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nr. 50 203 van 26 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 9 augustus 2010

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

staatlozen van 7 juli 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 8 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. FRERE, die loco advocaat A. HENDRICKX verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. EECKHAUT, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig van Benin-city (Edo-state). In 1997, u

was toen 12 jaar oud, gaf uw vader u aan (R.), een vriendin van de familie, om u geld te laten verdienen

in Europa. U werd door (R.), samen met vijf andere meisjes, via Ghana, Togo en België naar

Italië gebracht waar u onmiddellijk in de prostitutie werd gedwongen. (R.) zei u bovendien dat u haar,

door te werken, 40.000 euro diende terug te betalen die zij had besteed voor uw reis naar Europa. Na

een maand liep u echter weg. U kwam terecht bij een Italiaanse priester waar u ongeveer 1,5 jaar

bleef. Daarna ging u terug de straat op om te overleven. In 2006, toe u zwanger was, zocht u een

betere omgeving voor uw kind en omdat u toch niet meer kon werken, besloot u, op advies van een

vriendin, naar België te reizen. In België verbleef u bij Pagasa en beviel u op 20 juli 2006 van uw

dochter (P.). In 2007 leerde u een man kennen die u wou helpen en die u meenam naar Spanje. Hij is
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de vader van uw zoon (K.) die op 3 februari 2008 in Spanje werd geboren. De vader van (K.) dwong

u echter terug in de prostitutie waardoor u in een opvangtehuis terecht kwam. Na een verblijf

van ongeveer een jaar in Spanje keerde u terug naar België waar u asiel vroeg op 9 juni 2009. Op 16

april 2010 beviel u hier van uw zoon (N.S.) die de Guinese nationaliteit heeft. U hebt nog contact met uw

broer die in Nigeria woont. Hij meldde u dat (R.) nog steeds geld van u wil en dat uw vader u niet meer

wil.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald

waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie 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 in geval

van een eventuele terugkeer naar uw land.

U haalt zelf twee redenen aan waarom u niet terug zou kunnen keren naar Nigeria. Enerzijds verklaart

u gezocht te zullen worden door uw vader en (R.) aan wie u nog geld zou verschuldigd zijn en

anderzijds verklaart u dat uw kinderen in Nigeria niet zullen behandeld kunnen worden voor hun

sikkelcelanemie (zie gehoor CGVS, p. 4, 5).

Wat de ziekte van uw kinderen betreft kan gewezen worden op het feit dat deze door u

ingeroepen medische situatie geen verband houdt met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria

vermeld in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U kan zich voor de

beoordeling van medische elementen richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een

machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet

van 15 december 1980. Volgens uw advocate werd deze aanvraag trouwens al ingediend (zie gehoor

CGVS, p. 3).

Wat betreft uw vrees om in Nigeria problemen te krijgen met uw vader en met (R.) kan

worden opgemerkt dat het vooreerst sinds 1997 (in Italië) geleden is dat u (R.) nog zag (zie gehoor

CGVS, p. 4). U werkte immers slechts een maand voor (R.) en kon daarna, zonder problemen,

vertrekken en u elders in Italië gaan vestigen (zie gehoor CGVS, p. 4). U kon daarna gedurende 1,5 jaar

bij een priester verblijven waarvan u merkwaardig genoeg de naam niet meer kent (zie gehoor CGVS, p.

4). U zag of sprak (R.) sindsdien niet meer persoonlijk en weet zelfs niet hoe u haar zou kunnen

contacteren om het verschuldigde geld terug te betalen (zie gehoor CGVS, p. 5). Enkel vernam u

telefonisch via derden uit Nigeria dat (R.) nog op zoek zou zijn naar u en dat ze nog in Europa is (zie

gehoor CGVS, p. 4). Zelf heeft u daar blijkbaar niets van ondervonden. Aangezien u sinds 1997 geen

contact meer heeft met (R.) en sinds 2006 geen contact meer heeft met uw vader, de twee personen die

u vreest in Nigeria, en aangezien u sinds 1997 niet meer terugkeerde naar Nigeria kan ernstig getwijfeld

worden aan de actualiteit van uw vrees.

Het feit dat u trouwens naliet eerder asiel te vragen binnen Europa (zie gehoor CGVS, p.2), hoewel

u sinds 1997, na uw vetrek bij (R.), in meerdere landen verbleef, tast verder de ernst van uw vrees

grondig aan. Uw verklaring, namelijk dat u niet op de hoogte was van dergelijke mogelijkheid (zie

gehoor CGVS, p. 2, 5), is totaal onaanvaardbaar aangezien u zowel in België in 2006 als in Spanje in

2007 wel de weg vond naar opvangmogelijkheden en autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.2). Het is totaal

onaannemelijk dat u daar of binnen de Afrikaanse gemeenschappen waarbinnen u zich duidelijk begaf,

nergens zou gehoord hebben van deze mogelijkheid.

Verder kan nog vastgesteld worden dat uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat u de steun hebt van

uw broer (N.) (zie gehoor CGVS, p.3, 5), die intussen zelfstandig woont en niet langer bij uw vader en

bij wie u in Nigeria bijgevolg zou terecht kunnen. Ook uw moeder zou de praktijken van uw vader

niet gesteund hebben en zelfs van niks geweten hebben (zie gehoor CGVS, p.5). Hoewel u op dit

moment niet zou weten waar zij zich bevindt, weerhoudt niets er u van haar in Nigeria te zoeken.

Bovendien kan worden opgemerkt dat u intussen een volwassen zelfstandige vrouw bent geworden en

niet meer, zoals in 1997, afhankelijk bent van uw vader, ook niet bij een terugkeer naar Nigeria.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

gegronde 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,

worden vastgesteld.

U legde in het kader van uw asielaanvraag twee medische attesten voor betreffende de ziekte van

uw kinderen. De medische situatie van uw kinderen en de eventueel te volgen procedure werd

hierboven reeds besproken. U legde ook een geboorteakte voor van uw kinderen (P.) en (K.) en een
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libro de familia uit Spanje. Deze documenten bevatten echter enkel identiteitsgegevens van u en uw

gezin die hier niet worden betwijfeld.

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 Migratie- en asielbeleid op het feit dat uw

kinderen lijden aan een chronische ziekte waarvoor ze in België in behandeling zijn. Bovendien wil ik

de staatssecretaris erop wijzen dat de vader van uw zoon (N.S.), (I.S.S.), in België verblijft.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

Zij bevestigt niet terug te kunnen naar haar thuisland daar zij problemen zal krijgen met haar vader en

R. Zij hoorde via derden dat R. haar nog zoekt en vreest dat R. haar kind zal afnemen in ruil voor het

verschuldigde geld. Verzoekster stelt niet te kunnen rekenen op hulp van de autoriteiten. De

organisaties die bestaan om zich te ontfermen over vrouwen die in de prostitutie zijn beland, bieden in

realiteit geen hulp. De netwerken van mensenhandel en prostitutie zijn uitgebreid en georganiseerd.

2.2. 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.

Verweerder wordt bijgetreden waar deze repliceert dat het louter aanhalen van een vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade op zich niet volstaat om te besluiten dat deze vrees of dit

risico reëel is. De vrees of het risico dient steeds te worden getoetst aan een aantal objectieve

vaststellingen en verzoekster dient in dit verband haar vrees in concreto aannemelijk te maken. De

bewijslast inzake de gegrondheid van haar asielaanvraag rust daarbij in beginsel op verzoekster zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook zij aantonen dat haar aanvraag

gerechtvaardigd is. Zij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en zij 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 en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. 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 beperkt zich in het verzoekschrift tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde

verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal. Het louter

herhalen van haar asielmotieven is echter niet van die aard om de motieven van de bestreden

beslissing te ontkrachten. Het komt aan verzoekster toe om deze motieven met concrete argumenten in

een ander daglicht te stellen, waartoe zij in gebreke blijft.

Waar verzoekster verwijst naar organisaties die zich ontfermen over prostituees doch in werkelijkheid

geen hulp bieden en uitgebreide netwerken van mensenhandel waartegen geen bescherming mogelijk

is, dient te worden opgemerkt dat dit loutere beweringen betreffen waarvan ze geen begin van bewijs

bijbrengt.

Bijgevolg wordt geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het dossier en

op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. De motieven aan de grondslag van
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de bestreden beslissing, zoals weergegeven sub 1, zijn pertinent en terecht en blijven, daar deze door

verzoekster niet dienstig worden weerlegd, onverminderd overeind. Op basis van deze motieven heeft

de commissaris-generaal op goede grond besloten dat verzoekster niet aantoont dat zij 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, noch 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.

De bestreden beslissing is op een correcte wijze genomen en gemotiveerd. Naast een uiteenzetting van

verzoeksters vluchtrelaas bevat de bestreden beslissing gedetailleerde overwegingen die de beslissing

afdoende motiveren. Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden aangenomen.

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 zesentwintig 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


