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nr. 174 983 van 20 september 2016

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 IIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Nigeriaanse nationaliteit te zijn, op 24 mei 2016 heeft

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

26 april 2016.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 1 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat V. MOUBAX en van

attaché E. DEWIL, 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 dat u een Nigeriaans staatsburger bent, geboren op (…) 1982 te Maiduguri, van de

Igala ethnie. U woonde en groeide op in Maiduguri met uw ouders, broers en zussen. U ging er ook naar

school. Van 2001 tot 2005 ging u naar de universiteit in Kogi state en behaalde u uw diploma in de

publieke administratie. Na uw universitaire studies keerde u terug naar Maiduguri. U postuleerde voor

een functie bij de Zenith Bank en u verkoos om in Jos te werken omdat u niet meer in Maiduguri wilde

blijven omdat de situatie er omwille van Boko Haram niet goed was. U begon in 2007 als marketeer te

werken in Jos en u groeide door tot customer service manager. U woonde alleen in Jos. In 2009
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trouwde u met H. M. U had hem leren kennen toen hij aan het seminarie in Jos studeerde om priester te

worden. Hij had Nigeria verlaten en werkte als pastoraal medewerker in US en in België. Jullie bleven

contact houden via email en hij vroeg u uiteindelijk ook ten huwelijk. Toen jullie in 2009 de kerkelijke

ceremonie hielden en in 2010 de officiële trouw, woonde hij al in België. Hij heeft er recentelijk zijn

masters in de antropologie behaald. Na jullie huwelijk kwam uw man u verschillende keren opzoeken in

Nigeria en tijdens die perioden probeerden jullie zwanger te geraken. Omdat u niet zwanger werd, liet u

zich controleren in het ziekenhuis. U geeft aan dat er geen fysieke problemen waren die uw

zwangerschap in de weg zouden hebben gestaan. U veronderstelt daarom dat uw schoonfamilie een

vloek op u heeft gelegd omdat ze kwaad zijn dat uw man geen priester is geworden.

U reisde een eerste keer naar Europa in 2011 met een Italiaans toeristenvisum. U keerde na uw

vakantie terug naar uw huis en werk in Jos. In 2012 vroeg u opnieuw een Italiaans toeristenvisum aan.

U reisde andermaal naar Europa meer deze keer keerde u niet terug. U verklaart verder dat u op 21

oktober 2011 thuis, in Jos, werd aangevallen door gemaskerde mannen. U werd door hen verkracht

waardoor u HIV positief werd. Een vriendin van u bracht u na dit incident naar het ziekenhuis waar u

werd verzorgd. U verklaart dat deze agressie te maken had met uw lidmaatschap bij de Augustinian

young people association (AYPA), een organisatie die evenementen organiseerde om de verschillende

bevolkingsgroepen met elkaar te laten samenleven. U had geen leidersfunctie, maar u leende uw wagen

wel eens uit aan de organisatie. U verklaart dat de mannen die u aanvielen u wilden waarschuwen dat u

moest stoppen met deze verzoeningsacties. Na het incident kreeg u nog smsjes die u

bleven waarschuwen dat u moest stoppen met uw activiteiten. U was bang waardoor u vaak bij vrienden

bleef logeren. U deed aangifte bij de politie, maar deze zeiden dat u voorzichtig moest zijn, maar konden

u verder niet helpen. Toen u de tweede keer in België was, besloot u te blijven. U kreeg toen ook te

horen dat uw huis in Jos werd afgebrand. U en uw man kregen twee zoontjes: H. Enyo-Ojo Sylvester

(°(…)2013) en H. Ojima- Ojo Ryan (°(…)2014), beiden geboren te Leuven. U trachtte via regularisatie

(art. 9 bis) verblijfsdocumenten te bekomen en jullie dienden op 21 oktober 2014 jullie dossier in.

Volgens uw advocaat werd deze aanvraag onontvankelijk bevonden. U vroeg vervolgens asiel aan op

29 juli 2014 bij de bevoegde asielinstantie.

B. Motivering

Na onderzoek van alle elementen aanwezig in uw administratief dossier, dient te worden vastgesteld dat

u niet de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan worden toegekend.

U verklaart dat u werd aangevallen en verkracht omdat u actief was in een organisatie die mensen

probeerde te sensibiliseren om in vrede samen te leven. U vreest daarom voor het leven van uw

kinderen, man en uzelf. Daarnaast vreest u ook uw schoonfamilie omdat u verklaart dat ze u hebben

behekst omdat uw man geen priester is geworden, zoals zijn familie had gehoopt. (zie gehoor CGVS, p

18)

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u sinds april 2012 in België verblijft en dat u pas op 29 juli

2014 asiel aanvraagt. Het feit dat u niet onmiddellijk na het ontvluchten van uw land van herkomst asiel

aanvroeg tast de geloofwaardigheid van uw asielmotieven aan, of relativeert op zijn minst uw vrees voor

vervolging. Immers kan van een asielzoeker redelijkerwijze worden verwacht dat hij meteen na

aankomst in een veilig land op zoek gaat naar internationale bescherming en ernstige inspanningen

onderneemt om deze te bekomen. Uit uw handelswijze blijkt geen dwingende nood aan bescherming.

Ook de vaststelling dat u wel op 21 oktober 2014 een aanvraag om machtiging tot verblijf in toepassing

van artikel 9 bis van de vreemdelingenwet heeft ingediend en geen asielaanvraag indiende kan de

waarachtigheid van uw thans ingeroepen nood aan bescherming slechts ondergraven. Dit klemt te meer

nu deze aanvraag onontvankelijk werd verklaard.

Met betrekking tot de problemen die u aanhaalt met uw schoonfamilie, kan er worden opgemerkt dat u

uitsluitend vermelding maakt van de zwarte magie die ze op u zou hebben toegepast. U geeft aan dat

uw schoonfamilie er niet mee zal stoppen om ‘juju’ (zwarte magie) op jullie toe te passen (zie gehoor

CGVS, p 21). Wanneer u wordt gevraagd of er nog andere incidenten waren met uw schoonfamilie of

dat ze zich uitsluitend zouden beperken tot hekserij, zegt u dat u het niet weet (zie gehoor CGVS, p 21).

Aangezien u sinds uw huwelijk alleen denkt dat ze u beheksen en u geen incidenten vermeldt waarbij

uw schoonfamilie hun ongenoegen vanwege jullie huwelijk hebben geuit, betreft het hier loutere

veronderstellingen, die uitsluitend berusten op een subjectieve vrees. Hekserij is bovendien louter

gestoeld op bijgeloof en vormt geen objectieve grond die in aanmerking kan worden genomen in het

kader van uw aangevoerde vluchtelingenrechtelijke vrees.
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Tot slot dient te worden aangegeven dat u aanhaalt dat er in Nigeria een stigma rust op vrouwen die

verkracht werden en/of die HIV positief zijn (zie gehoor CGVS, p 18).

Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor sociale uitsluiting omwille van uw Hiv-positieve

status, dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen in dit verband geen concrete elementen

bevatten die er op wijzen dat er voor u bij een terugkeer een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een

‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou bestaan. Om tot een erkenning van de

vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate

systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast

waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw verklaringen in dit verband zijn

echter te algemeen en te vaag om een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’ te kunnen vaststellen. U geeft aan dat er in Nigeria niet over HIV wordt gepraat en

dat u, ook hier in België, zich steeds geviseerd voelt wanneer er over HIV wordt gepraat (zie gehoor

CGVS, p 20). Er dient hierbij te worden opgemerkt dat op 2 februari 2015 de ‘HIV and AIDS Anti-

Discrimination ACT 2014’ werd ondertekend door de president van Nigeria waardoor alle vormen van

stigmatisatie en discriminatie worden aangepakt bij mensen die leven met HIV of aids. Door deze wet

worden er maatregelen genomen voor preventie van discriminatie gerelateerd aan HIV en wordt er

voorzien in toegang tot gezondheidszorg en andere diensten (zie informatie toegevoegd aan het

administratief dossier). U verklaart zelf dat u gratis medicijnen kon krijgen maar dat u ervoor koos om

naar een privé ziekenhuis te gaan (zie gehoor CGVS, p 20). Indien al zou blijken dat personen met

HIV/aids het slachtoffer kunnen zijn van sociale discriminatie, is deze situatie niet van die aard om te

besluiten dat elke persoon met HIV/aids, louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde

vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet steeds

in concreto, en rekening houden met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke zaak, worden

aangetoond.

Daarnaast toont u ook niet aan dat u in Nigeria dermate geviseerd en systematisch gediscrimineerd zal

worden omwille van uw verkrachting en dat u hiervoor nood zou hebben aan internationale

bescherming. U verklaart dat u zal veroordeeld worden en een label zal krijgen opgeplakt wanneer zal

blijken dat u verkracht bent geweest. U geeft aan dat er in Nigeria niet wordt gepraat over dergelijke

zaken maar dat er nu meer en meer NGO’s de zaak bespreekbaar trachten te maken (zie gehoor

CGVS, p 20). U toont niet aan dat er in uw concreet geval sprake is van zeer uitzonderlijke

omstandigheden en dat de mogelijke discriminatie die u eventueel zou ondergaan in geval van

terugkeer naar uw land van herkomst omwille van uw besmetting met het HIV-virus en uw verkrachting

een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.

Verder kan er naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in

voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit

bepaalde regio’s in Nigeria krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de

Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel

intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde

vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit de staat Borno, Maiduguri. Uit een grondige analyse

van de actuele situatie in Nigeria blijkt dat er in de staat Borno een reëel risico bestaat van ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van art 48/4 §2 c van de

Vreemdelingenwet. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat het conflict zich hoofdzakelijk afspeelt in

het uiterste noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staten Borno, Adamawa en Yobe. De

aanslagen van Boko Haram blijken verder doelgericht en dus ook geografisch beperkt te zijn. Zo blijkt
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dat het zuiden van het land, niettegenstaande Boko Haram het blijft bedreigen, tot nu toe niet werd

getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het centrum van het land.

In casu is het Commissariaat-generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven, dat van

uw kinderen of uw man als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken

door zich buiten uw geboortestreek te vestigen waar de moslim terroristische organisatie Boko Haram

niet actief is en waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt. Rekening houdend met

uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich buiten uw regio

van herkomst vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat zowel u als uw man over een universitair

diploma beschikt (zie gehoor CGVS, p 6 en p 8). Daarnaast heeft u reeds werkervaring opgebouwd in

de banksector daar u tussen 2007 tot aan uw vertrek in 2012 carrière maakte in de Zenith Bank in

Nigeria. U groeide er door van marketeer tot customer service manager (zie gehoor CGVS, p 6). U

slaagde er reeds in om alleen te wonen in Jos, een plaats waar u uit vrije wil naar verhuisd was (zie

gehoor CGVS, p 6 en p 9), een stad waar uw ethnie Igala, nochtans niet vertegenwoordigd is. Daar u de

Engelse taal perfect beheerst – u deed uw gehoor in het Engels- zijn er dan ook geen redenen om aan

te nemen dat u en uw man zich niet elders in Nigeria kunnen vestigen daar uit informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier blijkt dat Engels de lingua franca is in Nigeria. Tenslotte verklaart u dat

uw ethnie, de Igala (zie gehoor CGVS, p 10) afkomstig zijn van Kogi en Edo state, wat een hervestiging

nog eenvoudiger maakt.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in één van

de zones van Nigeria die niet werden getroffen door gewelddaden van Boko Haram en waar thans geen

sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet en waar

u dus niet moet vrezen om uw leven of dat van uw man of kinderen.

Gelet op 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 legt verschillende documenten voor waaronder uw origineel Nigeriaans paspoort alsook uw

origineel geboortecertificaat. Deze documenten bevestigen uw identiteit, die niet in twijfel werd

getrokken. U legt tevens een huwelijkscertificaat voor waaruit blijkt dat u officieel met M.O.H. bent

getrouwd op (…) 2010 te Jos, Plateau State. Het huwelijk werd niet in twijfel getrokken. Verder legt u

ook een origineel geboorteattest voor van uw twee zonen. Ook hun geboorte werd niet in twijfel

getrokken. Daarnaast legt u een originele kaart voor van de katholieke kerk in het bisdom van

Maiduguri. U legt eveneens foto’s voor van het huis waar uw familie woonde in Maiduguri. Op geen

enkel moment werd uw verblijf in Maiduguri in twijfel getrokken. Verder legt u verschillende getuige

brieven voor van uw broer en zus die in Nigeria wonen. Deze familieleden getuigen van de

gebeurtenissen in Maiduguri, die niet in twijfel werden getrokken. U legt ook een brief voor van het

Victoria Memorial Hospital, opgemaakt op 16 maart 2016 waaruit blijkt dat u op 21 oktober 2011 werd

opgenomen op hun spoeddienst. U legt verschillende getuigenissen voor van de St Monica’s

catholic church en van de St.Augstine’s Major Seminary, Jos. Er werd echter niet in twijfel getrokken dat

u effectief in Jos woonde en dat u er actief was binnen de katholieke gemeenschap. Daarnaast legt u

ook getuigenissen voor van een vriendin M. O. O., van uw zus en van een vriendin uit België. Deze

brieven vertonen een klaarblijkelijk gesolliciteerd karakter daar deze werden opgesteld ten behoeve van

u en met het oog op uw asielprocedure. Vervolgens legt u nog medische attesten voor van UZ Leuven,

gevalideerd op 25 november 2015 waaruit blijkt dat u HIV positief bent. U legt eveneens verschillende

algemene rapporten voor. Deze hebben betrekking op de algemene situatie en concretiseren uw

persoonlijke vrees bijgevolg niet.

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 rechtspleging

De verwerende partij heeft geen nota ingediend.
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3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 1 van de Conventie van Genève, van

de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de vreemdelingenwet, van de motiveringsplicht, van de materiële

motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoekster voert vooreerst aan dat haar gehoor gebeurde op de dag van de aanslagen in België, 22

maart 2016, dat iedereen zeer nerveus was en dat het verhoor desgevallend niet in de beste condities is

verlopen dat ze zich niet van de indruk kon ontdoen dat het allemaal zeer snel moest gebeuren.

Verzoekster heeft zelf door de stress niet in alle rust de details kunnen weergeven.

Op het argument dat zij pas twee jaar na aankomst in België asiel aanvraagt en eerst een

regularisatieaanvraag had ingediend, antwoordt verzoekster dat zij zich schaamde door haar positieve

HIV-status en verblijf zou kunnen krijgen in functie van het verblijf van haar man zonder haar HIV-status

te vermelden. Verzoekster wijst erop dat ze het moeilijk heeft om over haar verkrachting te praten en

daarom reeds bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) een vrouwelijke interviewer gevraagd

heeft.

Inzake de zwarte magie als enig probleem met haar schoonfamilie, stelt verzoekster dat zij documenten

bijbrengt waaruit blijkt dat zwarte magie in Nigeria wel degelijk als drukmiddel wordt gebruikt en waaruit

blijkt dat personen op wie voodoo toegepast wordt ten onder gaan aan stress. De schoonfamilie

beschuldigt haar ervan dat haar man na tien jaar seminarie geen priester is kunnen worden.

Verzoeksters etnische groep Igala gebruikt veel hekserij. Haar problemen bij de bevalling wijdt ze aan

deze praktijken.

Inzake de niet concreet aangetoonde discriminatie van verzoekster als HIV-positieve persoon in Nigeria,

verduidelijkt zij dat ze de besmetting heeft opgelopen door verkrachting en dat dit als pressiemiddel

werd gebruikt door haar aanvallers. Deze aanvallers zullen haar blijven achtervolgen, dit blijkt uit een

attest van een vriendin: er werd nog na de verkrachting gevraagd waar verzoekster zich schuilhield. De

verkrachting was een eerste stap als waarschuwing ten gevolge van haar activiteiten, het platbranden

van haar huis was de tweede stap. Zij zal overal in Nigeria gevaar lopen omdat de daders nog niet

gevonden werden. Ondanks de nieuwe wet is de gewoonte van stigmatisering in Nigeria nog niet

veranderd. Dit heeft te maken met verzoeksters professionele activiteiten en met het feit dat ze

christelijk is waar de rest van de familie (met uitzondering van haar vader) moslim is. Ze wordt ook

gestigmatiseerd omdat slachtoffers van verkrachting beschouwd worden als prostituees en de HIV-

besmetting maakt de stigmatisering alleen maar erger. Bovendien zal bij het zoeken naar werk een

medisch attest gevraagd worden en ondanks haar hoge scholing zal haar HIV-status een beletsel zijn

ondanks de wetten tegen deze discriminatie.

Inzake de subsidiaire beschermingsstatus stelt verzoekster dat het uitgesloten is dat ze over een veilig

en redelijk vluchtalternatief beschikt in regio’s die niet getroffen zijn door Boko Haram. Het is uitgesloten

dat ze naar Nigeria terugkeert, ze werd vervolgd: ze werd verkracht en haar huis werd platgebrand.

Tevens is haar vader destijds naar het noorden gevlucht wanneer hij christen werd, om de Igala-etnie te

ontlopen. Verzoekster kan nergens terecht, noch in het noorden, noch in het zuiden. Verzoekster voegt

een artikel bij van Vanguard waarin wordt aangetoond dat zelfs de staat niet bij machte is om groepen te

helpen die op de vlucht zijn, laat staan een particulier. Boko Haram is nog steeds actief in Nigeria. De

situatie per regio wijzigt nog steeds en Boko Haram breidt zich uit.

Inzake de documenten van verzoekster die worden opgesomd in de bestreden beslissing, wijst

verzoekster erop dat daarin nergens gesproken wordt van verkrachting wat wijst op het spontaan

vermelden ervan.

3.2. Stukken

Bij het verzoekschrift worden volgende documenten gevoegd:

- een artikel “Hoe voodoo geweld overbodig maakt in de Nigeriaanse mensenhandel” vanop de website

van het tijdschrift Knack van 18 januari 2015;
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- een artikel “Nigeria: Boko Haram kills 2.053 civilians in 6 Months” vanop een de website van Human

Rights Watch van 15 juli 2014:

- een artikel “7.000 persons displaced in Fulani herdsmen, Agatu farmers’ clash in Benue” vanop de

website van Vanguard van 29 februari 2016.

3.3. Beoordeling

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus over volheid van

rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als

administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op

de Raad overgegaan met al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader

van zijn declaratieve opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling

en het al dan niet toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen

van het dossier, herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt 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

arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet

beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en artikel 48/4. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op

elk aangevoerd argument in te gaan.

3.3.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de asielaanvraag van verzoekster werd geweigerd om

volgende redenen:

- het feit dat verzoekster niet onmiddellijk na het ontvluchten van haar land van herkomst asiel

aanvroeg, maar pas twee jaar na haar aankomst in België, tast de geloofwaardigheid aan van haar

asielmotieven, of relativeert op zijn minst haar vrees voor vervolging. Ook heeft zij eerst een aanvraag

ingediend op basis van artikel 9bis van de vreemdelingenwet en geen asielaanvraag: uit deze

handelwijze blijkt geen dwingende nood aan bescherming;

- verzoeksters problemen met haar schoonfamilie betreffen zwarte magie (juju), dit betreft een

subjectieve vrees en vormt geen objectieve grond die in aanmerking kan worden genomen in het kader

van de aangevoerde vluchtelingenrechtelijke vrees;

- betreffende de vrees voor sociale uitsluiting omwille van het stigma dat in Nigeria op vrouwen rust

omdat ze HIV-positief zijn, bevat verzoeksters relaas geen concrete elementen die er op wijzen dat er bij

een terugkeer een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zou bestaan voor haar. Op 2 februari 2015 werd in Nigeria de “HIV and AIDS Anti-discrimination Act

2014” ondertekend door de president waardoor alle vormen van stigmatisering en discriminatie worden

aangepakt. Indien al zou blijken dat personen met HIV of Aids het slachtoffer kunnen zijn van sociale

discriminatie, is deze situatie niet van aard om te besluiten dat elke persoon met HIV of Aids, louter

omwille van deze medische situatie een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade kan doen gelden, dit moet nog steeds in concreto worden aangetoond;

- betreffende het stigma dat in Nigeria op vrouwen rust die verkracht zijn, toont verzoekster niet aan dat

zij in Nigeria dermate geviseerd en systematisch gediscrimineerd zal worden omwille van haar

verkrachting en dat zij om die reden nood zou hebben aan internationale bescherming. Verzoekster

toont niet aan dat er in haar geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke

discriminatie een vervolging zou zijn in de zin van de vluchtelingenconventie.

3.3.1.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing

te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de

middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële

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

3.3.1.2. Verzoekster voert aan dat haar interview plaatsvond op 22 maart 2016, de dag van de

aanslagen in België en dat dit een invloed kan gehad hebben op de omstandigheden van het interview.

Uit lezing van het gehoorverslag bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna: het CGVS) blijkt dat het gehoor op 22 maart 2016 startte om 9.00 uur en eindigde om 12.01 uur.

Er wordt vermeld:

“9.26 advocaat komt tussen: aanslagen op metro” en vervolgens “(ik krijg telefoon, advocaat, AZ –

pauze om iedereen gerust te stellen dat we ok zijn door de aanslagen)”. Uit volledige lezing van het

gehoorverslag blijkt echter niet dat het interview op een drafje zou zijn afgehandeld of dat het op

chaotische wijze zou zijn verlopen. Integendeel, uit het gehoorverslag blijkt dat verzoekster haar relaas

gestructureerd heeft kunnen vertellen, dat zij alle vragen begrepen heeft, dat zij op alle vragen een

duidelijk antwoord heeft kunnen geven. Op het einde van het gehoor werd nog eens gevraagd of

verzoekster iets wilde toevoegen, zij voegde in het algemeen elementen over haar vrees toe en op de

vraag of zij al de vragen had begrepen, antwoordde zij bevestigend. Zelf heeft zij toen geen

opmerkingen gemaakt over de wijze waarop het gehoor is verlopen. Ook aan de advocaat werd

gevraagd of hij opmerkingen had, en zij antwoordde dat ze geen opmerkingen had en dat alles duidelijk

was geweest.

Alleszins verduidelijkt verzoekster niet welke van haar verklaringen verkeerd zouden zijn begrepen of

geïnterpreteerd, zodat ze niet concreet aangeeft welke invloed de omstandigheden van die dag op haar

relaas of op de bestreden beslissing zouden hebben gehad.

3.3.1.3. Verzoekster voert aan dat ze omwille van schaamte eerst een regularisatieprocedure heeft

opgestart omdat ze daarbij haar HIV-status niet zou moeten vermelden.

Er kan worden aangenomen dat verzoekster discreet wenst te zijn over haar HIV-status opgelopen na

een verkrachting, maar er kan niet worden ontkend dat het indienen van een asielaanvraag meer dan

twee jaar na de binnenkomst in België, niet getuigt van een dwingende nood aan bescherming.

Dergelijke houding is niet verzoenbaar met de nood aan internationale bescherming. Bovendien is aan

het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er verblijf aan te vragen,

wat verzoekster gedaan heeft vooraleer zij haar asielaanvraag indiende, inherent het vertrouwen in deze

autoriteiten verbonden, zodat zij niet aannemelijk maakt waarom de Belgische overheid niet op de

hoogte zou mogen zijn van haar HIV-status.

Tevens wordt erop gewezen dat uit de verschillende procedures die verzoekster reeds voor deze Raad

heeft ingesteld (informatie uit de elektronische rol) blijkt dat zij tevens melding maakte van een aanvraag

tot medische regularisatie op grond van haar HIV-positieve status. Verzoekster kan dus niet voorhouden

dat zij haar HIV-status geheim wilde houden, nu blijkt dat zij precies op basis van die status reeds een

verblijfsaanvraag heeft ingediend.

3.3.1.4. De Raad erkent dat het geloof in voodoo en andere traditionele religies in Nigeria voorkomt,

maar verzoekster haalt nergens doorheen haar asielrelaas aan dat zij vervolging vreest omwille van

haar geloof in voodoo. Dat zij ervan uit gaat dat het feit dat zij oorspronkelijk niet zwanger werd en dat

de problemen bij en na de bevalling van haar tweede kind te wijten zijn aan voodoo vanwege de

schoonfamilie, is louter een gevolg van haar geloof in voodoo en betreft bovendien interpersoonlijke

problemen. In de bestreden beslissing wordt hieromtrent terecht gesteld dat hekserij louter gestoeld is

op bijgeloof en geen objectieve grond vormt die in aanmerking kan worden genomen in het kader van

een aangevoerde vluchtelingenrechtelijke vrees. De door verzoekster voorgelegde documenten in dit

verband bevestigen dat voodoo in Nigeria voorkomt en dat dit een pressiemiddel is maar kunnen niets

wijzigen aan de vaststelling dat dit geen objectieve grond vormt voor het toekennen van de

vluchtelingenstatus.

3.3.1.5. Waar verzoekster benadrukt dat haar aanvallers/verkrachters haar zullen blijven achtervolgen

wordt herhaald dat kan niet worden ontkend dat het indienen van een asielaanvraag meer dan twee jaar

na de binnenkomst in België, niet getuigt van een dwingende nood aan bescherming. Door louter

bepaalde elementen uit haar asielrelaas te herhalen en te benadrukken, doet zij geen afbreuk aan de

pertinente en draagkrachtige motieven in de bestreden beslissing.



RvV X - Pagina 8

In het verzoekschrift wijst verzoekster er plots op dat “ze christelijk is daar waar de rest van de familie

moslim is met uitzondering van haar vader”. Dit strookt echter niet met de verklaringen van verzoekster

afgelegd tijdens het gehoor bij het CGVS. Op p. 3 vermeldde ze als haar eigen religie “christen” en als

religie van haar ouders ook christen. Tevens vermeldde ze op p. 4 dat haar zus moeder overste is van

de gemeenschap in Shu en dat hun familie als christenen ooit het doelwit waren van boko haram (p.

14). Ter zitting verduidelijkt verzoekster dat enkel de familie van haar vader moslim is.

3.3.1.6. Verzoekster wijst erop dat ondanks de nieuwe wet in 2015 de praktijk en gewoonten in Nigeria

nog steeds niet veranderd zijn. Er moet op gewezen worden dat verzoekster sinds 2012 in België

verblijft zodat zij niet uit de eerste hand kan weten of deze wet geen positieve gevolgen heeft. Tevens

blijkt uit het gehoorverslag van zij haar verkrachting en HIV-status verzwegen heeft tegenover iedereen

behalve haar dokter en haar echtgenoot. Haar vriendin weet mogelijk enkel van de verkrachting

(gehoorverslag p. 20). Haar familie weet van niets. Verzoekster kan dus ook niet uit de tweede hand

gefundeerd stellen dat deze wet niets uithaalt. Verzoekster benadrukt dat zij haar verkrachting spontaan

heeft vermeld, er wordt opgemerkt dat niet wordt betwist dat verzoekster werd verkracht.

Voor zover verzoekster problemen aanhaalt bij het zoeken naar werk, omwille van haar HIV-status,

wordt opgemerkt dat problemen van deze aard niet vallen onder de criteria voor toekenning van de

vluchtelingenstatus. De Raad sluit zich aan bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen: “Om tot een erkenning van de vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het

ontzeggen van bepaalde rechten dermate systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor

fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt.(…) Indien al zou blijken dat personen met HIV/aids het slachtoffer kunnen zijn van

sociale discriminatie, is deze situatie niet van die aard om te besluiten dat elke persoon met HIV/aids,

louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel

48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet steeds in concreto, en

rekening houden met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke zaak, worden

aangetoond. Daarnaast toont u ook niet aan dat u in Nigeria dermate geviseerd en systematisch

gediscrimineerd zal worden omwille van uw verkrachting en dat u hiervoor nood zou hebben aan

internationale bescherming.(…) U toont niet aan dat er in uw concreet geval sprake is van zeer

uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke discriminatie die u eventueel zou ondergaan in

geval van terugkeer naar uw land van herkomst omwille van uw besmetting met het HIV-virus en uw

verkrachting een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève.”

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

3.3.2.1 In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verkrijgen beroept op

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont niet aan dat ze op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

3.3.2.2. De Raad sluit zich aan bij de motieven van de commissaris-generaal in verband met de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet:

“Verder kan er naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in

voorkomende geval, naar het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Asielzoekers uit

bepaalde regio’s in Nigeria krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 2 c van de

Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij hun reële

herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er geen reëel

intern vluchtalternatief bestaat.

Het Commissariaat-generaal benadrukt dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er

geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde
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vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de asielzoeker

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit de staat Borno, Maiduguri. Uit een grondige analyse

van de actuele situatie in Nigeria blijkt dat er in de staat Borno een reëel risico bestaat van ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van art 48/4 §2 c van de

Vreemdelingenwet. Uit dezelfde informatie blijkt echter ook dat het conflict zich hoofdzakelijk afspeelt in

het uiterste noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staten Borno, Adamawa en Yobe. De

aanslagen van Boko Haram blijken verder doelgericht en dus ook geografisch beperkt te zijn. Zo blijkt

dat het zuiden van het land, niettegenstaande Boko Haram het blijft bedreigen, tot nu toe niet werd

getroffen door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het centrum van het land.

In casu is het Commissariaat-generaal van oordeel dat u zich aan de bedreiging van uw leven, dat van

uw kinderen of uw man als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst kan onttrekken

door zich buiten uw geboortestreek te vestigen waar de moslim terroristische organisatie Boko Haram

niet actief is en waar u over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt. Rekening houdend met

uw persoonlijke omstandigheden kan van u redelijkerwijs verwacht worden dat u zich buiten uw regio

van herkomst vestigt. Immers, uit uw verklaringen blijkt dat zowel u als uw man over een universitair

diploma beschikt (zie gehoor CGVS, p 6 en p 8). Daarnaast heeft u reeds werkervaring opgebouwd in

de banksector daar u tussen 2007 tot aan uw vertrek in 2012 carrière maakte in de Zenith Bank in

Nigeria. U groeide er door van marketeer tot customer service manager (zie gehoor CGVS, p 6). U

slaagde er reeds in om alleen te wonen in Jos, een plaats waar u uit vrije wil naar verhuisd was (zie

gehoor CGVS, p 6 en p 9), een stad waar uw ethnie Igala, nochtans niet vertegenwoordigd is. Daar u de

Engelse taal perfect beheerst – u deed uw gehoor in het Engels- zijn er dan ook geen redenen om aan

te nemen dat u en uw man zich niet elders in Nigeria kunnen vestigen daar uit informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier blijkt dat Engels de lingua franca is in Nigeria. Tenslotte verklaart u dat

uw ethnie, de Igala (zie gehoor CGVS, p 10) afkomstig zijn van Kogi en Edo state, wat een hervestiging

nog eenvoudiger maakt.

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de huidige

situatie in uw regio van herkomst, u over een veilig en redelijk intern vluchtalternatief beschikt in één van

de zones van Nigeria die niet werden getroffen door gewelddaden van Boko Haram en waar thans geen

sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet en waar

u dus niet moet vrezen om uw leven of dat van uw man of kinderen.”

Inzake de artikelen toegevoegd aan het verzoekschrift “Nigeria: Boko Haram kills 2.053 civilians in 6

Months” vanop de website van Human Rights Watch van 15 juli 2014 en “7.000 persons displaced in

Fulani herdsmen, Agatu farmers’ clash in Benue” vanop de website van Vanguard van 29 februari 2016,

wordt opgemerkt dat het artikel van Human Rights Watch handelt over Boko Haram in het noordoosten

van Nigeria, wat niet weerlegt dat de aanslagen van Boko Haram geografisch beperkt zijn en dat het

zuiden van het land, niettegenstaande Boko Haram het blijft bedreigen, tot nu toe niet werd getroffen

door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noorden en het centrum van het land. Dit artikel is dus

niet van aard om afbreuk te doen aan het argument dat verzoekster beschikt over een intern

vestigingsalternatief in het zuiden van het land.

Het artikel van Vanguard handelt over een clash tussen Fulani herders en Agatu landbouwers van

Benue State. De herders hebben verschillende dorpen ingenomen en de oorspronkelijke bevolking

bevindt zich in vluchtelingenkampen. Deze vluchtelingen vermoeden dat het bestuur van Nasarawa

State tegen hen is. Verzoekster maakt echter in het geheel niet aannemelijk in welk opzicht dit conflict

tussen herders en landbouwers van Benue State en Nasarawa State in het centrum van Nigeria, het

voor haar onmogelijk zou maken om zich in het zuiden van het land te vestigen.

Verzoekster weerlegt bijgevolg niet dat zij beschikt over een intern vestigingsalternatief in een regio

waar geen sprake is van een gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. Uit artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet volgt dat er geen behoefte aan

bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees voor vervolging of

geen reëel risico op ernstige schade bestaat en indien de asielzoeker op een veilige en wettige manier

kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land en redelijkerwijs kan worden

verwacht dat hij er zich vestigt.
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Gelet op het voorgaande toont verzoekster 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.

3.3.3. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

aantoont.

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 twintig september tweeduizend zestien door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


