannemelijk dat haar psychologische toestand haar ervan zou weerhouden

volwaardige verklaringen af te leggen. Daarenboven kan hoe dan ook redelijkerwijze worden

aangenomen dat zelfs iemand die traumatische ervaringen zou hebben ondergaan bij machte zou

moeten zijn enige informatie te verstrekken omtrent de personen bij wie zij sedert haar elfde zou hebben

gewoond. Derhalve oordeelde de commissaris-generaal terecht dat verzoekster er niet in slaagt aan te

tonen dat zij daadwerkelijk zou hebben gewoond bij deze personen noch dat zij met deze problemen

zou hebben gekend.

Wat betreft verzoeksters bewering dat zij als “jonge alleenstaande, minderjarige, meisje” in Nigeria geen

rechten heeft dient, nog daargelaten dat verzoekster niet minderjarig noch alleenstaand is, te worden

opgemerkt dat zij deze bewering niet ondersteunt aan de hand van enig begin van bewijs. Dergelijke

algemene en ongefundeerde bewering kan geenszins volstaan om aannemelijk te maken dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk zou worden bedreigd of vervolgd.

Daarenboven motiveert de commissaris-generaal met recht dat aan verzoekster bij het CGVS

uitdrukkelijk werd gevraagd wat er met haar zou gebeuren bij een terugkeer naar Nigeria, waarop zij niet

verder kwam dan te stellen dat zij daar niemand heeft, alsmede dat zij aangaf dat zij niet wist wat er met

haar zou gebeuren indien zij zou terugkeren noch of zij al dan niet problemen zou kennen indien zij zich

elders in Nigeria zou vestigen.

De bestreden motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt door

de Raad overgenomen.

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 werkt in het verzoekschrift geenszins op concrete wijze uit waarom zij zich zou

kunnen beroepen op de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de sub 2.2.1. vastgestelde

ongeloofwaardigheid van de door haar aangevoerde asielmotieven toont zij, de overige elementen in het
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dossier mede in acht genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te

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

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

2.2.3. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Gelet op het

voormelde is de materiële motiveringsplicht niet geschonden.

Verzoeksters enige middel is ongegrond.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf oktober tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


