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nr. 93 061 van 7 december 2012

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 10 augustus 2012

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

staatlozen van 10 juli 2012.

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.

Gelet op de beschikking van 5 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 november

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. DE MUYLDER.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. DECLERCQ, die loco advocaat K. VERSTREPEN verschijnt

voor de verzoekende partij, 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 verklaart een Nigeriaans staatsburger te zijn, afkomstig uit Nnewi, Anambra State en behorende tot

de Igbo etnie. U werd op X geboren in X. U woonde samen met uw moeder en uw halfbroer in Nnewi.

Uw vader hebt u nooit gekend, daar hij uw moeder verliet tijdens haar zwangerschap. Hetzelfde

gebeurde met de vader van uw broer. Uw gezin werd financieel ondersteund door C. . {..} die u zag als

een oom. Op uw tiende ging u naar de Our Savior Girls’ Secondary School in Abia State. Na uw

scholing vroeg hij uw moeder om uw hand. U wilde niet met hem trouwen, want u zag hem niet als

iemand om uw leven mee te delen, maar omdat u niet wilde dat uw familie niet meer onderhouden zou

worden, trok u toch bij hem in. Na drie maanden begon hij bij u aan te dringen op een besnijdenis. Zijn
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vorige vrouw had hem bedrogen en hij ging uit van de stelling dat onbesneden vrouwen van seks

genieten en van de ene man naar de andere kunnen gaan. Hij vergeleek onbesneden vrouwen met

prostituees. U wilde niet besneden worden, waarvoor hij u op verschillende manieren strafte. Hij sloeg u,

beledigde u en viel u constant lastig. Soms sloeg hij u met een riem en één keer gooide hij een fles naar

u. Omdat u uitgleed op het water heeft u nu een litteken op uw been. Tijdens uw zwangerschap hadden

jullie ruzie en omdat hij u zo hard sloeg begon u te bloeden. U moest naar een ander ziekenhuis gaan

dan gewoonlijk, waar uw vaste dokter niet aanwezig was en werd geopereerd door iemand die eigenlijk

geen professionele opleiding genoot, waardoor u een lelijk litteken op uw buik overhield. Na de geboorte

van uw dochter bleef uw man u mishandelen, waardoor u eind 2009 besloot naar Lagos te vertrekken.

Omdat het te zwaar zou zijn om uw dochter mee te nemen moest u haar achterlaten bij haar vader. In

Lagos verbleef u eerst bij een vriendin die u kende van op school. Daarna verhuisde u regelmatig,

naarmate u andere mensen leerde kennen. Eind 2010 begon u te werken in het restaurant van mevrouw

Angela. Zij stelde u voor aan Batch, een blanke man die zei dat hij u kon helpen om het land te verlaten.

Aanvankelijk ging u hier niet op in, maar naarmate u vaker mensen tegenkwam uit Katsina of Anambra

state, die u aanspraken op uw verblijf in Lagos, begon u het voorstel aanlokkelijker te vinden en liet u

zich uiteindelijk overhalen. Batch had een fabriek waar u zou kunnen werken. Tot u uw reis had

terugbetaald, zou u 60% van uw inkomen aan hem afstaan. Hoeveel dit bedrag zou zijn werd u niet

verteld, maar u zweerde wel dat u het zou terugbetalen. In juli 2011 vertrok u uit Lagos. Dezelfde maand

kwam u in België aan. Tot uw verbazing bleek Batch geen fabriek te bezitten, maar wilde hij dat u in de

prostitutie zou werken. Omdat hij beweerde dat u het land uitgezet zou worden als u zou vertrekken,

besloot u te blijven en zijn voorstel te aanvaarden, weliswaar tegen uw zin. Op een dag vroeg een klant,

u echter om anale seks, wat tot dan toe niemand gevraagd had. Omdat u dit weigerde werd Batch boos

op u en sloeg hij u. Een andere klant, Paco, zag dit gebeuren en vroeg u waarom u eigenlijk voor Batch

bleef werken. U vertelde hem uw verhaal en hij zei dat hij zou regelen dat u het huis zou kunnen

verlaten. Op een dag in januari gaf Batch een feestje en nam Paco u mee uit het huis. Paco gaf u 20

euro en zei dat u naar Gent moest gaan, daarna zou hij u naar een plaats brengen waar u kon blijven. U

vroeg zich echter af of u Paco wel kon vertrouwen en of u niet opnieuw dezelfde problemen zou

ondervinden wanneer u inderdaad naar Gent ging. Dus u besloot om voorbijgangers te vragen naar de

weg naar het politiekantoor, waar u er achter kwam dat u zich in Aalst bevond. Daar legde u

uw probleem uit en na een kort verblijf bij een sociale dienst kon u terecht bij Payoke, een organisatie

die u geholpen heeft om op 24 april 2012 asiel aan te vragen.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u in uw verklaringen over de periode waarin u vertrok uit Nigeria,

geen elementen ter sprake brengt die voldoende zwaarwichtig zijn om als vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie of als ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming,

te worden beschouwd.

U stelt dat u niet kan terugkeren naar Nigeria omdat uw man, Cletus, wilde dat u besneden werd

en omdat u zo ver mogelijk bij hem vandaag wilde zijn (zie gehoorverslag CGVS p. 13). Verder stelt u

dat hij u zeker zou doden indien u terug zou gaan (zie CGVS p. 10), aangezien hij wilde dat u

besneden werd omdat zijn eerste vrouw hem bedroog (zie CGVS p. 8) en omdat u door in de prostitutie

terecht te komen eigenlijk hetzelfde heeft gedaan (zie CGVS p. 10).

Hierbij dient echter het volgende opgemerkt te worden:

Uw huwelijk met Cletus was tegen uw zin en op aandringen van hemzelf en uw moeder. U zag hem

als een oom, niet als een partner, maar als u wilde dat uw familie onderhouden zou blijven door

Cletus, moest u wel met hem trouwen (zie CGVS p. 8). U verhuisde dus begin 2007 naar hem (zie

CGVS p. 12). U vernoemt geen elementen van dwang, anders dan de financiële voordelen die u en uw

familie zouden verliezen indien u niet akkoord zou gaan bij hem in te trekken.

U stelt dat hij u erg slecht behandelde omdat u weigerde zich te laten besnijden. Ondanks dat hij

zich volgens uw verklaringen wel permitteerde u erg slecht te behandelen, dwong hij u nooit tot

de besnijdenis, wat toch eigenaardig is, indien dit voor hem dermate belangrijk zou zijn geweest.

Temeer omdat u beweert dat u van begin 2007 tot eind 2009 bij Cletus introk en dat hij al na 3 maanden

zou hebben aangedrongen op uw besnijdenis (zie CGVS p. 12). Hij bezorgde u wel een litteken op uw

been en sloeg u zodanig hard tijdens uw zwangerschap, dat u met spoed naar het ziekenhuis gebracht

moest worden (zie CGVS p. 8). U diende echter nooit klacht in tegen uw man omwille van

deze mishandelingen, wat toelaat vragen te stellen bij de ernst ervan. Hoewel u stelt dat de politie

in Nigeria omkoopbaar is en het toch niets zou uithalen (zie CGVS p. 14), kan men verwachten dat u

toch minstens zou proberen hun bescherming in te roepen, vooraleer te concluderen dat het niets

uithaalt, en internationale bescherming in te roepen. In het licht van de zware mishandelingen die u

aanhaalt, is het ook merkwaardig dat u Cletus niet veel eerder heeft verlaten om u elders in Nigeria te

vestigen.
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Verder was u, ondanks de mishandelingen, tijdens uw verblijf bij Cletus blijkbaar relatief vrij in uw doen

en laten. U stelt dat u met verschillende vrouwen kon praten over besnijdenis, en dat sommigen u

zeiden dat u het wel kon doen, aangezien het volgens hen niet veel voorstelde, terwijl anderen het u

afraadden (zie CGVS p. 12). Een drietal maand na uw bevalling begon Cletus opnieuw aan te dringen

op een besnijdenis en het slaan ging nog steeds door. Wanneer u buiten kwam bekeken de buren u en

dit was gênant. U besliste dus definitief te vertrekken. Uw dochter kon u niet meenemen omdat dit te

moeilijk zou zijn. (zie CGVS p. 13) U vermeldt echter nergens dat het u op één of andere manier moeilijk

gemaakt werd te vertrekken, u stelt gewoon dat u hier zelf toe besloot. Eind 2009 (zie CGVS p. 12)

vertrok u dus naar Lagos, waar u bij verschillende mensen verbleef (zie CGVS p. 9). Aanvankelijk ging u

naar een vriend uit de middelbare school, maar naarmate u andere mensen leerde kennen, verhuisde u.

Op die manier kwam u ook Angela tegen. Zij had een restaurant waar u kon werken om uzelf te

onderhouden (zie CGVS p. 9), u startte hiermee eind 2010 (zie CGVS p. 13). Begin 2011, in februari of

maart, stelde Angela u voor aan Batch. Hij zou u kunnen helpen om het land te verlaten. (zie CGVS p.

9,13) Aanvankelijk voelde u hier niet veel voor, omdat u niet zo ver wilde weggaan van uw dochter.

Maar Angela overhaalde u, ze zei dat Cletus u op een dag zou komen zoeken. (zie CGVS p. 13). Hieruit

blijkt eens te meer dat u uw land niet verlaten hebt omwille van een dwingende reden op dat moment, u

liet zich overtuigen door Angela. Het feit dat u steeds meer mensen tegenkwam die u kende uit Katsina

en uit Anambra, die u vervelende vragen stelden, maakte dat u in mei 2011 besloot om toch op het

voorstel in te gaan. U stelt dat u veel vragen kreeg en dat u dit beu was. (zie CGVS p. 13). Dit kan

echter bezwaarlijk als een element van gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade beschouwd worden.

Volgens uw verklaringen stelde uw man dat geen enkele vrouw nog zou overleven wat zijn eerste

vrouw deed (zie CGVS p. 14). Het feit dat u in juli 2011, pas anderhalf jaar nadat u,bij uw man vertrok

(zie CGVS p. 6), de stap naar het buitenland zet, maakt echter dat er eveneens vraagtekens

geplaatst kunnen worden bij de ernst van uw vrees tegenover uw man. Indien u werkelijk redenen had

om te denken dat hij u zou komen zoeken, had u die stap al wel eerder gezet. Bovendien hebt u al die

tijd, anderhalf jaar lang, niets meer van hem gehoord (zie CGVS p. 4). U brengt dus geen enkel

objectief feit aan dat er op wijst dat hij inderdaad wou te weten komen waar u was en evenmin dat

hij, indien hij dit te weten kwam, u iets had willen aandoen. Enkel uw eigen vermoedens en die

van Angela vernoemt u in dit verband.

U vermeldt geen vrees ten opzichte van Batch, door wie u zich vanuit uw land van herkomst naar

België liet begeleiden, en die u nadien in de prostitutie zou gedwongen hebben (zie CGVS p. 10). U

stelt bovendien dat u niets meer van hem gehoord hebt, nadat u bij hem bent vertrokken (zie CGVS p.

11).

Het geheel van bovenstaande vaststellingen maakt dat 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, kan worden

vastgesteld.

Ter ondersteuning van uw identiteit geeft u een verklaring af die opgesteld werd door een advocaat

in Nigeria, op vraag van uw broer (zie CGVS p. 8). Dit document bevat echter geen enkel objectief

element (een herkenbare foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische

gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document

worden bedoeld. Bovendien betreft het een wel erg vage kopie en geen origineel document. Bijgevolg

vormt het geen bewijs van uw identiteit, maar hoogstens een aanwijzing hiervoor.

Daarnaast geeft u een verhoorverslag van de politie af, waarin in grote lijnen hetzelfde verhaal

wordt gedaan als u op het Commissariaat-generaal deed. Dit verandert dus niets aan

bovenstaande opmerkingen. Hetzelfde geldt voor de verklaring van Payoke, waarin staat dat u bij hen

van 24/01/2012 tot 24/04/2012 onder begeleiding stond als slachtoffer van mensenhandel, maar dat

deze begeleidng werd stopgezet, omdat uw dossier mensenhandel door het parket van Dendermonde

op 6/04/2012 geseponeerd werd.

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. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/2 tot en met 48/5, 52,

§2, 57/6, 2e lid, 57/7ter en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingen-

wet), van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de Vreemdelingenwet, van
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artikel 1 van het verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, van de

algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van

behoorlijk bestuur en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen.

2.2. Wat betreft de opgeworpen schending van artikel 52 van de Vreemdelingenwet, kan de Raad niet

inzien hoe dit artikel geschonden zou kunnen zijn, daar de bestreden beslissing werd genomen op basis

van artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet dat de commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel

48/4 te weigeren.

2.3. De Raad stelt voorts vast dat verzoekende partij louter melding maakt van artikel 57/6, tweede lid

van de Vreemdelingenwet en van artikel 77 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de

Vreemdelingenwet, zonder ook maar de minste verwijzing naar de bestreden beslissing of aanduiding

hoe deze de voormelde artikelen zou hebben geschonden. Vaste rechtspraak van de Raad van State

stelt echter dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel de rechtsregel of het rechtsbeginsel

wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel door

de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006, nr. 163.900; RvS 8 januari 2007,

nr.166.392). Gezien verzoekende partij zich zelfs niet de moeite getroost ook maar één concrete

aanwijzing te geven van hoe de bestreden beslissing voormelde artikelen zou hebben geschonden, is

dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

2.4. Waar verzoekende partij zich beroept op artikel 57/7ter van de Vreemdelingenwet wijst de Raad

erop dat voor de toepassing van dit artikel, waarbij de commissaris-generaal toch het voorgehouden

asielrelaas bij ontstentenis van stukken geloofwaardig kan achten, dient te worden voldaan aan vijf

cumulatieve voorwaarden. Zoals uit de bespreking verder blijkt is geenszins aan de voorwaarden

voldaan om toepassing te maken van artikel 57/7ter van de Vreemdelingenwet.

2.5. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 62 van de Vreemdelingen-

wet en 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurs-

handelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 (RvS 2 februari 2007, nr.

167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). 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).

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden

beslissing, die juridisch gesteund is op de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, volledig

kent. Verzoekende partij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is gegrond,

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, 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. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.6. Vooreerst wijst de Raad erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in

beginsel rust bij de asielzoeker zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning

vraagt, moet hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om

het relaas te staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari

2009, nr. 190.508; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanig-

heid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law
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of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet

in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). 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 (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin

zijn taak om 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.

2.7. Verzoekster betoogt dat onderhoud geen financieel voordeel is, noch een voordeel. Onderhoud is

een noodzakelijkheid. Het onderhouden van een gezin met twee minderjarige kinderen en dit verder

onderhoud afhankelijk stellen van het huwelijk met één van de kinderen houdt onmiskenbaar een sterk

element van dwang in. Verzoekster meent dat de tegenpartij dit verkeerd gekwalificeerd heeft. Verder

stelt zij dat het veelvuldig slaan en mishandelen om een bepaald gedrag te bewerkstelligen zeker als

dwang moet worden geïnterpreteerd.

Verzoekster stelt voorts dat in veel gevallen van huishoudelijk geweld geen klacht wordt ingediend

omwille van het intiem karakter van het geweld en de machtsuitoefening die eigen is aan huishoudelijk

geweld. Verder blijft verzoekster erbij dat ze bang was om naar de politie te gaan omdat zij ongevoelig

zijn voor dergelijke materies en oordelen dat het een interne familieaangelegenheid is. Bovendien is de

politie corrupt zodat haar enkel een groter leed te wachten zou staan had ze wel klacht ingediend.

Verzoekster verwijst naar een internetartikel en citeert passages hieruit waaruit volgens haar blijkt dat in

het algemeen onderhoud wel degelijk wordt gebruikt als een dwangelement en dat er een hoog

percentage mishandelde vrouwen is in Nigeria. Eveneens blijkt hieruit dat er weinig vertrouwen is in de

politie en dat haar houding aldus zinnig was. In Nigeria zijn er dan ook weinig officiële klachten wegens

huiselijk geweld. Verzoekster meent dat tegenpartij een incorrecte feiteninschatting heeft gedaan.

Verzoekster betoogt nog dat zij wel degelijk eerst een fysieke buffer heeft gecreëerd door naar Lagos te

vluchten zodat zij wel pogingen ondernomen heeft om zich te beschermen en pas daarna internationale

bescherming heeft gezocht.

Verzoekster betoogt voorts dat het feit dat het haar anderhalf jaar heeft gekost om Lagos te verlaten

ingegeven is door haar begrijpelijke weerzin om haar dochtertje voorgoed achter te laten, alsook de rest

van haar familieleden, en het feit dat er voor veel mensen met een laag inkomen geen mogelijkheden

zijn om het land te verlaten op een waardige manier. Het feit dat het voor haar enkel mogelijk was

omdat ze kon ingezet worden in de prostitutie onderstreept dit enkel.

Voorts meent verzoekster dat volledig wordt voorbijgegaan aan het feit dat zij misbruikt is in het kader

van mensenhandel. Deze feiten dienen in rekening te worden gebracht om na te gaan of verzoekster

geen refugié sur place is geworden nu zij het mensenhandelnetwerk is ontvlucht en door het feit dat zij

door haar prostitutie niet terug kan naar haar sociaal netwerk en sociaal uitgesloten zal worden, wat

haar kwetsbaar maakt voor verdere seksuele uitbuiting. Verzoekster meent dat zij minstens in

aanmerking komt voor subsidiaire bescherming omdat zij het risico loopt onderworpen te worden aan

mensonwaardige en vernederende behandelingen. Verzoekster meent dat zij hieromtrent uitgebreid

dient te worden gehoord en dat haar aanvraag volgens de genderrichtlijnen van het UNHCR en de

richtlijnen voor mensenhandel van het UNHCR dient te worden beoordeeld. De verwerende partij heeft

hieraan weliswaar verzaakt. Verzoekster citeert uit de genderrichtlijnen en de richtlijnen in verband met

mensenhandel. Verzoekster meent dan ook dat het feit of zij letterlijk gesteld heeft bang te zijn van

Batch hier niet van belang is. Zij heeft immers aangegeven deze man die haar uitbuitte ontvlucht te

hebben zodat dit ondubbelzinnig wijst op een grote vrees voor hem. Haar vrees kan ontegensprekelijk

uit haar relaas worden afgeleid zonder dat zij expliciet het woord angst dient te vermelden. Verder

betoogt verzoekster dat het feit dat zij heeft meegewerkt met de Belgische politie om te proberen het

netwerk op te rollen haar een extra kwetsbaar profiel bezorgt. Uit niets blijkt dat tegenpartij hiermee

rekening heeft gehouden.
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Verzoekster verwijst tenslotte naar een nota van het UNHCR over de bewijslast bij asielaanvragen en zij

meent te hebben voldaan aan de op haar rustende bewijslast.

Wat betreft de subsidiaire bescherming meent verzoekster nog dat deze geweigerd wordt zonder meer.

Er wordt hieromtrent geen enkel motief gegeven in de bestreden beslissing.

2.8. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat

het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad

die een onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95, 96 en 133).

2.9. Uit lezing van het gehoorverslag van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen blijkt inderdaad dat verzoekster, hoewel zij via mishandeling door haar partner onder druk

werd gezet om zich te laten besnijden, vooreerst nooit getracht heeft om klacht in te dienen.

2.10. Artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag, waarnaar artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

verwijst, en artikel 48/5 van dezelfde wet verwijzen naar het bestaan van een (vrees voor) vervolging

doch eveneens naar de voorwaarde dat het land van herkomst niet de nodige bescherming kan bieden.

Voormeld artikel 48/5, § 2, tweede lid bepaalt dat de bescherming in het algemeen geboden wordt

wanneer de staat redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging treft, onder andere door de

instelling van een doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing

van handelingen die vervolging vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot dergelijke bescherming

heeft. De bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk zijn. Zij hoeft echter niet

absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de

plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in.

Internationale bescherming kan derhalve slechts worden ingeroepen bij gebrek aan nationale

bescherming en, gelet op wat voorafgaat, dient in casu te worden vastgesteld dat verzoekster nagelaten

heeft ook maar enige poging te hebben ondernomen om bescherming in te roepen van de nationale

autoriteiten tegen de mishandeling en druk van haar partner. Het betoog van verzoekster dat zij weinig

vertrouwen heeft in de Nigeriaanse politie, dat deze corrupt is en dat er sowieso weinig aangiftes zijn

van huiselijk geweld, dat zij ondersteunt met een verwijzing naar een internetartikel, doet geenszins

afbreuk aan het feit dat van haar verwacht kan worden dat zij minstens een poging onderneemt om zich

onder de bescherming te plaatsen van de nationale autoriteiten. Ook het feit dat zij verhuisd is naar

Lagos kan hier geen afbreuk aan doen. De loutere verwijzing naar en neerlegging van een artikel van

algemene aard over de toestand van het land van herkomst toont geen persoonlijke vervolging in de zin

van het Vluchtelingenverdrag aan. Dit risico dient concreet te worden aangetoond en verzoekster blijft

hier in gebreke. Immers, met haar handelwijze waarbij zij geen klacht indiende toont verzoekster

geenszins aan dat zij geen nationale bescherming zou kunnen genieten.

2.11. Overigens stelde de commissaris-generaal terecht vragen bij de ernst van de door verzoekster

aangehaalde vrees voor vervolging voor haar partner vermits zij zomaar kon vertrekken naar Lagos en

daar bovendien nog anderhalf jaar verbleven heeft zonder dat er indicaties zijn dat haar partner haar

daar zocht. In tegenstelling tot wat verzoekster voorhoudt, blijkt uit haar verklaringen wel degelijk dat zij

pas besliste te vertrekken uit Nigeria op aangeven van Angela en nadat zij vele vragen kreeg die ze beu

was. Van iemand die werkelijk vreest voor zijn leven omwille van vervolging, mag evenwel verwacht

worden dat deze alles in het werk stelt om zichzelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. De

vaststelling dat verzoekster gedurende geruime tijd ongestoord leefde in Lagos en haar motieven –

zoals hiervoor besproken – om Lagos uiteindelijk toch te verlaten, doen terecht afbreuk aan de ernst van

haar voorgehouden vrees. De verantwoording van verzoekster waarom zij zolang gewacht heeft om te

vertrekken, met name dat zij haar dochter en familie niet wou achterlaten, kan niet overtuigen. Immers

blijkt dat verzoekster haar dochter bij haar partner al had achtergelaten op het ogenblik dat zij vertrok

naar Lagos en hiermee geen contact meer had zodat, of zij nu in Lagos zat of in een ander land, dit

geen verschil uitmaakt. Voorts had zij enkel nog contact met haar halfbroer, met wie zij thans ook in

België nog contact heeft. Ook praktische bezwaren zoals het hebben van een laag inkomen kunnen

geenszins verantwoorden waarom verzoekster dermate lang wacht om te vluchten, te meer zij tewerk-

gesteld was in Lagos en het haar toch gelukt is om naar Europa te komen, ook al was dit met steun van
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anderen. Het betoog van verzoekster kan geenszins verklaren waarom zij nog geruime tijd gewacht

heeft om te vertrekken uit Nigeria.

2.12. Dit zijn de determinerende motieven van de bestreden beslissing aangaande de voorgehouden

feiten inzake haar partner. Het betoog van verzoekster over wat al dan niet dient te worden verstaan

onder het begrip “dwang” kan gelet op de bespreking hoger, hoegenaamd geen ander licht werpen op

deze beoordeling van haar asielaanvraag dienaangaande.

2.13. Waar verzoekster thans betoogt “refugié sur place” te zijn omwille van het feit dat zij het mensen-

handelnetwerk heeft verlaten en aldus vreest voor Batch, benadrukt de Raad dat met betrekking tot

asielaanvragen gegrond op activiteiten ontwikkeld in het gastland (“réfugié sur place”), een bijzondere

bewijslast geldt. Enerzijds moet verzoekster een uitgebreid, gedetailleerd en coherent relaas brengen

van de redenen waarom zij vervolging vreest, onder meer met betrekking tot haar achtergrond,

persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen en anderzijds zal de beslissende instantie met een

meer dan gewone gestrengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen. Het volstaat niet om

louter te verwijzen naar een algemene situatie in het land van herkomst. Bij de beoordeling van

elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland, zijn de reële kans op vervolging, de ernst

van die vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen, van cruciaal

belang.

2.14. De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar deze stelt dat verzoekster geen enkele vrees

ten opzichte van Batch heeft vermeld. Uit de stukken van het administratief dossier blijkt immers dat zij

ten aanzien van Batch enkel haar relaas doet hoe zij in België in de prostitutie is beland en er is uit

geraakt, maar zij stelt op geen enkel ogenblik vervolging of schade te vrezen van Batch. Verzoekster

verklaarde bovendien niets meer van hem vernomen te hebben nadat zij bij hem vertrokken is

(gehoorverslag CGVS, stuk 3, p. 11). Hoewel het een free narrative interview betrof waarbij verzoekster

ook diverse vragen werden gesteld en het haar vrij stond alle elementen aan te halen aangaande wie zij

vreest en waarom, blijkt geenszins dat verzoekster stelde Batch te vrezen als vervolgingsactor. De Raad

wijst erop dat de bewijslast in de eerste plaats bij de asielzoeker ligt en dat deze de verantwoordelijkheid

draagt om zijn asielrelaas zo coherent, volledig en duidelijk mogelijk te vertellen. De commissaris-

generaal dient enkel de door verzoekster aangebrachte elementen redelijkerwijze te beoordelen. Geen

enkele bepaling of beginsel verplicht de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om

de vreemdeling bij te staan in zijn of haar inspanningen om het statuut van vluchteling te verwerven en

de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te vullen.

2.15. Waar verzoekster thans toch nog vrees hiervoor aanhaalt, wijst de Raad er vooreerst op dat

verzoekster geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat zij geviseerd wordt door Batch. Immers, zoals

reeds gesteld heeft verzoekster verklaard niets meer van hem vernomen te hebben, zodat haar vrees

op een loutere veronderstelling berust. De Raad benadrukt dienaangaande dat het louter aanhalen van

een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen

besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet tevens gegrond zijn, dit wil

zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook moet kunnen worden

geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in

vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van objectivering onder de drievoudige

voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees bewezen worden geacht, dat er een

causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik

van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique,

Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

2.16. Bovendien wijst de Raad erop dat uit niets blijkt dat, indien zij zou terugkeren naar Nigeria, de

nationale autoriteiten haar niet zouden kunnen beschermen tegen Batch. Verzoekster brengt geen enkel

concreet gegeven aan waaruit kan afgeleid worden dat de Nigeriaanse autoriteiten onvoldoende of geen

bescherming zouden bieden in dat geval.

2.17. Verzoeksters betoog dat zij als alleenstaande vrouw die in de prostitutie heeft gezeten in Nigeria

een reëel risico zou lopen op vernedering en onmenselijke behandeling wordt voorts op geen enkele

wijze concreet gestaafd.

2.18. Waar verzoekster nog aanvoert dat de bestreden beslissing niet op afdoende wijze motiveert

waarom haar de subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend, stelt de Raad vast dat de een-

voudige lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is
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ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het middel dienaangaande

feitelijke grondslag mist. Bovendien wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of

gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus onder-

steunen, echter niet betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet

afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.19. Verzoekster heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er evenmin

geloof worden gehecht aan de door verzoekster aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de

criteria van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de

elementen aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Er zijn geen elementen

die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet rechtvaardigen.

2.20. Verder benadrukt de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de

verplichting oplegt om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de

commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder

de uitgebreide landeninformatie en het gehoorverslag van verzoekende partij en dat zij, zoals reeds

gesteld, tijdens het gehoor de kans kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en

aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal heeft de asielaanvraag van

verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming

van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 28 november 2006, nr. 165.215; RvS 21 maart

2007, nr. 169.222). Het zorgvuldigheidsbeginsel is derhalve niet geschonden.

2.21. Wat betreft de door verzoekende partij aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel,

merkt de Raad op dat dit beginsel enkel dan is geschonden, wanneer de beslissing tegen alle

redelijkheid ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig

ontbreekt, in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). De

schending van het redelijkheidsbeginsel kan niet worden weerhouden, aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Verzoekende partij toont deze wanverhouding tussen het dispositief en de aangehaalde motieven

evenmin aan.

2.22. Het enig middel kan niet worden aangenomen. Dienvolgens kan in hoofde van verzoekster noch

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet worden weerhouden.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven december tweeduizend en twaalf

door:

mevr. S. DE MUYLDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN S. DE MUYLDER


