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nr. 181 926 van 7 februari 2017

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 17 oktober 2016

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

staatlozen van 14 september 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 24 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 december 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat F.

JACOBS en van attaché L. DECROOS, 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 Edo State en behorende tot de Edo etnie.

U werd op 21 mei 1987 geboren in Edo state en groeide op in Ikohu, een dorp in Edo state. Na de dood

van uw moeder in het jaar 2000 verbleef u bij een zus van uw moeder in hetzelfde dorp. Uw tante was

getrouwd en had vijf kinderen. Haar man misbruikte u en dreigde u te vermoorden indien u dit aan

iemand zou vertellen. U vertelde uw zus Christiana over het misbruik, maar zij raadde u aan om het stil

te houden, omdat men u misschien niet zou geloven. In 2005 kwam de familie van uw vader u halen

voor een rituele reiniging.

Ze brachten u naar het huis van een lokale dokter en brachten markeringen op uw lichaam aan. U werd

overgoten met geitenbloed en witte kalk. Uw broer vertrouwde er niet op dat u slechts een reiniging zou
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ondergaan, hij vond het beter om te ontsnappen, dus dat deden jullie. U wilde niet in Ikohu blijven

omwille van het misbruik door de man van uw tante, dus u verhuisde met uw broer naar Oluku. Jullie

verbleven meer dan drie jaar in Oluku, tot u Osas tegenkwam, iemand die in Ikoha woont. Hij vertelde u

dat de familie van uw vader u nog steeds zocht en u vreesde dat zij via Osas te weten zouden komen

waar u verblijft. U besloot dat u beter uit Nigeria kon vertrekken en vertrok na enkele dagen naar Kano.

Vanuit Kano reisde u naar Niger en vervolgens via Libië naar Italië. In Italië vroeg u asiel aan, maar uw

asielaanvraag werd afgewezen in 2012 en u kreeg 15 dagen om het land te verlaten. U vroeg

opnieuw asiel aan, maar kreeg opnieuw 15 dagen om het land te verlaten, dus u besloot naar België te

komen. U vertrok in februari 2013 uit Italië en kwam op 8 februari 2013 in België aan. U vroeg op 11

maart 2013 asiel aan in België.

B. Motivering

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart Nigeria verlaten te hebben uit vrees voor de familie van uw vader, die u beschuldigde

verantwoordelijk te zijn voor de dood van uw vader (zie gehoorverslag CGVS p. 10, 14). U verklaart

eveneens dat u na de dood van uw moeder inwoonde bij uw tante (een zus van uw moeder), waar u

slecht behandeld werd door uw tante en misbruikt werd door haar man (zie CGVS p. 11, 16).

Met betrekking tot uw vrees voor de familie van uw vader kan het volgende opgemerkt worden.

U stelt dat u als baby beschuldigd werd van de dood van uw vader en dat uw moeder verstoten werd

door zijn familie (CGVS p. 10). Ze bleef echter in hetzelfde dorp wonen waar ook uw vader geboren was

en waar nog een broer en twee van zijn zussen woonden (CGVS p. 7, 10, 13). Hoewel u stelt dat u door

hen beschuldigd werd van de dood van uw vader, blijkt u niet te weten wat er eigenlijk met uw vader

gebeurde, hoe hij om het leven kwam (CGVS p. 5). Meer nog, u stelt zelfs aanvankelijk niet geweten te

hebben dat uw vader dood was (CGVS p. 5). U herinnert zich niet wanneer u ontdekte dat hij overleed,

maar uw moeder vertelde het u voor ze stierf (CGVS p. 5). Nochtans zou men verwachten dat u weet

hoe uw vader overleed, zeker indien u door zijn familie werkelijk beschuldigd werd verantwoordelijk te

zijn voor zijn dood. Bovendien woonde een deel van uw vader zijn familie in hetzelfde dorp (CGVS p.

13), een dorp waar iedereen weet wat er gebeurt, zoals u zelf verklaart (CGVS p. 14).

U stelt te vrezen dat de familie van uw vader u wil doden (vragenlijst CGVS, ingevuld door DVZ, pt. 3.5

en gehoorverslag CGVS p. ), maar in feite hebt u hier geen enkele concrete aanwijzing dat zij deze

intentie hebben. U stelt dat u gedwongen werd mee te gaan met de familie van uw vader, maar zij

stonden toe dat uw broer ook meeging en vertelden hem dat ze een reiniging zouden toepassen op u

(CGVS p. 11). Toen ze een bijeenkomst hielden stelde uw broer voor om te vertrekken, omdat hij hen

niet vertrouwde en omdat u als baby al beschuldigd werd van hekserij (CGVS p. 11). U stelt later in het

gehoor dat de familie van uw vader een mensenoffer wilde uitvoeren, maar gevraagd hoe u dat weet

kan u niet overtuigen. U stelt slechts dat u al eerder hoorde dat ze mensenoffers deden en dat uw broer

vreesde dat ze iets heel ernstig met u zouden gaan doen (CGVS p. 14, 15). Nochtans stelde u eerder

dat uw broer gewoon naar huis wilde terugkeren (CGVS p. 11, 12), hij stelde dus voor in het dorp te

blijven waar men ook het ritueel wilde uitvoeren (CGVS p. 14), waar u eerder woonde en waar ook een

deel van de familie van uw vader woonde, het dorp dat u eigenlijk nog niet verlaten had sinds men u

kwam halen (CGVS p. 14). Dit is weinig coherent met uw verklaring dat hij vreesde dat ze iets heel ergs

met u zouden doen, zoals een mensenoffer, want er kan bezwaarlijk worden aangenomen dat uw broer

in dergelijk geval zelfs maar zou proberen u te overtuigen gewoon naar huis terug te keren.

Ook uw verklaringen met betrekking tot de aanleiding voor uw vertrek uit Nigeria overtuigen niet. U stelt

immers dat u een dorpsgenoot uit Ikoha tegenkwam in Oluku en dat hij u vertelde dat u nog steeds

gezocht werd (CGVS p. 12). Gevraagd hoe deze persoon wist dat u nog gezocht werd, stelt u slechts

dat hij van het dorp was en dat iedereen weet wat er gebeurt (CGVS p. 14). Gevraagd wat er dan juist

gebeurde, hoe ze u probeerden te vinden, stelt u slechts dat ze hun slechte zaken nog probeerde uit te

oefenen (CGVS p. 14). Gevraagd hoe ze dit dan deden verwijst u naar de mensenoffers die ze sinds

lange tijd deden en u stelt dat ze een offer probeerden te maken toen u ontsnapte (CGVS p. 14), maar

zoals hierboven reeds werd opgemerkt is dit weinig coherent met uw eerdere verklaringen. Ondanks

herhaaldelijke vragen van de interviewer kan u in het geheel niet concreet maken op welke manier de

familie van uw vader nog naar u op zoek zou zijn en welke stappen zij ondernamen om u te vinden.

Nochtans mag van iemand die stelt zijn land verlaten hebben uit vrees voor leven en welzijn,

verwacht worden dat hij de directe aanleiding van zijn vertrek in detail kan toelichten. Dat u nalaat dit te

doen ondermijnt verder de ernst van de door u verklaarde vrees voor vervolging.

Na uw vertrek uit Ikohu hoorde u niets meer van de familie van uw vader, u weet zelfs niet of de

familieleden die ook in Ikoha wonen op dit moment nog leven zijn (CGVS p. 13).

Nochtans kan van een asielzoeker, die beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht omwille van een

gegronde vrees voor vervolging, worden verwacht dat deze tracht zich te informeren omtrent de evolutie
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van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst en dat hij aldus op welke wijze dan ook zal

trachten contact te houden met personen die hem deze informatie kunnen verstrekken. De vaststelling

dat u zelfs niet weet of de familie van uw vader die in hetzelfde dorp woonde nog leeft, doet afbreuk aan

uw bewering te vrezen dat zij u naar het leven staan.

Gevraagd wat u denkt dat er zou gebeuren indien u terugkeert naar Nigeria stelt u dat u uw leven en dat

van uw zoon zou riskeren (CGVS p. 15). Gevraagd waarom u denkt dat er nog iemand naar u op zoek is

stelt u dat u dit denkt omdat uw broer aan een rare ziekte overleed en dat u, als men u zou vragen wie

hem dood wilde, zou antwoorden dat zij het zijn (CGVS p. 15).

Met betrekking tot de slechte behandeling door uw tante en haar man dient opgemerkt dat u pas jaren

na uw vertrek bij uw tante uit Nigeria vertrok (u bleef meer dan drie jaar in Oluku, CGVS p. 8) en dat u

sinds uw vertrek uit Ikoha geen contact meer had met uw tante, noch met haar man (CGVS p. 12, 13).

Uw tante is intussen overleden (CGVS p. 13). U verwijst niet naar de man van uw tante gevraagd naar

problemen die u denkt te zullen hebben in Nigeria indien u terugkeert (CGVS p. 15, 16). Er zijn dus

geen redenen om aan te nemen dat deze man u op enige wijze problemen zou berokkenen of dat

dezelfde problemen u opnieuw zouden overkomen. Bovendien dient opgemerkt dat u tijdens uw

asielaanvraag voor de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding maakte van misbruik door uw

tante noch door haar man. Van een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en

vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat

hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk

aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het begin van de

procedure. Het nietvermelden van de problemen die u thuis had voor u door de familie van uw vader

werd meegenomen, doet verder afbreuk aan de ernst van uw asielrelaas, zeker aangezien u stelt dat

deze problemen mee aan de basis lagen van uw beslissing om niet in Ikoha te blijven, maar naar Oluku

te verhuizen nadat u vertrok bij de familie van uw vader (CGVS p. 11, 12). Uw verklaring dat wezen als

slaaf behandeld worden in Afrika (CGVS p. 16) is opnieuw weinig coherent met uw verklaring dat uw

broer aanvankelijk in Ikoha wilde blijven, waar hij nochtans net als uzelf bij uw tante verbleef.

Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in Nigeria kan opgemerkt worden dat uit de

informatie waarover het CGVS beschikt (en die werd toegevoegd aan het administratief dossier)

duidelijk blijkt dat de zones in Nigeria die werden getroffen door gewelddaden van Boko Haram

hoofdzakelijk het noorden en het centrum van Nigeria betreffen. Hoewel Boko Haram het zuiden van het

land blijft bedreigen, werd het zuiden van Nigeria, waar u (die beweert heel uw leven in Benin city te

hebben verbleven (CGVS p. 4, 5)) van afkomstig bent, tot nu toe niet getroffen door vergelijkbare

terreurdaden als deze in het noorden en het centrum van het land. Er kan dan ook worden besloten dat

er actueel voor burgers afkomstig uit het zuiden van Nigeria geen reëel risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is.

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 legt u een Nigeriaans paspoort, een leeftijdsverklaring en een

geboorteattest voor. U legt eveneens een uittrekstel uit het register der geboorteakten voor met

betrekking tot de geboorte van uw zoon. Deze documenten ondersteunen uw identiteit en die van uw

zoon, maar wijzigen verder niets aan bovengenoemde vaststellingen met betrekking tot uw asielrelaas.

U legt geen documenten voor die toelaten uw reisweg na te gaan.

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 beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2 § 2 en 3 van

de Wet van 29 juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, artikelen

48/3 en 48/4 en artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdeling (verder: Vreemdelingenwet); artikel 59 van de Conventie van

Istanbul over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld dat in werking trad op 1.07.2016; het beginsel

van behoorlijk bestuur dat bij de administratie rust en bij het voorbereiden en opmaken van een

administratieve beslissing; art. 3 van het EVRM, Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens

en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen 1,

4, 6, 7, 12 en 13 en artikel 1 van de Conventie van Genève; art. 17 van het Koninklijk besluit van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat- generaal voor de
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Vluchtelingen en de Staatlozen; en art. 4 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004

inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft.

Verzoekster stelt dat verweerder een subjectieve interpretatie en conclusie heeft gegeven aan de

verklaringen die zij aflegde. Verzoekster, die maar één maal werd gehoord, werd niet geconfronteerd

met de kritiek op haar verklaringen noch werd er bijzondere aandacht besteed aan haar klachten

omwille van seksueel misbruik en huiselijk geweld, hoewel dit erg moeilijk was voor verzoekster om te

uiten. Verweerder hield ook ten onrechte geen rekening met de jonge leeftijd waarop verzoeksters

vervolgingsfeiten zich hebben afgespeeld. Verzoekster tracht verder ook een aantal motieven van de

bestreden beslissing te weerleggen en argumenteert dat zelfs in de Westerse wereld huiselijk geweld

nog steeds moeilijk op te sporen en aan te pakken is, en hier dus voor verzoekster meer rekening mee

moet worden gehouden.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 62 van de

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

bestuurshandelingen, 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. Uit de

bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing

volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te

begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat

hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

Verzoekster voert in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aan. 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. Het middel

zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in uitzonderlijke

omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is dat eenieder

die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel risico loopt op

ernstige schade (cf. EHRM, Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk, nrs. 8319/07 en 11449/07, 28 juni

2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

Commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de

orde.

2.2.3. Waar verzoekster zich beroept op de schending van de richtlijn 2004/83/EG van de Europese

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, dient te

worden opgemerkt dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan wel directe werking

hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken richtlijn is

verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere substantiële
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interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om het gewild

effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van

29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van deze verleende bescherming, verstreek blijkens artikel 38 van voormelde richtlijn op 10

oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd omgezet.

2.2.4. Verzoekster voert de schending aan van artikel 59 van de Conventie van Istanbul over geweld

tegen vrouwen en huiselijk geweld, maar, tevens daargelaten de vaststelling dat deze Conventie geen

directe werking heeft, toont niet aan dat op welke wijze voormeld artikel werd geschonden. Deze

schending wordt dan ook niet dienstig aangevoerd.

2.2.5. Het feit dat verzoekster niet met de tegenstrijdigheden werd geconfronteerd doet geen afbreuk

aan het bestaan ervan. Het vaststellen van de tegenstrijdigheden is tijdens het gehoor zelf bovendien

niet steeds mogelijk, terwijl verzoekster als enige persoon in principe wel kan weten wat zij eerder heeft

verklaard. Artikel 17, § 2 van het KB van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voorziet

bovendien slechts in de verplichting om de asielzoeker met tegenstrijdige verklaringen te confronteren

wanneer deze tijdens het gehoor worden vastgesteld.

2.2.6. Verzoekster brengt geen concrete gegevens aan waaruit blijkt dat het CGVS bevooroordeeld zou

zijn geweest of dat haar asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken van het dossier en

de bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan objectiviteit worden

afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze geen persoonlijk

belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig

bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

Verweerder repliceert terecht dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging (of risico op

ernstige schade) op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees (risico) reëel is. Deze

vrees (of risico) dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en

verzoekster dient in dit verband de vrees (risico) concreet aannemelijk te maken.

Verweerder heeft terecht vastgesteld dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat er wat haar

betreft sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève

van 1951 (of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de definitie van subsidiaire

bescherming).

Verzoekster toont in haar verzoekschrift weliswaar aan dat zij het niet eens is met de appreciatie door

de Commissaris-generaal, maar zij toont geenszins aan dat de Commissaris-generaal zijn

appreciatiebevoegdheid heeft overschreden door te oordelen dat verzoeksters asielaanvraag ongegrond

is. Verzoekster brengt geen afdoende argumenten aan die hier alsnog een ander licht op werpen, doch

beperkt zich tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse

beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de Commissaris-generaal. Als dusdanig

wordt er echter geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing.

In casu wordt verzoeksters vrees voor de familie van haar vader en voor haar oom ondermijnd omwille

van de volgende redenen: (i) verzoekster gaf geen enkele concrete aanwijzing om de vrees voor de

familie van haar vader te staven; (ii) haar eigen gedrag en dat van haar broer waren niet coherent met

de beweerde vrees voor deze familie; (iii) verzoekster kon geenszins concreet maken op welke manier

deze familie nog naar haar op zoek zou zijn omdat zij niet meer hoorde van de familie en zelfs wist niet

of degenen die in Ikoha wonen nog in leven zijn (iv) verzoekster vertrok pas uit Nigeria jaren nadat zij

wegging bij de familieleden die haar mishandeld hadden, (v) zij heeft geen contact meer met de oom die

haar als tiener zou hebben misbruikt noch met haar tante, en zij maakte geen melding van misbruik door

haar tante en oom bij Dienst Vreemdelingenzaken.

Waar verzoekster opwerpt dat met haar jonge leeftijd geen rekening werd gehouden bij het beoordelen

van haar verklaringen, wijst verweerder er terecht op dat van verzoekster redelijkerwijs verwacht mag

worden dat zij over de omstandigheden van de dood van haar vader, hetgeen geen details zijn maar

essentiële elementen van haar asielrelaas die de aanleiding vormden voor haar problemen met de
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familie van haar vader, coherente en aannemelijke verklaringen aflegt. Dat verzoekster niet weet hoe

haar vader overleed of wat er precies met hem gebeurde is niet aannemelijk, gezien haar beweringen

dat zij verantwoordelijk werd geacht door zijn familie voor zijn dood. Dat zij jong was toen haar moeder

hierover vertelde, is geen verschoningsgrond voor haar gebrek aan coherente verklaringen, gezien dit

een essentieel deel van verzoeksters leefwereld betreft.

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

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

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.7. Verzoekster verwijst inzake de subsidiaire beschermingsstatus naar artikel 48/4, § 2, b van de

Vreemdelingenwet. Zij verwijst naar het feit dat ze christen is en dat niet kan worden uitgesloten dat

Boko Haram op korte of middellange termijn terreuractie onderneemt in de regio van verzoekster.

Uit de informatie die in bijlage bij de nota van verweerder werd gevoegd (‘COI Focus Nigeria:

Veiligheidssituatie in verband met Boko Haram’ dd. 12 april 2016), blijkt dat het conflict met Boko Haram

geografisch beperkt is en zich hoofdzakelijk afspeelt in het uiterste noordoosten van Nigeria, en dan

vooral in de staten Borno, Adamawa en Yobe. Niettegenstaande Boko Haram nog steeds een reële

bedreiging blijft vormen, blijkt ook dat de organisatie terrein heeft verloren in Nigeria. Hoewel Boko

Haram de overige regio’s van Nigeria blijft bedreigen, werd de rest van Nigeria tot nu toe niet getroffen

door vergelijkbare terreurdaden als deze in het noordoosten van het land. Gelet op de regionale

verschillen in het geweldsniveau en de impact van het geweld, dient niet alleen rekening te worden

gehouden met de actuele situatie in verzoeksters land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar zij afkomstig is. Bij de beoordeling van de nood aan

bescherming van een burger dient de focus te worden gericht op de regio waar de verzoeker leeft (of de

regio van bestemming) en op de beoordeling of deze persoon in deze regio, of de route daarheen, een

risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c) (cf. European Asylum Support Office, Article 15(c)

Qualification Directive (2011/95/EU), A judicial analysis, December 2014, nr. 1.8).

Gezien verzoeksters verklaringen met betrekking tot haar herkomst uit Nigeria, dient in casu de

veiligheidssituatie in de staat Edo te worden beoordeeld. Te dezen blijkt omwille van voormelde

vaststellingen en na analyse van de beschikbare informatie dat het leven of de persoon van de burgers

in de staat Edo actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van een gewapend conflict. Actueel is er

voor burgers in de staat Edo aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c)

van de Vreemdelingenwet.

Uit de informatie kan evenmin worden afgeleid dat verzoekster omwille van haar profiel als christen

vrouw in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig

artikel 48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. De verwijzing naar mogelijke hypothetische

gebeurtenissen in de toekomst doet hieraan geen afbreuk.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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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 februari tweeduizend zeventien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


