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nr. 187 483 van 23 mei 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 16 januari 2017

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

staatlozen van 22 december 2016 en tegen het bevel om het grondgebied te verlaten van 9 januari

2017.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 18 januari 2017 met

refertenummer 67147.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat W. GOOSSENS en van attaché

B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de rechtspleging

1.1. Verzoekster tekent beroep aan tegen zowel de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 22 december 2016 als het bevel om het grondgebied te verlaten van

9 januari 2017. Tevens duidt zij zowel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

als de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en voor Maatschappelijke Integratie aan als tegenpartij.

1.2. Ter terechtzitting doet verzoekster afstand van de middelen die in het verzoekschrift worden

aangevoerd tegen het bevel om het grondgebied te verlaten (middelen 4 tot 12).

Bijgevolg wordt in hetgeen volgt enkel ingegaan op (de middelen die betrekking hebben op) de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten, geboren te zijn op 17 maart 1988 te Benin City in

Edo State en tot de etnie Urhobo te behoren en Christen te zijn. Op ongeveer zesjarige leeftijd

verhuisde u met uw moeder naar Warri in Delta State, uw vader woonde daar aangezien hij

tewerkgesteld was als soldaat. Uw vader had nog zeker drie andere vrouwen, u had stiefbroers en

stiefzussen genaamd Emamoke, Tope en Elizabeth. Tijdens de oorlog tussen Boko Haram en de

militairen is uw vader overleden en bleven u en uw moeder achter in Delta State. De familie van uw

vader zei vervolgens dat uw moeder diende terug te keren naar Benin City, waardoor u als

zeventienjarige achterbleef bij uw twee nonkels, broers langs vaderskant, genaamd Uncle Fred (O.) en

Papa Faith (O.) .

Toen u achttien - negentien jaar oud was, werd u door de twee broers van uw vader aan een oudere

man gegeven, genaamd (I.) Friday (E.). U bent niet met hem gehuwd. Vanaf dan ging u niet meer naar

school, u bent gestopt in de ‘Senior Secundaire school’. Toen u negentien jaar was, werd u zwanger. Na

een zwangerschap van ongeveer zeven maanden, vertelde Friday dat u volgens de traditie zou

besneden worden. Ook de ouders en nonkels van Friday en de twee broers van uw vader, wilden dat u

zou besneden worden. Na een paar dagen bent u ‘s nachts gevlucht en naar uw moeder gegaan in

Benin City. U bent daar uiteindelijk op 12 december 2007 bevallen van uw dochter Efe Valerie (I.). U

ging na de geboorte van uw dochter werken als kapster en u waste de kledij van mensen. Toen uw

dochter enkele maanden oud was, kwamen de ouders en de nonkels van Friday langs bij uw moeder in

Benin City. Ze hadden vernomen dat u bevallen was. U hebt u toen kunnen verstoppen, uw moeder

vertelde hun dat ze u niet had gezien en dat ze niet wist waar u was. In maart 2015, toen uw kindje

acht jaar oud was, kwamen de ouders van Friday en uw twee nonkels langs. Ze zeiden dat u en uw

minderjarige dochter dienden besneden te worden. U bent toen gevlucht en u hebt uw dochter bij uw

moeder achtergelaten in Benin City. Uw moeder krijgt nog steeds bezoek van hen en ze willen nog

steeds uw dochter Efe Valerie meenemen.

In april 2015 bent u vertrokken uit Benin City, u ging vervolgens naar Nigeria en Niger, om dan via

Algerije, Marokko, Libie en Italie naar Belgie te reizen. U kwam in Belgie aan op 12 december 2015 en u

diende op 20 april 2016 een asielaanvraag in.

U heeft in Belgie een relatie met Dhr. Roland (V.), u bent momenteel zeven weken zwanger van hem.

U legt ter staving van uw asielrelaas een Birth Certificate op uw naam, een Certificate of Birth op naam

van uw dochter (I.) Efe Valerie, uw Nigeriaans paspoort, foto’s van u en uw dochter en foto’s van uw reis

doorheen Marokko en Libië neer.

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 van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig werd ingediend. U bent op 12

december 2015 in België aangekomen en u heeft pas op 20 april 2016, zijnde vier maanden later, een

asielaanvraag ingediend. U gevraagd naar de reden waarom u vier maanden hebt gewacht om asiel

aan te vragen in België, stelt u het volgende: “Toen ik hier aankwam, mama vertelde me over mijn kind

haar situatie, ik was down, ik dacht niet goed na, ik dacht over mijn kind, weende altijd. Ik was ziek,

bloedde, ik was zwanger. Voordat ik naar het ziekenhuis ging, voordat ik wist dat ik zwanger was. Ik was

ziek in die periode” (zie gehoorverslag cgvs dd. 29 november 2016 p. 27-28, hierna genoemd cgvs). Dit

is evenwel geen afdoende verklaring waarom u pas een viertal maanden na uw aankomst in Belgie een

asielaanvraag hebt ingediend. Men kan redelijkerwijs verwachten dat iemand met een gegronde vrees

voor vervolging of die een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt in haar land van herkomst,

al het mogelijke zal doen om bescherming in te roepen en te verkrijgen in het land waar zij aankomt en

zich wenst te vestigen. Het feit dat u zolang heeft gewacht om u op internationale bescherming te

beroepen, vormt op zich een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor

vervolging in grote mate kan worden gerelativeerd.

Voor wat de door u aangehaalde feiten betreft, kan bovendien niet worden besloten dat hieruit een

vrees voor vervolging of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ kan worden afgeleid bij een

eventuele terugkeer naar Nigeria. Er kunnen immers bedenken worden gemaakt bij uw beweerde

problemen.

U verklaart dat de ouders en de nonkels van Friday een eerste maal langskwamen bij uw moeder in

Benin City, toen uw dochtertje slechts enkele maanden oud was. U hebt u toen kunnen verstoppen, uw

moeder vertelde hen dat ze u niet had gezien en dat ze niet wist waar u was (cgvs p. 25). In maart 2015,
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toen uw kindje reeds acht jaar oud was, kwamen de ouders van Friday een tweede maal langs, deze

keer samen met uw twee nonkels (cgvs p. 26). U gevraagd naar waarom ze pas acht jaar later een

tweede keer zijn langsgekomen, zegt u: “Omdat de eerste keer toen ze kwamen, moeder zei dat ze me

niet had gezien. Ze bleven me zoeken, lokaliseren. Ik denk dat iemand de informatie aan hun heeft

gegeven, dat ik er woonde, daarom kwamen ze terug” (cgvs p. 26). Het is ongeloofwaardig dat uw

vervolgers, die u reeds een paar maanden na de geboorte van uw kindje op het spoor waren, acht jaar

lang zouden wachten om nog eens stappen te ondernemen en naar het huis van uw moeder in Benin

City te komen om u daar te zoeken. Bovendien heeft u zelf aangegeven dat u onder andere als

kapster ging werken nadat uw dochter geboren was, waarmee u zelf aangeeft dat u zich allesbehalve

verborgen hield voor uw omgeving (cgvs p. 17). Het is dan ook niet geloofwaardig dat iemand uit uw

omgeving pas na acht jaar informatie zou hebben gegeven aan uw vervolgers omtrent uw woonplaats,

die nota bene dezelfde was als deze waar uw beweerde vervolgers u acht jaar voordien waren komen

zoeken. Het feit dat u gedurende acht jaar geen problemen meer hebt gekend toen u in Benin City in

Edo state woonde, ondermijnt dan ook uw aangehaalde vrees voor vervolging.

Het is tevens opmerkelijk dat u zelf aangeeft dat elke staat in Nigeria niet hetzelfde zou zijn voor wat

betreft besnijdenis, en dat u de tradities niet zou kennen van andere staten (cgvs p. 24). U gevraagd

naar waarom u zich niet hebt geïnformeerd naar de traditie in de andere staten, zodat u zich mogelijk

ergens anders in Nigeria zou kunnen vestigen, buiten Delta State en Edo State, stelt u: “Omdat, toen ze

naar me kwamen zoeken, en naar mijn kind, ik was bang. Je moet ze volgen, ze nemen u met dwang, ik

moest weglopen. Mama vertelde me wat ze meemaakte tijdens haar besnijdenis, ik vond het heel

angstaanjagend, mama vertelde het me, ik moest weglopen. Als een kind klein is, een vrouwelijk kind,

ze geven u aan een veel oudere man om te huwen, er gebeurde veel in Nigeria toen” (cgvs p. 24). U

nogmaals dezelfde vraag opgeworpen, stelt u: “Omdat in andere states, in het noorden van Nigeria, als

een vrouwelijk kind geboren wordt, ze geven die aan een man, op heel kleine leeftijd. Verschillende

tradities, de vrouwen hebben geen, een vrouwelijk kind, ze kunnen niet zelf beslissen, voor zichzelf. Wat

de familie u vertelt om te doen, moet je doen. Als je als een vrouw geboren wordt, je wordt gegeven aan

een man. Als je een arme achtergrond hebt, kan je niets beslissen voor jezelf” (cgvs p. 24). Het louter

verwijzen naar algemene gebeurtenissen en tradities in Nigeria, is geen afdoende verklaring waarom u

niet eerst zou trachten om u elders in Nigeria te vestigen of om minstens informatie in te winnen over

een mogelijk intern vluchtalternatief, in plaats van onmiddellijk uw land te verlaten en in in het buitenland

een onderkomen te zoeken. Uit informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt immers dat

de prevalentie van besnijdenis verschillend is per regio in Nigeria. In de regio’s van het Zuid-Oosten en

van het Zuid-Westen van Nigeria, zou besnijdenis meer wijd verspreid zijn. Daarentegen in het Zuid-

Zuiden (waartoe Delta State en Edo State behoren) en in het Noord- Westen, is de prevalentie veel

lager, terwijl in het Noord-centrale gedeelte en in het Noord-Oosten de prevalentie het laagst blijkt te

zijn. Ook de staten onderling per regio vertonen nog een uiteenlopende prevalentie. Het is dan ook

opmerkelijk dat u beslist om van Delta State te vluchten naar Edo State als u geconfronteerd wordt met

een mogelijke besnijdenis onder dwang, overigens naar het huis van uw moeder alwaar het niet

dermate moeilijk is om u op het spoor te komen, om dan vervolgens uw land van herkomst te verlaten,

zonder eerst hervestigingsalternatieven in een andere staten in uw eigen land te bekijken.

Bovendien baseert u uw asielrelaas op een vrees voor gedwongen besnijdenis voor u en voor uw

minderjarige dochter Efe Valerie (I.), maar vreemd genoeg heeft u uw dochter achtergelaten bij uw

moeder in Benin City in Edo State, in een plaats waar familieleden van u en van Friday u en uw dochter

overigens reeds op het spoor waren gekomen, net voordat u uw land hebt verlaten. Zo stelt u zelf tijdens

het gehoor voor het Commissariaat dat u bent weggelopen, u kon haar niet meenemen, u hebt haar bij

moeder achtergelaten (cgvs p. 25). U gevraagd naar de reden waarom u uw kind hebt achtergelaten,

zegt u: “Omdat ik niet genoeg geld had om haar mee te nemen, de reis, ik ben vertrokken uit vrees, ik

heb mijn kind achtergelaten uit vrees. Er kon iets met haar gebeuren, ik was bang om haar mee te

nemen tijdens de reis. Ik had niet genoeg geld. Ik was bang om mijn kind te verliezen, dat er iets kon

gebeuren tijdens de reis, ik was heel bang” (cgvs p. 27). De door u aangehaalde vrees dat er iets met

uw kind zou kunnen gebeuren tijdens de reisroute die u aflegt van Nigeria naar Belgie, weegt evenwel

niet op tegen de door u geopperde vrees dat uw dochter zou besneden worden in Nigeria. Het feit dat u

beweerde uw minderjarige dochter te hebben achtergelaten bij uw moeder in Nigeria, is niet verenigbaar

met uw verklaringen dat familieleden van Friday u (en uw dochter) daar tot twee maal toe waren komen

zoeken met het doel uw dochter te laten besnijden. Men zou minstens verwachten dat u – indien het

werkelijk omwille van materiële redenen onmogelijk was om haar naar België mee te brengen - haar op

een veiliger plaats zou hebben achtergelaten dan in het huis van uw moeder, waar een aantal van uw

familieleden en familieleden van Friday kort voor uw vertrek waren langsgekomen met de bedoeling u

en uw dochter daar te vinden en jullie besnijdenis te laten ondergaan. Deze vaststellingen ondermijnen

verder de door u ingeroepen vrees voor vervolging en het risico op het lijden van ernstige schade in uw

hoofde en in hoofde van uw dochter.
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Hoewel u aanhaalt dat uw moeder u heeft verteld dat uw vervolgers momenteel nog steeds veelvuldig

langskomen om uw dochter mee te nemen, is het opmerkelijk dat uw moeder en uw dochter nog steeds

op dezelfde plaats verblijven in Benin City. Bovendien is het contradictorisch dat uw moeder, die u zelf

omschrijft als een oud en ziek persoon die niet sterk genoeg is om uw dochter te beschermen, er toch

zou in slagen om uw dochter uit de handen van uw vervolgers, waaronder meerdere mannen, te houden

(cgvs p. 26-27). Uw verklaring dat ze altijd met hun zou vechten, dat het kind altijd zou roepen naar de

buren, weet dan ook niet te overtuigen (cgvs p. 27). Deze verklaringen doen sterk twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw bewering dat uw dochter werkelijk een risico loopt om besnijdenis te

ondergaan op initiatief van uw familie en van de familie van Friday.

Op basis van alle bovenstaande opmerkingen dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent

om een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van Subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Er kan verder opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een

kopie zich in het administratief dossier bevindt (‘COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met

Boko Haram dd. 12 april 2016), duidelijk 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, en meer bepaald in de staten Borno, Adamawa en Yobe.

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 uw land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de veiligheidssituatie in de staten Edo en Delta te worden

beoordeeld. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het

leven of de persoon van de burgers in de staten Edo en Delta actueel niet ernstig bedreigd wordt als

gevolg van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staten Edo en Delta aldus geen reëel

risico op ernstige schaden in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. Uw Nigeriaans

paspoort bevat persoonsgegevens die hier niet meteen ter discussie staan. Op het door u voorgelegde

Birth Certificate van het St. Philomena’s Catholic Hospital in Benin City wordt uw volledige naam niet

vermeld ; er staat enkel ‘(O.O.)’ en uw voornaam Jennifer wordt niet vermeld, wat wel het geval is op het

door u voorgelegde paspoort. Ook lijkt het alsof in de ruimte waar de naam en de geboortedatum opt dit

Birth Certificate dienen te worden ingevuld eerst andere gegevens waren ingevuld, die nadien

overschreven werden. De authenticiteit van dit document staat bijgevolg niet vast. Voor wat betreft de

Certificate of Birth op naam van uw dochter (I.) Efe Valerie, afgeleverd op 25 augustus 2014 te Ogheghe

in Benin City, LGA Ikpoba – Okha, Edo State, dient er het volgende te worden opgemerkt. Op de

geboorteakte staat er als vader vermeld “(I.) Friday (O.)” en staat er als moeder uw naam, zijnde “(O.O.)

Jennifer”. Het is ten eerste opmerkelijk dat u verklaart dat uw dochter op 12 december 2007 werd

geboren (cgvs p. 9), terwijl op de geboorteakte 12 februari 2007 als haar geboortedatum staat vermeld.

Daarnaast stelde u dat u na de geboorte van uw dochter van uw partner Friday te zijn weggevlucht en

van Delta State naar Edo State (Benin City) te zijn gegaan. Daarna bent u met uw dochter altijd in Benin

City blijven wonen, alwaar u éénmaal werd lastig gevallen door de ouders en nonkels van Friday en

alwaar u een tweede maal werd lastig gevallen door de ouders van Friday samen met uw twee nonkels.

Aldus maakt u geen melding van Friday nog ooit te hebben terug gezien, nadat u hem in zwangere

toestand zou zijn ontvlucht. U verklaarde bovendien ook voor het Commissariaat dat Friday soms

gewelddadig was en hij u wilde besnijden, u was altijd bang van hem (cgvs p. 19). Het is dan ook

opmerkelijk dat de naam van die man, één van de vervolgers van uzelf en van uw dochter, op de

geboorteakte van uw dochter als vader staat vermeld. Uit informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt immers dat, indien een kind geboren wordt buiten het huwelijk, zoals bij u het geval is,

vermits u verklaarde niet gehuwd te zijn (cgvs p. 9), er helemaal geen vader vereist is om informatie te

geven omtrent de geboorte van het kind en de griffier in het register geen enkele persoon als zijnde de

vader zal vermelden, tenzij in bepaalde gevallen. De vader zal immers enkel genoteerd worden op basis

van een gezamenlijk verzoek van de moeder en van de persoon die verklaart de vader te zijn, waarbij

die persoon het register zal tekenen samen met de moeder. De moeder kan ook zelf vragen om een

vermelding van de vader in het register, indien ze een verklaring heeft waarin zij zelf stelt dat die

persoon wel degelijk de vader van het kind is of indien er een wettelijk voorgeschreven verklaring is,

opgesteld door de persoon die pretendeert de vader te zijn van het kind (zie informatie toegevoegd aan

het administratief dossier). Dit impliceert aldus dat de vader van uw kind, met name Friday, minstens op

basis van een verzoek van uwentwege, op de geboorteakte werd vermeld. Dit ondermijnt dan ook in
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bijkomende mate de geloofwaardigheid van uw aangehaalde vrees voor vervolging, meer bepaald vrees

voor besnijdenis ten aanzien van uzelf en van uw dochter door Friday en door zijn familie. De door u

neergelegde foto’s van u en uw dochter en van uw reisroute doorheen Marokko en Libië, schetsen enkel

een beeld van uw dochter en van uw band met haar in Nigeria en staven in zekere mate de door u

afgelegde reisroute, maar doen geen afbreuk aan hogervermelde vaststellingen dat u geen gegronde

vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaalde in

de definitie van Subsidiaire bescherming aannemelijk wist te maken.

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.”

3. Het verzoekschrift

3.1. Verzoekster beroept zich in een eerste middel op de schending van de motiveringsplicht, de

zorgvuldigheidsplicht en “de bewijskracht der akten”.

Verweerder haalt geen regulering aan op basis waarvan besloten kan worden dat een asielaanvraag

niet na maanden of zelfs jaren kan worden ingediend of dat een asielaanvraag louter door het

tijdsverloop ongeloofwaardig zou zijn. Verzoekster ziet niet in hoe de snelheid van het aanvragen van

asiel verband houdt met de ernst van de ingeroepen vrees.

“Aangezien verzoekende partij bovendien reeds een eerste keer zwanger was tijdens het eerste

verhoor, waarna zij, mogelijks door de stres van de procedure en/of het in lange rijen wachten in de

winterkou, deze kinderen verloor;

Dat zij momenteel een tweede keer zwanger is van haar vaste Belgische relatie, ondertussen drie

maanden;

Dat verzoekende partij veel complicaties had met veel bloedingen, zag zij af van de hele procedure in

lange wachtrijen, zodat zij besloten had niet onmiddellijk asiel aan te vragen; wanneer dit medisch beter

mogelijk was, heeft zij meteen asiel aangevraagd;”

Inzake het verwijt dat men acht jaren wachtte alvorens men haar opnieuw kwam zoeken, doet

verzoekster gelden:

“Dat de lezing van het gehoorverslag blz. 25-26 zeer suggestief is: op blz. 25 midden wordt gevraagd

wanneer men een eerste keer kwam zoeken; op blz. 25 onderaan wordt gevraagd wanneer men de

laatste keer kwam zoeken; vervolgens leidt de ondervrager hieruit af dat men enkel deze twee keer

kwam zoeken!

Dat dit natuurlijk onjuist is;

Dat overigens verzoekende partij zelf uitdrukkelijk aangaf (gehoorverslag blz. 26) dat zij haar bleven

zoeken, bleven lokaliseren;

Dat verzoekende partij zodoende gedurig aan gezocht werd;

Dat de verwerende partij hetgeen verteld werd volkomen verdraait door te stellen dat men acht jaar lang

gewacht zou hebben om nog eens stappen te ondernemen;

Dat de verwerende partij vervolgens dit acht jaar lang wachten aangrijpt om te stellen dat het verhaal

van verzoekende partij ongeloofwaardig zou zijn, terwijl verzoekende partij dit nooit gezegd heeft!”

Inzake het verwijt dat zij zich niet informeerde, betoogt verzoekster:

“Dat dit niet juist is;

Dat op blz. 24 midden wordt gevraagd waarom verzoekende partij niet heeft geïnformeerd naar de

traditie in andere staten;

Dat op blz. 24 onder wordt gevraagd waarom verzoekende partij niet eerst heeft geprobeerd om zich in

een andere staat te vestigen in Nigeria;

Dat dit twee volkomen verschillende vragen zijn;

Dat de verwerende partij haar zorgvuldigheidsplicht en haar motiveringsplicht schendt door beide

verschillende vragen af te doen als twee maal dezelfde vraag;

Dat de verwerende partij niet enkel twee verschillende vragen afdoet als één en dezelfde vraag doch

tweemaal gesteld; zij doet in de bestreden beslissing bovendien uitschijnen dat het tweede antwoord

ook gegeven werd op de eerste vraag (doch een tweede maal gesteld), terwijl het in de bestreden

beslissing weergegeven antwoord eigenlijk een antwoord op een niet in de bestreden beslissing

weergegeven vraag betreft;
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Dat de verwerende partij bovendien de bewijskracht van de akte, zijnde het gehoorverslag, schendt door

er een inhoud aan te geven die daarmee niet overeenstemt;”

Omtrent de hervestigingsmogelijkheden in een andere staat van Nigeria, voert verzoekster aan:

“Dat de verwerende partij evenwel geen enkele staat kan aanwijzen waar er niet aan besnijdenis wordt

gedaan;

Dat bovendien, zoals door verzoekende partij heel duidelijk werd aangegeven, het geen zin had om

binnen Nigeria naar een staat met weinig besnijdingen te gaan, want de familie kwam haar zoeken

(gehoorverslag blz. 24 en opnieuw blz. 25);

Dat zij reeds in de vragenlijst jegens het CGVS te kennen gaf dat zij niet naar een andere staat binnen

Nigeria kon gaan omdat men haar zelfs op het spoor kwam en achtervolgde over de staatsgrenzen

heen (tweede vraag onder punt 5);

Dat de verwerende partij volkomen negeert dat verzoeksters familie haar bleef zoeken, zelfs toen zij

naar een andere staat binnen Nigeria ging;

Dat het algeheel geweten is dat besnijdenis een familiekwestie is, geen territoriale kwestie;

Dat bovendien de informatie van het CGVS omtrent het verschil in graad van besnijdenis in de

verschillende deelstaten van Nigeria volkomen verouderd is: men steunt zich volgens de gegevens van

COI Focus inzake besnijdenis in Nigeria, blz. 9 op informatie die dateert van juni 2014;

Dat de verwerende partij haar motiveringsplicht én haar motiveringsplicht schendt door zich te steunen

op volkomen verouderde gegevens;”

Over het achterlaten van haar dochter, stelt verzoekster:

“Dat de uitleg hieromtrent wel degelijk geloofwaardig overkomt: verzoekende partij had geen geld om

ook haar kind mee te nemen en zij had schrik dat het kind de reis niet zou overleven; vluchten voor een

besnijdenis is nogal zinloos als men in de vlucht sterft;

Dat bovendien verzoekende partij dacht dat zij, eens in België aangekomen, haar dochter meteen kon

laten overkomen, zodat zij wel degelijk voor hen beiden vluchtte;”

Verzoekster verwijst in deze naar het principe van familiale eenheid. Zij vervolg:

“Dat het kind bij haar grootmoeder werd geplaatst omdat er niemand anders was om voor het kind te

zorgen; dit kan niet aan verzoekende partij verweten worden;

Dat de verwerende partij stelt dat het niet geloofwaardig zou zijn dat verzoeksters moeder zou vechten

met de mannen die langskwamen om het kind van verzoekster te halen, en het dan ook nog haalde;

Dat de verwerende partij over het hoofd ziet dat het –zoals men zelf schrijft in de bestreden beslissing

blz. 1- de ouders en twee nonkels van Friday waren die langskwamen, zijnde mannen mannen met ver

gevorderde leeftijd (Friday was twaalf jaar ouder dan verzoekende partij, zodat hun respectievelijke

ouders ook van leeftijd verschillen + mannen zijn veel ouder wanneer zij kinderen krijgen dan vrouwen;

dus de moeder van verzoekende partij is véél jonger dan de ouders en nonkels van Friday);”

Verzoekster betoogt voorts:

“Aangezien de verwerende partij stelt (bestreden beslissing blz. 2): “In maart 2015, toen uw kindje reeds

acht jaar oud was, kwamen de ouders van Friday een tweede maal langs (…)”;

Dat dit manifest niet wat er door verzoekende partij verklaard werd;

Dat verzoekende partij herhaaldelijk uitgelegd heeft dat men is blijven zoeken en dat de laatste keer dat

zij langskwamen, het kind acht jaar oud was (gehoorverslag blz. 25 onderaan);”

Over de naam van de vader die op de geboorteakte vermeld wordt, verklaart verzoekster:

“Dat verzoekende partij geen leugenaar is;

Dat zij, toen dit haar gevraagd werd, gemeld heeft dat (I.) Friday (O.) de vader is;

Dat deze eerlijkheid haar niet verweten kan worden;

Dat verzoekende partij bovendien als arme vrouw geen toegang heeft tot de Nigeriaanse wetgeving,

zodat de uiteenzetting van deze wetgeving door de verwerende partij geen enkele relevantie heeft in het

kader van de beoordeling van de vrees van mijn verzoekster;”

Verder stelt verzoekster:

“Aangezien het CGVS inzake besnijdenis een specifieke procedure invoerde sedert april 2008;

Dat zij in deze procedure onder meer verplicht is om in de beslissing te verwijzen naar de Belgische

strafwet die vrouwenbesnijdenis uitdrukkelijk verbiedt;

Dat de verwerende partij haar motiveringsplicht en haar zorgvuldigheidsplicht schendt door na te laten

deze verwijzing weer te geven in de bestreden beslissing;

Dat de verwerende partij bij afwezigheid van medisch attest van niet-besnijdenis behoort de asielzoeker

door te verwijzen naar bepaalde artsen teneinde de medische attestatie te kunnen doen;
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Dat de verwerende partij onzorgvuldig is geweest door wel te vragen naar het attest van niet-besnijdenis

(gehoorverslag blz. 25), maar niet aan verzoekende partij te vragen om dit alsnog bij te brengen of haar

door te verwijzen naar bepaalde artsen die deze attestatie kunnen doen;”

Verzoekster voert daarenboven aan dat verweerder over het hoofd ziet dat haar ongeboren kind bij een

terugzending zal worden besneden “als het een meisje is”.

Aangaande de aanwezigheid van Boko Haram, doet verzoekster gelden:

“Dat de verwerende partij zich nochtans steunt op volkomen verouderde documentatie: men steunt zich

volgens de gegevens van COI Focus inzake de veiligheid in Nigeria op documenten uit 4 februari 2016,

gegevens van december 2013 tot december 2015 (COI ivm veiligheid blz. 9) en inzake de gebieden

onder controle van Boko Haram op gegevens uit mei 2015 (COI ivm veiligheid blz. 27);

Dat de verwerende partij haar motiveringsplicht én haar motiveringsplicht schendt door zich te steunen

op volkomen verouderde gegevens;”

Verzoekster wijst erop dat de bestreden beslissing een fout bevat nu Benin City in Nigeria ligt.

3.2. Verzoekster voert in een tweede middel aan dat zij wel in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus “Aangezien uit de feitelijke uiteenzetting en uit

het dossier van het CGVS, duidelijk blijkt dat verzoekende partij wel degelijk een gegronde vrees heeft

voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 of minstens van een reëel risico

op ernstige schade zoals dit werd gedefinieerd in het kader van de subsidiaire bescherming;”

3.3. Verzoekster voert in een derde middel de schending van artikelen 2 en 3 EVRM aan. Zij wijst op de

terreur vanwege Boko Haram en op het risico op een besnijdenis.

4. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

4.1. Verzoekster legt op 30 januari 2017 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende

nota nieuwe elementen neer. Het betreft fotomateriaal, een verklaring van haar moeder en twee

doktersattesten. Verzoekster wil hiermee aantonen dat haar dochter intussen daadwerkelijk werd

besneden. Tevens wordt een doktersattest neergelegd waaruit blijkt dat verzoeksters moeder werd

besneden.

4.2. Verweerder legt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen neer.

5. Beoordeling van de zaak

5.1. De door verzoekster aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

5.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

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

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoekster duidt niet concreet welke bepaling of

regel zij geschonden acht waar zij zich beroept op de schending van “de bewijskracht der akten”.

Bijgevolg wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

5.3. Verzoekster duidt evenmin welk(e) bepaling(en) of rechtsregel(s) geschonden zouden (kunnen) zijn

doordat het CGVS in de bestreden beslissing nalaat te verwijzen naar de Belgische strafwet en doordat

er niet werd gevraagd naar de neerlegging van een attest van niet-besnijdenis. Derhalve wordt dit

betoog evenmin dienstig aangevoerd.

5.4. 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
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Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For Europe, Department

of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, deel 2.1, nr. 3.7).

De artikelen 2 en 3 van het EVRM stemmen voorts inhoudelijk overeen met de artikelen 48/4, § 2, a) en

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet. In het onderhavige arrest wordt getoetst of in hoofde van

verzoekster een reëel risico op ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (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 artikelen 2 en 3 EVRM is dan ook niet aan

de orde.

5.5. De 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. 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

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.

5.6. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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 beschikt daarbij 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).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

5.7. Dient vooreerst te worden opgemerkt dat het gegeven dat verzoekster maandenlang draalde

alvorens bescherming te zoeken, in tegenstelling met wat verzoekster stelt, wel degelijk van belang is in

het kader van de beoordeling van de ernst en de geloofwaardigheid van de voorgehouden vrees voor

vervolging. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat een kandidaat-vluchtelinge, die

beweert haar land te zijn ontvlucht vanwege een gegronde vrees voor vervolging en een dringende

nood te hebben aan internationale bescherming, onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van

wanneer zij daartoe de kans heeft, een asielaanvraag zou indienen. Wanneer zij dit niet doet en

maanden talmt alvorens asiel aan te vragen, getuigt dit niet van een ernstige en oprechte vrees voor

vervolging in haar hoofde en vormt dit overeenkomstig het gestelde in artikel 48/6, tweede lid, d) van de

Vreemdelingenwet een negatieve indicatie voor haar algehele geloofwaardigheid. In de bestreden

beslissing wordt dan ook met recht gemotiveerd:

“Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig werd ingediend. U bent op 12

december 2015 in België aangekomen en u heeft pas op 20 april 2016, zijnde vier maanden later, een
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asielaanvraag ingediend. U gevraagd naar de reden waarom u vier maanden hebt gewacht om asiel

aan te vragen in België, stelt u het volgende: “Toen ik hier aankwam, mama vertelde me over mijn kind

haar situatie, ik was down, ik dacht niet goed na, ik dacht over mijn kind, weende altijd. Ik was ziek,

bloedde, ik was zwanger. Voordat ik naar het ziekenhuis ging, voordat ik wist dat ik zwanger was. Ik was

ziek in die periode” (zie gehoorverslag cgvs dd. 29 november 2016 p. 27-28, hierna genoemd cgvs). Dit

is evenwel geen afdoende verklaring waarom u pas een viertal maanden na uw aankomst in Belgie een

asielaanvraag hebt ingediend. Men kan redelijkerwijs verwachten dat iemand met een gegronde vrees

voor vervolging of die een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt in haar land van herkomst,

al het mogelijke zal doen om bescherming in te roepen en te verkrijgen in het land waar zij aankomt en

zich wenst te vestigen. Het feit dat u zolang heeft gewacht om u op internationale bescherming te

beroepen, vormt op zich een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor

vervolging in grote mate kan worden gerelativeerd.”

Verzoekster komt inzake de voormelde motieven voor het overige niet verder dan een loutere herhaling

van haar eerdere verklaringen. Hiermee doet zij geenszins afbreuk aan de voormelde, inzake deze

verklaringen gedane vaststellingen.

Verzoekster beweert dat zij haar land zou zijn ontvlucht omwille van de vrees dat zij door toedoen van

haar echtgenoot en diens familieleden gedwongen zou worden besneden.

Verzoekster legde over de cruciale figuur voor haar vrees en actor van haar vervolging echter

tegenstrijdige verklaringen af. In de vragenlijst verklaarde zij dat deze persoon Fred O. heette en gaf zij

ook bij het uiteenzetten van haar relaas consequent Fred op als diens voornaam (administratief dossier,

vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS verklaarde verzoekster echter dat de voornaam van haar echtgenoot

Friday was. Tevens gaf zij herhaald aan dat diens volledige naam Friday I. E. was. Wanneer expliciet

gevraagd werd of hij nog een andere naam of een bijnaam had, antwoordde verzoekster aanvankelijk

eenduidig: “Neen” (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.9, 17-18). Later tijdens het gehoor bij

het CGVS gaf verzoekster nogmaals aan dat I. de familienaam van haar man was en Friday de

voornaam. Ondervraagd over diens familieleden, gaf zij daarna aan dat zij alleen wist dat het de I.

familie was en voegde zij, in weerwil van haar eerdere, nochtans duidelijke verklaringen bij het CGVS,

plots toe: “Ik noem ze ook (O.) familie” (ibid., p.22). Even verder gaf verzoekster bovendien nog een

afwijkende familienaam op (ibid., p.26). Wanneer haar nadien gevraagd werd wie O. Fred was,

beweerde verzoekster dat dit dezelfde persoon was, de vader van haar kind (ibid., p.27). Dit kan met

haar eerdere gezegden bij het CGVS echter bezwaarlijk worden gerijmd. Dat zij incoherente

verklaringen aflegde over de actor van haar vervolging, nota bene haar eigen echtgenoot, doet op

ernstige wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar relaas.

Verzoekster vertoonde bovendien een verregaande onwetendheid over haar echtgenoot en diens

familieleden. Nochtans zou zijn twee jaar bij haar echtgenoot hebben gewoond, van haar achttiende tot

haar twintigste. Zo kon zij, hoewel zij hen enkele keren zou hebben ontmoet en zij met haar man praatte

over diens vader, zelfs de namen van de ouders van haar echtgenoot niet verstrekken en hun karakter

niet omschrijven. Waar haar man geboren was, wist zij ook niet. Evenmin kon zij aangeven in welk dorp

zij samen met haar man zou hebben gewoond. De namen van de andere familieleden van haar man die

wilden dat zij zou worden besneden, kon zij ook niet verstrekken (ibid., p.18-19, 22, 26). Redelijkerwijze

mocht van verzoekster ter zake meer kennis worden verwacht.

Verder legde en legt verzoekster over de problemen nadat zij naar haar moeder trok meermaals

tegenstrijdige verklaringen af. In de vragenlijst vermeldde zij namelijk niet dat haar belagers haar reeds

na enkele maanden kwamen zoeken bij haar moeder en gaf zij aan dat zij haar bij haar moeder slechts

op het spoor kwamen toen haar dochter ongeveer zeven jaar oud was (administratief dossier,

vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS beweerde verzoekster echter dat haar belagers haar reeds een eerste

keer kwamen zoeken bij haar moeder toen haar dochtertje slechts enkele maanden oud was.

Vervolgens zouden zij een tweede keer zijn teruggekomen ongeveer zeven of acht jaren later

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.25-28). Hoewel uit verzoeksters verklaringen bij het

CGVS wel degelijk duidelijk blijkt dat haar belagers haar slechts twee keren kwamen zoeken bij haar

moeder, beweert verzoekster in het verzoekschrift dan weer dat dit onjuist is en laat zij uitschijnen dat ze

haar vaker kwamen zoeken.

In het licht van de verklaring dat haar belagers haar reeds snel een eerste keer kwamen zoeken bij haar

moeder, is het bovendien onbegrijpelijk dat verzoekster daar nog jarenlang bleef wonen en zich daarbij
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blijkens de terecht aangehaalde verklaringen in de bestreden beslissing niet de minste moeite getroostte

om zichzelf te verbergen doch in tegendeel gewoon deelnam aan het openbare leven.

In de bestreden beslissing wordt ook terecht gesteld:

“Bovendien baseert u uw asielrelaas op een vrees voor gedwongen besnijdenis voor u en voor uw

minderjarige dochter Efe Valerie (I.), maar vreemd genoeg heeft u uw dochter achtergelaten bij uw

moeder in Benin City in Edo State, in een plaats waar familieleden van u en van Friday u en uw dochter

overigens reeds op het spoor waren gekomen, net voordat u uw land hebt verlaten. Zo stelt u zelf tijdens

het gehoor voor het Commissariaat dat u bent weggelopen, u kon haar niet meenemen, u hebt haar bij

moeder achtergelaten (cgvs p. 25). U gevraagd naar de reden waarom u uw kind hebt achtergelaten,

zegt u: “Omdat ik niet genoeg geld had om haar mee te nemen, de reis, ik ben vertrokken uit vrees, ik

heb mijn kind achtergelaten uit vrees. Er kon iets met haar gebeuren, ik was bang om haar mee te

nemen tijdens de reis. Ik had niet genoeg geld. Ik was bang om mijn kind te verliezen, dat er iets kon

gebeuren tijdens de reis, ik was heel bang” (cgvs p. 27). De door u aangehaalde vrees dat er iets met

uw kind zou kunnen gebeuren tijdens de reisroute die u aflegt van Nigeria naar Belgie, weegt evenwel

niet op tegen de door u geopperde vrees dat uw dochter zou besneden worden in Nigeria. Het feit dat u

beweerde uw minderjarige dochter te hebben achtergelaten bij uw moeder in Nigeria, is niet verenigbaar

met uw verklaringen dat familieleden van Friday u (en uw dochter) daar tot twee maal toe waren komen

zoeken met het doel uw dochter te laten besnijden. Men zou minstens verwachten dat u – indien het

werkelijk omwille van materiële redenen onmogelijk was om haar naar België mee te brengen - haar op

een veiliger plaats zou hebben achtergelaten dan in het huis van uw moeder, waar een aantal van uw

familieleden en familieleden van Friday kort voor uw vertrek waren langsgekomen met de bedoeling u

en uw dochter daar te vinden en jullie besnijdenis te laten ondergaan. Deze vaststellingen ondermijnen

verder de door u ingeroepen vrees voor vervolging en het risico op het lijden van ernstige schade in uw

hoofde en in hoofde van uw dochter.”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat zij ervan zou

zijn uitgegaan dat zij haar kind onmiddellijk kon laten overkomen nadat zij in België aankwam, verklaart

namelijk niet waarom zij haar dochtertje in de periode van meer dan een half jaar daarvoor aan het

beweerde risico blootstelde. Verder kon, ook indien ze haar dochtertje niet kon of wilde meenemen, wel

degelijk worden verwacht dat zij haar dochtertje op een veiligere plaats zou hebben achtergelaten dan in

de woning waar zij reeds werd gevonden.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Hoewel u aanhaalt dat uw moeder u heeft verteld dat uw vervolgers momenteel nog steeds veelvuldig

langskomen om uw dochter mee te nemen, is het opmerkelijk dat uw moeder en uw dochter nog steeds

op dezelfde plaats verblijven in Benin City.”

Indien de vrees werkelijk bestond dat verzoeksters dochtertje zou worden besneden en haar belagers

veelvuldige bleven langskomen met de bedoeling haar mee te nemen, is het niet aannemelijk dat

verzoeksters moeder en dochtertje eenvoudigweg op dezelfde plaats zouden blijven.

Het is daarbij daarenboven evenmin geloofwaardig dat de familieleden van verzoeksters man, hoewel zij

verzoeksters dochtertje reeds in maart 2015 hadden gelokaliseerd, niet doortastender te werk zouden

zijn gegaan en zich steeds eenvoudigweg lieten tegenhouden door verzoeksters moeder. Dat zij zich

gedurende meer dan een jaar en veelvuldig lieten afschepen, valt niet te rijmen met een werkelijke

intentie om verzoeksters dochtertje te besnijden.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat aan verzoeksters vermeende vrees voor een

gedwongen besnijdenis geen geloof kan worden gehecht. Bijgevolg kan, nog daargelaten dat

verzoekster zelfs niet aantoont dat dit kind een dochtertje zou zijn, evenmin geloof worden gehecht aan

de bewering dat haar in België verwekte kind door dezelfde personen zou dreigen te worden besneden.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) zijn niet van die aard dat zij afbreuk

kunnen doen aan het voorgaande. Aangaande deze documenten wordt in de bestreden beslissing

namelijk terecht gesteld:

“De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. Uw Nigeriaans

paspoort bevat persoonsgegevens die hier niet meteen ter discussie staan. Op het door u voorgelegde

Birth Certificate van het St. Philomena’s Catholic Hospital in Benin City wordt uw volledige naam niet

vermeld ; er staat enkel ‘(O.O.)’ en uw voornaam Jennifer wordt niet vermeld, wat wel het geval is op het

door u voorgelegde paspoort.

Ook lijkt het alsof in de ruimte waar de naam en de geboortedatum opt dit Birth Certificate dienen

te worden ingevuld eerst andere gegevens waren ingevuld, die nadien overschreven werden. De
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authenticiteit van dit document staat bijgevolg niet vast. Voor wat betreft de Certificate of Birth op naam

van uw dochter (I.) Efe Valerie, afgeleverd op 25 augustus 2014 te Ogheghe in Benin City, LGA Ikpoba

– Okha, Edo State, dient er het volgende te worden opgemerkt. Op de geboorteakte staat er als vader

vermeld “(I.) Friday (O.)” en staat er als moeder uw naam, zijnde “(O.O.) Jennifer”. Het is ten eerste

opmerkelijk dat u verklaart dat uw dochter op 12 december 2007 werd geboren (cgvs p. 9), terwijl op de

geboorteakte 12 februari 2007 als haar geboortedatum staat vermeld. Daarnaast stelde u dat u na de

geboorte van uw dochter van uw partner Friday te zijn weggevlucht en van Delta State naar Edo State

(Benin City) te zijn gegaan. Daarna bent u met uw dochter altijd in Benin City blijven wonen, alwaar u

éénmaal werd lastig gevallen door de ouders en nonkels van Friday en alwaar u een tweede maal werd

lastig gevallen door de ouders van Friday samen met uw twee nonkels. Aldus maakt u geen melding

van Friday nog ooit te hebben terug gezien, nadat u hem in zwangere toestand zou zijn ontvlucht. U

verklaarde bovendien ook voor het Commissariaat dat Friday soms gewelddadig was en hij u

wilde besnijden, u was altijd bang van hem (cgvs p. 19). Het is dan ook opmerkelijk dat de naam van die

man, één van de vervolgers van uzelf en van uw dochter, op de geboorteakte van uw dochter als vader

staat vermeld. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt immers dat, indien een kind

geboren wordt buiten het huwelijk, zoals bij u het geval is, vermits u verklaarde niet gehuwd te zijn (cgvs

p. 9), er helemaal geen vader vereist is om informatie te geven omtrent de geboorte van het kind en de

griffier in het register geen enkele persoon als zijnde de vader zal vermelden, tenzij in bepaalde

gevallen. De vader zal immers enkel genoteerd worden op basis van een gezamenlijk verzoek van de

moeder en van de persoon die verklaart de vader te zijn, waarbij die persoon het register zal tekenen

samen met de moeder. De moeder kan ook zelf vragen om een vermelding van de vader in het register,

indien ze een verklaring heeft waarin zij zelf stelt dat die persoon wel degelijk de vader van het kind is of

indien er een wettelijk voorgeschreven verklaring is, opgesteld door de persoon die pretendeert de

vader te zijn van het kind (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Dit impliceert aldus

dat de vader van uw kind, met name Friday, minstens op basis van een verzoek van uwentwege, op de

geboorteakte werd vermeld. Dit ondermijnt dan ook in bijkomende mate de geloofwaardigheid van uw

aangehaalde vrees voor vervolging, meer bepaald vrees voor besnijdenis ten aanzien van uzelf en van

uw dochter door Friday en door zijn familie. De door u neergelegde foto’s van u en uw dochter en van

uw reisroute doorheen Marokko en Libië, schetsen enkel een beeld van uw dochter en van uw band met

haar in Nigeria en staven in zekere mate de door u afgelegde reisroute, maar doen geen afbreuk aan

hogervermelde vaststellingen dat u geen gegronde vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie of

geen reëel risico op ernstige schade zoals bepaalde in de definitie van Subsidiaire bescherming

aannemelijk wist te maken.”

Verzoekster slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Dat de Nigeriaanse wetgeving niet relevant

zou zijn, vormt van deze motieven namelijk een loutere ontkenning en miskenning. Dat de naam van de

vader van haar kind in 2014, minstens op basis van een verzoek van harentwege, op de geboorteakte

werd vermeld, doet wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters relaas en vrees.

Ook de nieuwe elementen die verzoekster bijbrengt kunnen geen afbreuk doen aan de hoger gedane

vaststellingen.

Aan de verklaring van verzoeksters moeder kan, gelet op de nauwe familiale band tussen deze persoon

en verzoekster, geen objectieve bewijswaarde worden gehecht.

Dat verzoeksters moeder in de jaren tachtig werd besneden, wordt in het voorgaande niet betwist doch

kan geenszins volstaan om ook in hoofde van verzoekster en op heden te besluiten tot het bestaan van

een risico op een besnijdenis.

Aan het medische attest inzake verzoeksters dochtertje kan geen bewijswaarde worden gehecht. Dit

wordt namelijk slechts bijgebracht in de vorm van een makkelijk manipuleerbare kopie. Voorts kan

worden opgemerkt dat aan zulke documenten slechts een ondersteunende bewijswaarde kan worden

gehecht, namelijk het vermogen om een intrinsiek geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Zij kunnen

op zich echter niet volstaan om de teloorgegane geloofwaardigheid van een relaas te herstellen. Verder

blijkt uit dit attest, dat werd opgesteld op 25 januari (zonder jaarvermelding), dat verzoeksters dochtertje

reeds enige tijd geleden zou zijn besneden. Er wordt namelijk in gesteld dat er bewijs is van een reeds

genezen litteken. Verzoekster, die nochtans zeer regelmatig in contact stond met haar moeder

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.8), maakte van een besnijdenis van haar dochtertje

echter nooit eerder melding, zelfs niet in het verzoekschrift van 16 januari 2017.

De foto wordt slechts neergelegd in de vorm van een makkelijk manipuleerbare kopie. Verder kunnen

foto’s eenvoudigweg worden bewerkt. Hoe dan ook kan uit de foto geheel niet worden afgeleid aan wie

de hierop afgebeelde lichaamsdelen behoren. Derhalve kan niet worden aangenomen dat de foto

betrekking heeft op verzoeksters dochtertje.

Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.
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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.

5.8. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

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

dienaangaande. Verzoekster toont ingevolge deze vaststellingen niet aan dat zij in aanmerking komt

voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

Inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden

beslissing voorts met recht gemotiveerd:

“Er kan verder opgemerkt worden dat uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een

kopie zich in het administratief dossier bevindt (‘COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met

Boko Haram dd. 12 april 2016), duidelijk 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, en meer bepaald in de staten Borno, Adamawa en Yobe.

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 uw land van herkomst, maar ook met de

veiligheidssituatie in het gebied van waar u afkomstig bent. Gezien uw verklaringen met betrekking tot

uw herkomst uit Nigeria, dient in casu de veiligheidssituatie in de staten Edo en Delta te worden

beoordeeld. De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie van oordeel dat het

leven of de persoon van de burgers in de staten Edo en Delta actueel niet ernstig bedreigd wordt als

gevolg van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staten Edo en Delta aldus geen reëel

risico op ernstige schaden in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.”

Verzoekster slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Waar zij laat uitschijnen dat de informatie

van verweerder volkomen verouderd zou zijn, toont zij dit namelijk op generlei wijze aan. Zij staaft niet

dat de situatie in Nigeria grondig zou zijn gewijzigd of verslechterd. Evenmin brengt zij enig begin van

informatie bij waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de situatie in Nigeria zou beantwoorden aan de

criteria zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont gelet op het voormelde 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.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei 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


