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nr. 191 573 van 5 september 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 14 maart 2017

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

staatlozen van 10 februari 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 mei 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE WOLF en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en tot de Urhobo tribe te behoren. U werd geboren te

Sapele in de staat Delta waar u tot ongeveer 2010 woonachtig was. U heeft de lagere school

afgemaakt. U heeft uw echte moeder nooit gekend en werd opgevoed door de nieuwe vrouw van uw

vader, die u tante noemt. Tegen de wil van uw familie in bekeerde u zich tot de islam. U deed zaken in

de aan-en verkoop van kledij. Aanvankelijk pendelde u voor uw werk tussen Lagos en Sapele. In 2010

verhuisde u omwille van die zaken van Sapele naar Lagos. In Lagos leerde u uw man ,een Guinees

staatsburger, kennen. In december 2013 leende u ongeveer 5000 euro van een groep vrouwen

waarmee u naar de Republiek Togo reisde om goederen aan te kopen. In Togo echter werd het

geld gestolen. U stuurde uw vriend Philain terug naar Lagos om de overige vrouwen op de hoogte te

brengen. Philain raadde u aan niet terug te keren aangezien u door de overige vrouwen bedreigd werd.

Ze bedreigden u met de dood en dreigden met een gevangenisstraf. Na een week kwam uw man u

halen en nam u mee naar Guinee. Uw dochter, die in tussentijd bij uw nicht in Lagos verbleef, werd
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ongeveer een jaar later door uw man opgehaald in Lagos. De familie van uw man weigerde jullie

huwelijk te aanvaarden daar zij een huwelijkskandidaat van buitenaf niet geschikt achtten voor hun

zoon. Toen uw dochter jullie vervoegde in Guinee begonnen de problemen pas echt. De familie van uw

man eiste immers dat uw dochter besneden zou worden. Uit angst voor de besnijdenis verliet u Guinee

in mei 2016. Via Senegal kwam u naar België waar u 20 juli 2016 aankwam. U vroeg 4 augustus 2016

asiel aan bij de Belgische asielinstanties. U verklaart niet te kunnen terugkeren naar Nigeria omdat u

nog steeds gezocht wordt door de groep vrouwen wiens geld u ontnomen werd, en zij u nog steeds

bedreigen.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een originele geboorteakte op naam van (B.M.D.) neer

(dd. 22/11/2016, national population commission).

B. Motivering

Aangezien u verklaart over de Nigeriaanse nationaliteit te beschikken, moet het bestaan van een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

worden onderzocht ten opzichte van Nigeria. 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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de aangehaalde feiten geen verband houden met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie (meerbepaald ras, nationaliteit, religie, politieke

overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers dat deze

van louter interpersoonlijke aard zijn. U verklaart immers niet naar uw land van herkomst te kunnen

terugkeren uit angst voor represailles van een groep vrouwen waar u geld van leende. U leende van 10

personen een bedrag van ongeveer 5000 euro. Dit geld werd u onrechtmatig ontnomen terwijl u in de

Republiek Togo was voor zaken. U stuurde uw vriend op prospectie naar Nigeria. Zij raadde u aan niet

terug te keren omdat de andere vrouwen u met de dood, of met een gevangenisstraf, (be)dreigden (zie

gehoorverslag CVGS, p. 5 en p.18).

Uit bovenstaande verklaringen valt eenduidig af te leiden dat het door u geopperde asielrelaas

geen verband houdt met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie van

Genève – met name een gegronde vrees voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, politieke

of religieuze overtuiging, of het behoren tot een bepaalde sociale groep. U wordt immers vervolgd

omdat u een groep vrouwen geld verontschuldigd bent, en zij u, om die reden, bedreigen.

Evenmin kan worden vastgesteld dat u omwille van redenen zoals bepaald in voornoemde conventie

niet op de bescherming van de autoriteiten zou kunnen rekenen. Dit is geenszins aan de orde. U

verklaart immers in Togo, nadat u het geld werd ontnomen, niet naar de politie te zijn gegaan omdat de

politie niets doet (zie gehoorverslag CGVS, p.22) en omdat de politie geld vraagt om een onderzoek te

starten (zie gehoorverslag CGVS, p.22 en p.24). U verklaart tevens in Nigeria geen hulp te hebben

gezocht bij de politie omdat de politie geen actie onderneemt en u niet kan beschermen. U meermaals

gevraagd waarom u denkt dat de politie u niet kan beschermen, verklaart u dat er geen bescherming is

in Afrika (zie gehoorverslag CGVS, p.26). Uit niets blijkt dat u omwille van redenen zoals bepaald in

de conventie van Genève niet op de bescherming van de autoriteiten zou kunnen rekenen.

Er mag bovendien redelijkerwijze van u verwacht worden dat u, alvorens uw land van herkomst te

verlaten, de nodige inspanningen levert om meer informatie te verzamelen omtrent uw situatie en de

personen die de aanleiding van uw vlucht vormden. U deed evenmin aangifte bij de politie. Uw

verklaring hiervoor, dat de politie niets doet tenzij tegen betaling en niet in staat is bescherming te

bieden, is geen afdoende verklaring voor het gegeven dat u zelfs niet de moeite heeft gedaan om

bescherming te zoeken bij de autoriteiten. Internationale bescherming kan slechts worden ingeroepen

bij gebrek aan nationale bescherming en, gelet op wat voorafgaat, dient in casu te worden vastgesteld

dat u nagelaten heeft ook maar enige poging te hebben ondernomen om bescherming in te

roepen van de nationale autoriteiten tegen de bedreiging van de vrouwen. Uw overtuiging dat de

politie corrupt is en geen bescherming kan bieden, doet geenszins afbreuk aan het feit dat van u

verwacht kan worden dat u minstens een poging onderneemt om zich onder de bescherming te plaatsen

van de nationale autoriteiten. Dat u hebt nagelaten dit te doen tast de geloofwaardigheid van uw

verklaringen en de ernst van de door u aangehaalde problemen aan. U bent er overigens wel van

overtuigd dat de politie adequaat zou optreden op vraag van de vrouwen en u in de gevangenis zou

zetten (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). U maakt niet aannemelijk dat de politie, die u ervan verdenkt

geen actie te willen ondernemen, wel zou optreden in het voordeel van de vrouwen aan wie u geld

verschuldigd bent maar niet voor u van wie - eveneens - geld werd gestolen.

U verwijst trouwens ook meermaals naar het feit dat noch uw zus (nicht) noch uw vriendin

problemen riskeren omdat er 'geen bewijs' tegen hen is (zie gehoorverslag CGVS, p. 22). Aangezien u
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verklaart niet schuldig te zijn en het geld niet vervreemd te hebben, kan ervan uitgegaan worden dat er

ook tegen u geen bewijzen zijn dat u het geld zelf hebt gestolen.

Het moet vervolgens opgemerkt worden dat u nooit rechtstreeks bedreigd werd. Nadat het

geleende geld u december 2013 ontnomen werd in de Republiek Togo keerde u immers niet meer terug

naar Nigeria. U stuurde uw vriend Philain op prospectie naar Lagos en zij raadde u aan niet terug te

keren. Ze, de vrouwen van wie u het geld leende, dreigden onder andere met een gevangenisstraf

omdat ze niet geloofden dat het geld werd gestolen. U werd tevens met de dood bedreigd (zie

gehoorverslag CGVS, p. 20). U benadrukt verscheidene keren niet rechtstreeks bedreigd te zijn

geweest (zie gehoorverslag CGVS, p.20, p.21 en p.24-25). Ook uw nicht –die u steeds met zus

aanduidt- werd volgens uw verklaringen bedreigd door de groep vrouwen tot op het punt dat zij

zich genoodzaakt zag te verhuizen (zie gehoorverslag CGVS, p.11, p. 21 en p.22). Hierbij moet

opgemerkt worden dat u, aangezien u nooit rechtstreeks werd bedreigd, nooit met zekerheid kan weten

hoe de groep vrouwen tegenover u staat. U heeft alle informatie met betrekking tot de bedreigingen

jegens u via derden verkregen, zijnde uw vriendin Philain, of via uw nicht, vernomen, zonder dat

u rechtstreeks contact nam met één van de vrouwen aan wie u geld verschuldigd bent, waardoor

het reëel risico op het lijden van ernstige schade afgezwakt wordt.

Overigens verklaart u gedurende lange tijd gestopt te zijn geweest met Philain te contacteren omdat u

steeds klachten kreeg (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). U heeft tevens de laatste twee maanden –op

dd. 21/11/2016- geen contact meer gehad met uw vriend Philain. U gevraagd waarom u geen contact

meer zoekt met Philain, verklaart u, telkens als u belt, enkel klachten te krijgen en u daar slecht bij te

voelen (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). U vervolgens geconfronteerd met de bevinding dat het normaal

is dat u op de hoogte zou willen blijven van de ontwikkelingen aangezien het over uzelf gaat, verklaart u

voorlopig niet te willen bellen omdat u vrede in uw hart wilt en u zich, telkens als u belt, slecht voelt. U

voegt ook toe dat u niemand anders contacteert in verband met de problemen. Deze desinteresse in de

verdere ontwikkelingen van uw problemen ondergraaft de ernst van uw vrees. Er kan immers

redelijkerwijze van u worden verwacht dat u ernstige en veelvuldige pogingen onderneemt om contacten

te hebben met uw thuisbasis om te vernemen hoe uw persoonlijke problemen evolueren. Het feit dat u

dit recentelijk en meermaals heeft nagelaten wijst op een gebrek aan interesse in uw situatie en doet

afbreuk aan de ernst van de door u ingeroepen (actuele) vrees voor vervolging. Informatie over uw

recente situatie en problemen is immers van primordiaal belang om de door u geschetste vrees

correct te kunnen inschatten. Nergens uit uw verklaringen blijkt trouwens dat u enige poging heeft

ondernomen om uw problemen met de vrouwen via overleg op te lossen, om naar een oplossing te

zoeken met hen opdat ze hun geld zouden terugkrijgen, iets wat toch mag verwacht worden van iemand

die in de situatie zit die u schetst. Dat u dat heeft nagelaten, tast eens te meer de geloofwaardigheid en

ernst van uw verklaringen aan. Uw man was immers wel in staat uw reis naar Europa, via een

mensensmokkelaar en met het vliegtuig, te betalen (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ, verklaring

DVZ, nrs. 23 ev) waardoor kan aangenomen worden dat er ook een mogelijkheid was om alvast een

deel van de 5.000 euro die u verschuldigd was terig te betalen.

U gevraagd of er een reden is om aan te nemen dat een interne hervestiging in Nigeria geen

realistische optie is, haalt u onvoldoende ernstige redenen aan waarom u toch genoodzaakt was het

land te verlaten, wat opnieuw aantoont dat u andere redenen had om Nigeria te verlaten dan het feit dat

u er in gevaar was en er geen bescherming kon krijgen. U heeft in het verleden immers al aangetoond u

met succes binnen Nigeria te kunnen hervestigen daar u op eigen houtje van Sapele, in de staat Delta,

naar Lagos verhuisde om zaken te doen (zie gehoorverslag CGVS, p.5 ). Bovendien reisde u naar de

Republiek van Benin en de Republiek van Togo om zaken te doen (zie gehoorverslag CGVS, p. 7),

waaruit blijkt dat u zelfstandig en onafhankelijk genoeg bent. Nigeria is een dermate groot land dat er

geen enkele reden is waarom u zich niet elders in het land zou kunnen vestigen waar de bedreigingen

van de andere vrouwen niet aan de orde zijn. Er wordt u gevraagd of u niet kan terugkeren naar uw

familie in de staat Delta, waarop u verklaart een vreselijk leven te hebben gehad bij uw familie in de

staat Delta en dat het ondenkbaar is terug te keren met niets in handen. U voegt toe dat u, nadat u zich

bekeerde tot de islam, geen vrede kende met uw familie (zie gehoorverslag CGVS, p.20-21). U

vervolgens gevraagd of u niet bij uw halfzussen, Victoria en Anna, respectievelijk 50 en 46 jaar, terecht

kan, verklaart u niet te kunnen terugkeren omwille van de erbarmelijke omstandigheden waarin u daar in

het verleden vertoefde, en niet te weten wat de reden is dat uw halfzussen nog contact met u

zoeken(zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Eerder verklaart u echter nog contact te hebben met uw

halfzussen en dat u ze contacteert om te vragen hoe het met ze gaat en dat zij het probleem niet waren

(zie gehoorverslag CGVS, p.10), waaruit blijkt dat u een goede verstandhouding met hen heeft.

U gevraagd of u elders in Nigeria bescherming heeft proberen te zoeken, antwoordt u dat

corruptie overal in Nigeria aanwezig is (zie gehoorverslag CGVS, p.27). U kan echter geen dwingende

redenen naar voor brengen waarom u zich niet elders in Nigeria zou kunnen vestigen.
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Wat betreft uw bekering moet opgemerkt worden dat u er niet in slaagt specifieke voorbeelden te geven,

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

inhouden, van de veranderde houding van uw familie. Zo verklaart u dat, wanneer er een samenkomst

of een ceremonie was van de familie, u niet langer werd uitgenodigd. U geeft als voorbeeld dat,

wanneer er iemand bevallen was, u de familie niet mocht vergezellen bij het familiebezoek (zie

gehoorverslag CGVS, p.24). Bovendien haalt u uw bekering niet aan als reden waarom u niet kan

terugkeren naar Nigeria (zie gehoorverslag CGVS, p.18 en p.24). Ook weerhoudt uw bekering tot de

Islam u er niet van contact te zoeken met uw halfzussen (zie gehoorverslag CGVS, p.10).

Ter staving van uw asielaanvraag legt u een originele geboorteakte op naam van (B.M.D.) neer

(dd. 22/11/2016, national population commission). U verklaart immers dat uw dochter de Guineese

nationaliteit zou bezitten (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en p.11). Op basis van de door u neergelegde

geboorteakte kan echter niet vastgesteld worden dat uw dochter de Guineese nationaliteit bezit.

Aangezien u geen andere documenten neerlegt om de Guineese nationaliteit van uw dochter te staven,

moet het CGVS aannemen dat zij de Nigeriaanse nationaliteit heeft. U verklaart dat uw dochter, daar

haar vader Guinees staatsburger is, de Guineese nationaliteit heeft. U voegt toe in het gemeentehuis te

Lagos de Guineese nationaliteit te hebben vermeld op de geboorteakte (zie gehoorverslag CGVS, p.12).

Er is geen enkel begin van bewijs waaruit geconcludeerd kan worden dat uw dochter de Guineese

nationaliteit heeft. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat een kind waarvan de vader de

Guineese nationaliteit heeft, de Guineese nationaliteit verwerft (zie administratief dossier). Hoe dan ook,

moet besloten worden dat u geen documenten kan voorleggen die de Guineese nationaliteit van

uw dochter , of de Guineese nationaliteit van uw man, kunnen aantonen. Wat er ook van zij, uit

informatie blijkt dat een kind van wie één van de ouders de Nigeriaanse nationaliteit heeft, zelf ook de

Nigeriaanse nationaliteit heeft, ongeacht of het nog een tweede nationaliteit heeft. Er kan dus besloten

worden dat uw dochter beschouwd wordt als Nigeriaans staatsburger. Wat betreft uw dochter haalt u

een vrees voor besnijdenis aan uitgaande van haar Guineese familie in Guinee. U haalt geen vrees aan

voor feiten die zich in Nigeria zouden voordoen. in tegendeel, u verklaart uitdrukkelijk dat ze 'dat (FGM)

in uw land (Nigeria) niet meer doen' (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Overigens legt u geen documenten neer die bovenstaande conclusies kunnen wijzigen.

Er kan 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 Lagos 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 Lagos en Delta actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Lagos, noch in de staat Delta waar u

geboren en opgegroeid bent, aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster vraagt in hoofdorde de toekenning van de vluchtelingenstatus.

In de inleidende opmerkingen stelt zij in dit kader:

“Er dient te worden opgemerkt dat het verhoor van de verzoekster in het Engels heeft plaatsgevonden.

De moedertaal van de verzoekster is in realiteit een Nigeriaans dialect, die zeer zelden wordt gesproken

en waarvoor waarschijnlijk geen vertalers bestaan.
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Er dient wel te worden benadrukt dat het Engels van de verzoekster wellicht niet perfect is en dat de

verzoekster zich waarschijnlijk niet perfect kon uitdrukken. Het Nigeriaans gesproken Engels is immers

verschillende van ons Engels.

Hiermee dient rekening gehouden te worden in de zin dat het soms, voor details, moeilijker is om de

verzoekster effectief te verstaan.

Er dient ook rekening gehouden te worden met het feit dat de verzoekster een alleenstaande vrouw is

met haar kind hier in België. Zij is kwetsbaar en mentaal afgezwakt. Dit blijkt meteen bij de aanvang van

het verhoor (p. eind 6 en begin 7). De verzoekster weent en legt uit dat haar familie haar achtergelaten

heeft. Zij groeide op bij haar tante (eigenlijk de vrouw van haar vader, die niet haar moeder is, p. 9

gehoorverslag) die haar echter constant alleen liet.

Op p. 7 van het verhoor laat de verzoekster ook blijken dat zij last heeft van stress en geheugenverlies.

Hier werd geen rekening mee gehouden”.

Waar gesteld wordt dat haar problemen vreemd zijn aan de Conventie van Genève, voert verzoekster

aan:

“Er dient te worden opgemerkt dat de tegenpartij volledig nalaat om een correcte analyse van de

asielaanvraag vergt.

Indien de tegenpartij een correcte analyse had gevergd van de aangehaalde problemen, had zij kunnen

identificeren dat het probleem van de verzoekster vierdelig is:

het geld dat haar werd geleend door een groep vrouwen werd gestolen. Deze groep heeft zich tegen

haar gekeerd.

De verzoeker heeft gemeld dat ze zich heeft bekeerd van het christendom tot de islam

De verzoeker werd besneden (zie stuk) en haar dochter niet. Afkomstig uit een Afrikaans land, loopt de

dochter van de verzoekster een hoog risico op een besnijdenis

Het gezin van verzoekster verzette zich tegen het huwelijk van de verzoekster met haar Guineese man

Enkel het eerste probleem werd door de tegenpartij opgeworpen. De drie andere aspecten worden zelfs

niet vernoemd. Dit getuigt van een nalatigheid in het onderzoek”.

Volgens verzoekster sluit de Conventie van Genève geen interpersoonlijke problemen uit. Zij stelt dat zij

behoort tot een sociale groep als “een vrouw, die geld leende van de groep vrouwen in kwestie zonder

dit terug te geven”.

Over de verwijten die haar gemaakt worden over het nalaten bescherming te zoeken bij de politie, doet

verzoekster gelden:

“Er dient te worden opgemerkt dat de tegenpartij vooreerst stelt dat er geen vervolgingsgrond in de zin

va de Conventie van Genève is maar wel de criteria van de vervolgingsgronden en deze Conventie

toepast. De bestreden beslissing is in die zin onlogisch.

Daarnaast benadrukt de verzoeker dat zij zich niet kon richten tot de politie van Togo aangezien deze

laatste geld vraagt om een onderzoek te starten. Het is duidelijk dat aangezien de verzoeker al geld

moest lenen van een vrouwencollectief, zij zelf het geld niet heeft om een onderzoek te starten. Ze kon

zich ook niet wenden tot de politiediensten van Nigeria aangezien het incident in Togo plaatsvond. Dit is

de reden waarom, indien het vrouwencollectief zich zou richten tot de politie in Nigeria (en geld zou

hebben om deze om te kopen - wat ze in casu hebben), zij wel een kans zouden hebben op een

onderzoek aangezien de verzoekster zich in Nigeria bevindt en dit geen incident in Togo betreft. In die

zin zat ze vast en kon ze zich niet beroepen op de steun van de autoriteiten.

De verzoekster heeft aangegeven dat de autoriteiten corrupt zijn :”

Verzoekster citeert vervolgens uit algemene informatie over corruptie in Nigeria. Zij vervolgt:

“De tegenpartij haalt geen elementen aan die aantonen dat de verklaringen van de verzoekster geen

stand houden: er zijn geen elementen die bewijzen dat de Afrikaanse autoriteiten, en meer specifiek

politiediensten, NIET corrupt zijn.”

Aangaande het gebrek aan rechtstreekse bedreigingen, voert verzoekster aan:

“Het feit dat de verzoekster nooit rechtstreeks bedreigd werd is logisch aangezien ze vanaf 2013 in

Guinea woonde en dus niet rechtstreeks in contact kon komen met haar belagers. Het feit dat ze de

bedreigingen via derden kreeg is in se geen probleem ten opzichte van het bestaan van de

vervolgingsgrond. De conventie van Genève of artikel 48/3 van de Vreemdelingewet bevatten geen

voorwaarde die betrekking heeft tot het rechtstreeks bedreigen of niet.

Het feit dat de bedreigingen niet rechtstreeks werden gekregen heeft in ieder geval niet als gevolg dat

het risico tot lijden afgezwakt wordt.”
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Over haar contacten met haar thuisland, doet verzoekster gelden:

“De verzoekster geeft aan dat ze elke dag voor het interview telefonisch contact had met Philain. Toen

ze het contact minderde, belde ze nog eens en er kwam geen antwoord meer. Dit is het moment waarop

ze besloot om niet meer te bellen.

De tegenpartij gebruikt te vaak dit argument tegen de asielzoekers maar vergeet rekening te houden

met het feit dat het soms te moeilijk is om contact te houden met het vaderland of, sterker nog, de

situatie op te volgen vanuit België. Wat de tegenpartij vraagt is buitensporig.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat de tegenpartij niet weet of het vrouwencollectief voldoening

zou vinden met een deelse terugbetaling. De tegenpartij heeft eveneens te weinig informatie in handen

om de precieze financiële status van de verzoekster en haar man te evalueren. Kortom, de tegenpartij

gebruikt veralgemeningen en kan niet worden gevolgd in haar speculatieve redenering.”

Inzake haar bekering, betoogt verzoekster:

“De twee ouders van verzoekster waren christen (p. 7 en 8 gehoorverslag)

De verzoekster heeft aangegeven dat zij zich tegen de wil van haar gezin heeft bekeerd tot de islam.

Zij heeft aangehaald dat deze bekering voor verschillende problemen heeft gezorgd. Vooreerst steunde

haar gezin haar hierin niet aangezien het haar oorspronkelijke religie niet is. Ze had dus al te kampen

met de oppositie van haar gezin. Bovendien haalde ze aan dat ze soms protest kreeg van het volk of

kennissen die haar bekering moeilijk konden aanvaarden.

Dit aspect van de asielaanvraag kan begrepen worden onder vervolging omwille van religie. hier bestaat

geen twijfel over. Dit is een vervolgingsgrond dat duidelijk wordt bepaald in de Conventie van Genève.

Het enige dat de tegenpartij aanhaalt omtrent de bekering van de verzoekster is het volgende:

(…)

Het onderzoek van een vervolgingsgrond omvat echter niet alleen het voldoende voorbeelden geven

van de vervolging. De tegenpartij vervult haar onderzoeksplicht niet en gaat de vervolgingsgrond niet

correct na. Er is bijvoorbeeld geen enkele informatie te vinden in het administratief dossier over de

risico's van een bekering in Nigeria.”

Verzoekster legt documenten neer waaruit blijkt dat zij besneden is. Zij stelt:

“Ook al heeft de verzoekster zelf de nadruk niet gelegd op dit relaas, heeft de verwerende partij de

verplichting om er rekening mee te houden, vooral omdat ze er kennis van heeft gezien het bestaan van

het document.

De vrouwenbesnijdenis is een verminking dat, ook al werd deze al uitgevoerd, conform is aan de

aangeduide vervolgingen in de Conventie van Genève. Bovendien is dit als een daad van vervolging in

de vorm van een fysiek, seksueel en mentaal geweld;die specifiek de sociale groep van de vrouwen

betreft. wat dus ook als vervolging kan beschouwd worden in de zin van de Conventie van Genève.

In aanwezigheid van dit element is het onbegrijpelijk dat de tegenpartij toch aangeeft dat er in hoofde

van verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou bestaan.

Men mag niet vergeten dat vrouwelijke genitale verminking, zoals besnijdenis, een fysiek geweld betreft

dat ernstig genoeg is om beschouwd te worden als vervolging (of als ernstige schade);

De besnijdenis van het seksuele orgaan, verminkt de vrouw (of meisje) wat voor haar vreselijke veel pijn

betekend en een diep traumatiserende gebeurtenis is die blijvende psychologische sporen nalaat en

een negatieve invloed heeft op de emotionele ontwikkeling van een jong meisje;

De verminking gebeurt het vaakst zonder rekening te houden met de elementaire regels van hygiëne,

de besnijdster gebruikt namelijk vaak verschillende keren na elkaar hetzelfde mes zonder die te wassen,

met alle gevolgen die men zich kan indenken in termen van overdracht van ziektes zoals Aids;

Bovendien dient men het artike 48/7 van dezelfde wet aan te halen, volgens de welke:

(…)

In casu heeft de verzoekster, een besnijdenis van type II hebbende, al een verminking, en dus een daad

conform aan artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, ondergaan.

Er is niets in het dossier dat wijst op het volledig ontbreken van een risico dat de verzoekster

onderworpen wordt aan een besnijdenis van type 3.”

Verzoekster verwijst naar arresten van de Raad van State en een bijdrage van Intact. Zij vervolgt:

“Nochtans vergt de verwerende partij geen analyse om na te gaan of de zekerheid bestaat dat de

vervolging zich niet opnieuw zal voordoen.

Zo schendt de tegenpartij dus zijn motivatieplicht, in de zin van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 aangaande de motivatieplicht en artikel 48/7 van de bovenvermelde vreemdelingenwet.

Er dient ook te worden benadrukt dat de dochter van de verzoekster NIET besneden is (stuk 3). De

dochter van de verzoekster is geboren uit haar huwelijk met een Guineese man. Dit wordt niet betwist

door de tegenpartij.
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De tegenpartij vermeldt het volgende hieromtrent:

(…)

De verzoekster heeft tijdens het verhoor duidelijk aangegeven dat het gezin van haar man haar onder

druk zette om haar dochter te besnijden. Dit is één van de asielmotieven van haar relaas. Ontkennen

dat dit betrekking heeft tot de vervolgingsgronden van de Conventie van Genève en, a fortiori, artikel

48/3 van de bovenvermelde Vreemdelingenwet ontbreekt volledig aan ernst.

Enerzijds, dient in beschouwing genomen te worden dat de dochter van de verzoeker WEL de Guineese

nationaliteit heeft. De verzoekster heeft een geboorte akte neergelegd. De tegenpartij haalt aan dat

deze geboorteakte de Guineese nationaliteit niet aanduidt. Echter dient te worden benadrukt dat de

verzoekster deze opmerking zelfs in het begin van het verhoor heeft gegeven (p. 3 gehoorverslag).

De tegenpartij houdt geen rekening met het feit dat de dochter van de verzoekster niet besneden is

omdat de dochter de Guineese nationaliteit niet heeft.

Dit is echter geen voldoende verantwoording om geen rekening te houden met de aangehaalde

vervolging gezien de ernst van een verminking zoals de besnijdenis. De tegenpartij benadrukt zelf dat

volgens de Guineese wet de dochter van een Guineese man de Guineese nationaliteit krijgt. Vragen

aan de verzoekster om dit te kunnen bewijzen is buitensporig. Zij heeft namelijk de mogelijkheid niet om

een document te laten overkomen vanuit Nigeria of Guinea die dit kan bewijzen.

In de mate dat de tegenpartij zelf toegeeft dat de Guineese nationaliteit van de dochter van de

verzoeker een logisch gevolg is van de Guineese wet, ontbreekt het argument volledig aan ernst en

dient de vervolgingsgrond in aanmerking te worden genomen.

De prevalentie van besnijdenis in Guinea is trouwens zeer hoog en de kans dat de dochter, indien zij

terugkeert naar Guinea besneden wordt is zeer hoog”.

Verzoekster wijst verder op de prevalentiegraad en praktijk van vrouwenbesnijdenissen in Nigeria.

“Tenslotte, wenst de verzoekster in het kader van huidig beroep documenten neer te leggen die door het

GAMS warden uitgeleverd en die haar engagement aantonen om de besnijdenis van haar dochter kost

wat kost te vermijden. Zowel zij als haar dochter kregen een kaart op hun naam bij de organisatie

GAMS.

Dit versterkt het vermoeden dat de dochter van de verzoekster van Guinese nationaliteit is, gezien al de

voorzorgen die de moeder neemt.

Er dient eveneens te worden opgemerkt dat de vader van de dochter zich in Guinee bevindt (p. 14 van

het gehoorverslag) en dat, indien Uw Raad besluit om de verzoekster terug te zenden, in het belang van

het kind moet worden besloten. Dit betekent dat het kind met herenigd worden met haar gehele familie,

onder wie de vader. Indien de vader zich in Guinee bvindt, zal zij daar ook terugkeren. Onafhankelijk

van haar nationaliteit, zal ze dus, in Guinee verblijvend, een groot risico lopen om besneden te worden.

De dochter van de verzoekster heeft duidelijk meer banden met Guinee dan Nigeria aangezien de vader

Guinees is en het koppel net voor het vertrek van verzoekster en haar dochet voor Europa.”

Verzoekster wijst voorts op het verzet van de familie van haar man tegen haar huwelijk. Zij doet gelden:

“De verzoeker heeft meermaals tijdens het verhoor aangeduid dat het gezin van haar man haar huwelijk

niet aanvaardde.

Dit betekent dat zij en haar man vervolgd werden omwille van de keuze die ze hadden gemaakt. Een vrij

gekozen huwelijk in Afrikaanse landen zoals Nigeria en Guinea, waar het gedwongen huwelijk veel

frequenter is, is inderdaad een moeilijke keuze die het verzet van het gezin kan inhouden.

De verzoekster en haar man behoren tot de sociale groep van personen die hun huwelijkspartner zelf

kiezen. tegen de traditie in.

Dit is een vervolgingsgrond dat wordt bepaald in de Conventie van Genève van 1951, in tegenstelling tot

wat de tegenpartij blijkt aan te halen.”

Volgens verzoekster vinden de door verweerder aangehaalde elementen hun oorsprong in foutieve

redeneringen en dienen deze niet in rekening te worden genomen. Verzoekster geeft een algemene en

theoretische uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van asielaanvragen. Zij vervolgt:

“Men constateert dat in huidige beslissing geen enkel voordeel van twijfel werd toegekend aan de

verzoeker en dit werd enkel verantwoord door het feit dat de verzoeker op vele vragen geen correct

antwoord kon geven en, volgens de verwerende partij, niet genoeg bruikbare informatie verleende.

Echter blijkt uit de bestreden beslissing dat er geen rekening werd gehouden met de algemene principes

die aan de basis liggen van de Conventie van Genève en werd er een overhaaste conclusie getrokken

uit de houding van de verzoeker. Met houding bedoelen we een totaal gebrek aan kennis van alles

buiten zijn dorp dat werd geïnterpreteerd als de wil tot het verstoppen van een identiteit”

Verzoekster vraagt in ondergeschikte orde de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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Zij betoogt:

“De verwerende partij haalt een rapport aan in verband met de activiteiten van Boko Haram. Dit betreft

echter enkel de situatie omtrent Boko Haram en niets anders.

Omtrent de veiligheidssituatie bepaalt de tegenpartij enkel dat de situatie van Nigeria moet worden

besproken en meer specifiek de veiligheidssituatie van Delta en Lagos. Echter, de enige informatie die

verschaft wordt is dat de er vandaag de dag geen gewapend conflict is.er wordt geen enkele andere

consideratie gemaakt. Er wordt geen algemeen rapport neergelegd en geen algemene analyse

gemaakt.

Dit gaat tegen de vereisten van de wet in.

(…)

Het artikel voorziet geen mogelijkheid om de subsidiaire bescherming niet te evalueren indien het relaas

of de herkomst van de verzoeker als niet geloofwaardig kan beschouwd worden.

In ieder geval werden alle argumenten van de verwerende partij gelinkt aan de ongeloofwaardigheid van

het relaas van de verzoeker weerlegd door bovenstaande bedenkingen en door stuk 2.

Dit al doende, schendt de verwerende partij artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Doordat de verwerende partij het aspect van de subsidiaire bescherming niet eens heeft geëvalueerd,

dient de bestreden beslissing te worden hervormd en in ondergeschikte orde te worden vernietigd.

Een nieuwe analyse dient te worden gemaakt.”

Verzoekster gaat vervolgens in op de veiligheidssituatie in Nigeria. Zij merkt op dat verscheidene

bronnen tegenstrijdig zijn met hetgeen verweerder vermeldt over Boko Haram. Zij citeert in deze uit

algemene informatie. Zij concludeert:

“Het is dus duidelijk dat, in tegenstelling tot dat de verwerende partij beweert, de verzoeker wel recht

heeft op de subsidiaire bescherming en dat de verwerende partij de zaak dus niet concreet heeft

geanalyseerd, rekening houdend met alle elementen van de zaak. Ze schendt de voorwaarden van de

wet die moeten worden bestudeerd in geval van analyse voor het toekennen van het

beschermingsstatuut.

Rekening houdend met alle bovenstaande element kan er worden besloten dat verwerende partij

schendt dus artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991, het algemene principe van goede

administratie, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid en het artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980.”

In haar besluit stelt verzoekster dat rekening gehouden moet worden met de inhoud van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet en artikelen 2 en 3 EVRM. Voorts geeft zij een algemene en theoretische

uiteenzetting omtrent deze bepalingen. Zij stelt in dit kader onder meer “In casu meent verzoeker dat hij

zich in een uitzonderlijke situatie van blind geweld bevindt en dat enkel zijn aanwezigheid op het

grondgebied constitutief is voor een reëel risico voor zijn leven of zijn fysieke integriteit;

(…)

In casu loopt verzoeker gezien de situatie die in Bagdad woedt, door het eenvoudige feit van zich in

Bagdad te bevinden, een reëel risico op ernstige schade voor zijn leven of zijn fysieke integriteit

(…)

Rekening houdend met de verschillende persartikels neergelegd bij dit verzoekschrift die getuigen van

het geweld dat in Baghlan-i-Jadid woedt, en ingevolge de verhoging van het aantal aanslagen in

Baghlan-i-Jadid sinds oktober en de verhoging dat is voorgezien na het vertrek van de Amerikanen, het

niveau van het geweld in Baghlan-i-Jadid van een dergelijke intensiteit is dat elke persoon in Baghlan- i-

Jadid het gevaar loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het Europees verdrag voor de

Rechten van de Mens;

Het gebruik van bombardementen, zelfmoordaanslagen, bommen, bomauto's, geïmproviseerde

ontploffingsprojectielen in een dichtbevolkte regio zoals Baghlan-i-Jadid tot gevolg heeft dat het aantal

burgerslachtoffers, minstens het aantal gewonden, stijgt aanzienlijk;

Dit heeft tevens tot gevolg dat de kans ontstaat dat eender wie kan geraakt worden, in zoverre de

aanslagen niet altijd gericht zijn maar zo nu en dan op willekeurige wijze eender wie treffen;

Bijgevolg zijn de criteria ontwikkeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vervuld

Bijgevolg past het om te overwegen dat er momenteel in Baghlan-i-Jadid een situatie van blind geweld

heerst die dermate hoog is dat het eenvoudige feit van aanwezigheid op het grondgebied een ernstige

bedreiging vormt voor het leven van de burgers;

Bijgevolg past het om de subsidiaire bescherming toe te kennen aan verzoeker.”

Verzoekster gaat vervolgens in op de mogelijkheid van een intern vestigingsalternatief. Zij verwijt

verweerder dat er helemaal niet werd geanalyseerd of zij wel degelijk zou kunnen terugkeren naar een

andere stad in Nigeria. Verweerder stelde hierover aan verzoekster geen vragen. Verzoekster wijst op

de inhoud van de hoorplicht en een bijdrage van UNHCR. Het CGVS moet bewijs leveren van de
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pertinentie en de redelijkheid van het alternatief. Verzoekster had het recht om geïnformeerd te worden

over de mogelijkheid van het toepassen van een intern vluchtalternatief. Verzoekster verwijst naar een

arrest van de Raad van State. Zij stelt dat dit mutatis mutandis kan toegepast worden. Verzoekster stelt:

“Dat de vaststellingen die werden gemaakt en die aan de grondslag van de bestreden beslissing liggen

niet objectief verifieerbaar zijn want werden verzameld ten gevolge van te weinig vragen die gesteld

werden aan de verzoeker ; Dat het verhoor van het CGVS dus lacunair was

(…)

In huidige zaak is het duidelijk dat de verzoekster geen vluchtalternatief heft. Ze heeft tijdens het

verhoor aangegeven dat ze geen andere familieleden heeft in Nigeria, ze heeft geen contact meer met

haar tante, (p.10).”

Verzoekster vraagt in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden beslissing te vernietigen.

Verweerder heeft nagelaten nauwkeurig en aandachtig onderzoek te doen van alle elementen van de

zaak. Het CGVS baseert zich op een fout. Hoger werd aangetoond dat “verzoeker” meerdere

risicoprofielen vertoont. “De opgegeven redenen in de beslissing geven blijk van bepaalde lacunes

binnen de CGVS et niet beantwoorden aan de verplichting om een minutieus onderzoek te doen van

een risicoprofiel;

Ten slotte is de veiligheidssituatie in de regio van de verzoeker verslechterd sinds de CGVS haar

beslissing heeft genomen.”

2.2. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog de volgende stukken bij het verzoekschrift

(rechtsplegingsdossier, stuk 1): medische attesten (bijlage 3) en documenten van GAMS (bijlage 4).

3. Beoordeling van de zaak

3.1. In het verzoekschrift wordt in het kader van de aangevoerde middelen onder meer betoogd als

volgt:

“Men constateert dat in huidige beslissing geen enkel voordeel van twijfel werd toegekend aan de

verzoeker en dit werd enkel verantwoord door het feit dat de verzoeker op vele vragen geen correct

antwoord kon geven en, volgens de verwerende partij, niet genoeg bruikbare informatie verleende.

Echter blijkt uit de bestreden beslissing dat er geen rekening werd gehouden met de algemene principes

die aan de basis liggen van de Conventie van Genève en werd er een overhaaste conclusie getrokken

uit de houding van de verzoeker. Met houding bedoelen we een totaal gebrek aan kennis van alles

buiten zijn dorp dat werd geïnterpreteerd als de wil tot het verstoppen van een identiteit

(…)

Het artikel voorziet geen mogelijkheid om de subsidiaire bescherming niet te evalueren indien het relaas

of de herkomst van de verzoeker als niet geloofwaardig kan beschouwd worden.

In ieder geval werden aile argumenten van de verwerende partij gelinkt aan de ongeloofwaardigheid van

het relaas van de verzoeker weerlegd door bovenstaande bedenkingen en door stuk 2.

Dit al doende, schendt de verwerende partij artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Doordat de verwerende partij het aspect van de subsidiaire bescherming niet eens heeft geëvalueerd,

dient de bestreden beslissing te worden hervormd en in ondergeschikte orde te worden vernietigd.

Een nieuwe analyse dient te worden gemaakt.

(…)

In casu loopt verzoeker gezien de situatie die in Bagdad woedt, door het eenvoudige feit van zich in

Bagdad te bevinden, een reëel risico op ernstige schade voor zijn leven of zijn fysieke integriteit

(…)

Rekening houdend met de verschillende persartikels neergelegd bij dit verzoekschrift die getuigen van

het geweld dat in Baghlan-i-Jadid woedt, en ingevolge de verhoging van het aantal aanslagen in

Baghlan-i-Jadid sinds oktober en de verhoging dat is voorgezien na het vertrek van de Amerikanen, het

niveau van het geweld in Baghlan-i-Jadid van een dergelijke intensiteit is dat elke persoon in Baghlan- i-

Jadid het gevaar loopt op een behandeling in strijd met artikel 3 van het Europees verdrag voor de

Rechten van de Mens;

Het gebruik van bombardementen, zelfmoordaanslagen, bommen, bomauto's, geïmproviseerde

ontploffingsprojectielen in een dichtbevolkte regio zoals Baghlan-i-Jadid tot gevolg heeft dat het aantal

burgerslachtoffers, minstens het aantal gewonden, stijgt aanzienlijk;

Dit heeft tevens tot gevolg dat de kans ontstaat dat eender wie kan geraakt worden, in zoverre de

aanslagen niet altijd gericht zijn maar zo nu en dan op willekeurige wijze eender wie treffen;

Bijgevolg zijn de criteria ontwikkeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vervuld
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Bijgevolg past het om te overwegen dat er momenteel in Baghlan-i-Jadid een situatie van blind geweld

heerst die dermate hoog is dat het eenvoudige feit van aanwezigheid op het grondgebied een ernstige

bedreiging vormt voor het leven van de burgers;

Bijgevolg past het om de subsidiaire bescherming toe te kennen aan verzoeker.”

Dient echter te worden vastgesteld dat niet kan worden ingezien waartegen dit betoog gericht is of

waartoe dit moet dienen. Verzoekster is immers een vrouw, zij is afkomstig van Nigeria en haar

herkomst wordt in de bestreden beslissing niet in vraag gesteld. Bijgevolg kan aangenomen worden dat

het voormelde betoog in het verzoekschrift terecht is gekomen door onzorgvuldig kopieer- en plakwerk.

Derhalve wordt met dit betoog in hetgeen volgt verder geen rekening gehouden.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 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 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. 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, 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.

3.4. 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 dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekster al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4.

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.
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3.5. Verzoekster tracht vooreerst te laten uitschijnen dat zich in de loop van haar asielprocedure

vertaalproblemen zouden (kunnen) hebben voorgedaan. Verzoekster kan in dit betoog echter niet

worden gevolgd. Er dient te worden opgemerkt dat het niet ernstig is om zulks op louter algemene,

hypothetische en niet nader uitgewerkte wijze te beweren. Verzoekster beperkt zich ertoe te poneren

dat haar Engels “wellicht niet perfect is” en dat zij zich daardoor “waarschijnlijk niet perfect kon

uitdrukken”. Zij toont geenszins in concreto aan dat, waar of op welke wijze dit (de weergave van) haar

verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin preciseert zij hoe dit van invloed zou zijn geweest op de

inhoud van de bestreden motivering en beslissing. Daarenboven dient te worden vastgesteld dat

verzoekster zelf verklaarde tijdens het onderzoek van haar asielaanvraag de bijstand te verzoeken van

een tolk die de taal Engels beheerst (administratief dossier, bijlage 26). Tevens gaf zij duidelijk aan deze

taal voldoende te beheersen om de problemen die geleid hebben tot haar vlucht te verwoorden en

hierover vragen te beantwoorden (ibid., verklaring betreffende procedure). Daarenboven verzoekt

verzoekster ook bij de Raad te worden bijgestaan door een tolk Engels (rechtsplegingsdossier, stuk 1,

p.1). Dat zij het Engels niet of onvoldoende machtig zou zijn om in deze taal volwaardige verklaringen af

te leggen kan dan ook hoegenaamd niet worden aangenomen.

De louter algemene verwijzing naar verzoeksters kwetsbare positie (als alleenstaande moeder) in

België, kan voorts bezwaarlijk volstaan om afbreuk te doen aan de concrete, in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen of om in hoofde van verzoekster een gegronde vrees voor vervolging in de

vluchtelingenrechtelijke zin aannemelijk te maken.

Verder verwijst verzoekster naar de inhoud van het gehoorverslag van het CGVS waar zij aangaf: “Ik

ben niet goed in data, ik heb veel stress, soms kan ik me niets herinneren” (administratief dossier,

gehoorverslag CGVS, p.7). Verzoekster brengt ter staving geen medische attesten bij en toont op

generlei wijze aan dat zij – al dan niet ingevolge stress – aan geheugenproblemen zou leiden of niet bij

machte mocht worden geacht om volwaardige verklaringen af te leggen. Te meer nu er in de bestreden

beslissing aan verzoekster geen onwetendheid over of inconsistenties aangaande datums worden

verweten, kan hoe dan ook niet worden ingezien hoe het voorgaande afbreuk zou kunnen doen aan de

inhoud van de bestreden beslissing. Verzoekster geeft ook geen nadere duiding. Zij toont geenszins aan

op welke wijze de vermeende geheugenproblemen van invloed zouden zijn geweest op het reciteren

van haar verhaal, het neerschrijven van haar gezegden en/of de inhoud van de bestreden motivering en

beslissing. In dit kader kan overigens eveneens worden opgemerkt dat, waar aangenomen kan worden

dat iedere asielprocedure en ieder gehoor bij het CGVS gepaard gaat met enige mate van stress, dit

geen afbreuk doet aan het gegeven dat van een asielzoeker redelijkerwijze mag worden verwacht dat

deze in staat is voldoende duidelijke, nauwkeurige en coherente verklaringen af te leggen met

betrekking tot belangrijke feiten en gebeurtenissen die hij persoonlijk heeft meegemaakt, zeker indien

deze gebeurtenissen de essentie van het asielrelaas uitmaken en de directe aanleiding hebben

gevormd voor het vertrek uit het land van herkomst. De aangehaalde gebeurtenissen kunnen, gezien

deze een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op

haar verdere leven, redelijkerwijze geacht worden in verzoeksters geheugen te zijn gegrift, zodat de

aangevoerde stress geen aannemelijke verklaring vormt voor de gedane vaststellingen.

Verzoekster stelt dat zij haar land verlaten heeft omdat zij werd geviseerd omdat zij ontleend geld niet

kon terugbetalen.

De geloofwaardigheid van verzoeksters voormelde problemen wordt echter op fundamentele wijze

ondermijnd doordat zij over de kern van deze problemen meermaals en manifest tegenstrijdige

verklaringen aflegde.

In de vragenlijst situeerde verzoekster de plaats waar het geld gestolen werd namelijk in Nigeria. Zij

verklaarde: “Begin december 2013 ging ik naar de markt in Misambo, Lagos om er kleding aan te

kopen” (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Bij het CGVS situeerde zij deze plaats echter in Togo

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.17).

Ook over de wijze waarop zij het geld bekwam, legde verzoekster kennelijk tegenstrijdige verklaringen

af. Blijkens haar verklaringen in de vragenlijst zou zij het geld hebben geleend van één persoon, met

name een woekeraar. Zij gaf in niet mis te verstane bewoordingen aan: “Ik had hiervoor geld geleend

van een woekeraar” (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.).

Bij het CGVS verklaarde verzoekster echter dat zij het geld zou hebben geleend van een groep vrouwen

en gaf zij aan: “Ik nam geld van een groep, een groep geld, een groep van 10 personen, we hadden het

geld samen, iedereen had het geld, en we legden samen zodat het genoeg was voor elke persoon voor

zijn zaak, om te reizen” (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.5). Even verder legde
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verzoekster nogmaals uit dat zij behoorde tot een groep waarin de leden samen geld verzamelden en dit

geld steeds ter beschikking stelden van één persoon, waarna deze persoon dit binnen de maand

terugbetaalde en het geld weer aan een andere persoon werd gegeven. Verzoekster bevestigde

nogmaals dat het geld werd samengelegd en ontkende uitdrukkelijk dat zij het geld van één persoon zou

hebben geleend of aan één persoon schuldig was (ibid., p.19).

Het is niet geloofwaardig dat zij, zo zij dit geld al nodig zou hebben geacht en zo het geld gestolen zou

zijn, niet de minste poging zou hebben ondernomen om haar problemen met het vrouwencollectief op te

lossen, bijvoorbeeld via overleg of door het geleende geld terug te betalen. Haar man beschikte namelijk

duidelijk over de nodige financiële middelen om haar te helpen. Zo blijkt dat haar man handelaar was en

voldoende financiële middelen had om naar Nigeria te reizen en aldaar wagens in te kopen (ibid., p.13).

Verder kon haar man haar, wanneer dit was, onmiddellijk laten overkomen naar Guinea en haar aldaar

financieel ten laste nemen. Ook nadien bleek hij bij machte om haar volledige reis naar Europa, die

plaatsvond met de hulp van een mensensmokkelaar, te bekostigen (administratief dossier, vragenlijst,

nr.3.5.). Mede gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Nergens uit uw verklaringen blijkt trouwens dat u enige poging heeft ondernomen om uw

problemen met de vrouwen via overleg op te lossen, om naar een oplossing te zoeken met hen opdat ze

hun geld zouden terugkrijgen, iets wat toch mag verwacht worden van iemand die in de situatie zit die u

schetst. Dat u dat heeft nagelaten, tast eens te meer de geloofwaardigheid en ernst van uw verklaringen

aan. Uw man was immers wel in staat uw reis naar Europa, via een mensensmokkelaar en met het

vliegtuig, te betalen (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ, verklaring DVZ, nrs. 23 ev) waardoor kan

aangenomen worden dat er ook een mogelijkheid was om alvast een deel van de 5.000 euro die u

verschuldigd was terig te betalen.”

Verzoekster voert ter weerlegging van het voorgaande geen dienstige argumenten aan. Redelijkerwijze

kon worden verwacht dat zij, ook indien zij niet zeker wist dat deze zou slagen, minstens een poging tot

toenadering, regeling of financiële compensatie zou hebben gedaan indien zij zich werkelijk in de

voorgehouden situatie bevond.

Verzoekster legde bovendien incoherente verklaringen af over het moment waarop haar dochtertje haar

zou hebben vervoegd nadat zij ingevolge de beweerde geldproblemen naar Guinea vertrok. In de

vragenlijst verklaarde zij dat haar dochtertje haar aldaar vervoegde in juni 2014, hetzij ongeveer een half

jaar na de vermeende problemen in december 2013 (administratief dossier, vragenlijst, nr.3.5.). Bij het

CGVS beweerde verzoekster aanvankelijk dat haar dochtertje haar “onmiddellijk” vervoegde in Guinea.

Daarna gaf zij dan weer aan dat zij na haar problemen “ongeveer een jaar” afgezonderd van haar

dochtertje leefde (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.17).

De ernst en de geloofwaardigheid van verzoeksters vermeende problemen met het vrouwencollectief

wordt nog verder ondermijnd doordat verzoekster heeft nagelaten zich over (de nasleep van) de

problemen te informeren. In dit kader wordt in de bestreden beslissing met reden gesteld:

“Overigens verklaart u gedurende lange tijd gestopt te zijn geweest met Philain te contacteren omdat u

steeds klachten kreeg (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). U heeft tevens de laatste twee maanden –op

dd. 21/11/2016- geen contact meer gehad met uw vriend Philain. U gevraagd waarom u geen contact

meer zoekt met Philain, verklaart u, telkens als u belt, enkel klachten te krijgen en u daar slecht bij te

voelen (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). U vervolgens geconfronteerd met de bevinding dat het normaal

is dat u op de hoogte zou willen blijven van de ontwikkelingen aangezien het over uzelf gaat, verklaart u

voorlopig niet te willen bellen omdat u vrede in uw hart wilt en u zich, telkens als u belt, slecht voelt. U

voegt ook toe dat u niemand anders contacteert in verband met de problemen. Deze desinteresse in de

verdere ontwikkelingen van uw problemen ondergraaft de ernst van uw vrees. Er kan immers

redelijkerwijze van u worden verwacht dat u ernstige en veelvuldige pogingen onderneemt om contacten

te hebben met uw thuisbasis om te vernemen hoe uw persoonlijke problemen evolueren. Het feit dat u

dit recentelijk en meermaals heeft nagelaten wijst op een gebrek aan interesse in uw situatie en doet

afbreuk aan de ernst van de door u ingeroepen (actuele) vrees voor vervolging. Informatie over uw

recente situatie en problemen is immers van primordiaal belang om de door u geschetste vrees

correct te kunnen inschatten.”

Verzoekster tracht haar nalatigheid ten onrechte te vergoelijken.

Redelijkerwijze kan van een kandidaat-vluchteling immers worden verwacht dat deze ernstige en

aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de evolutie van zijn

problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoekster naliet dit te doen getuigt van een

gebrek aan interesse voor haar voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan de ernst en de

geloofwaardigheid van haar ingeroepen vrees voor vervolging. Dit geldt nog des te meer nu zij nog in
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contact stond met haar zussen en zich bijgevolg ook via deze weg had kunnen informeren over haar

beweerde problemen (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.9).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters voorgehouden pecuniaire problemen en de hieruit voortgesproten vrees voor vervolging.

Verzoekster verwijst daarnaast naar haar bekering. Verzoekster brengt echter geen begin van informatie

bij waaruit afgeleid zou kunnen worden dat het loutere gegeven bekeerd te zijn zou volstaan om in haar

hoofde en in haar land van herkomst het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk

te maken. Dat zij ingevolge haar bekering geen vervolging dient te vrezen, blijkt daarenboven

genoegzaam uit haar verklaringen. Vooreerst wordt dienaangaande in de bestreden beslissing met recht

gemotiveerd:

“Wat betreft uw bekering moet opgemerkt worden dat u er niet in slaagt specifieke voorbeelden te

geven, die mogelijks een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade inhouden, van de veranderde houding van uw familie. Zo verklaart u dat, wanneer er een

samenkomst of een ceremonie was van de familie, u niet langer werd uitgenodigd. U geeft als voorbeeld

dat, wanneer er iemand bevallen was, u de familie niet mocht vergezellen bij het familiebezoek (zie

gehoorverslag CGVS, p.24). Bovendien haalt u uw bekering niet aan als reden waarom u niet kan

terugkeren naar Nigeria (zie gehoorverslag CGVS, p.18 en p.24). Ook weerhoudt uw bekering tot de

Islam u er niet van contact te zoeken met uw halfzussen (zie gehoorverslag CGVS, p.10).”

Verder dient te worden opgemerkt dat verzoekster in het kader van de voormelde vraagstelling haar

bekering niet enkel onvermeld liet als reden waarom zij niet kan terugkeren naar Nigeria, doch dat zij

tevens uitdrukkelijk verklaarde dat er, benevens de hoger ongeloofwaardig bevonden pecuniaire

problemen, geen andere redenen waren waarom zij niet zou kunnen terugkeren naar Nigeria

(administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.18). Dat zij aldaar zou worden geviseerd of vervolgd

ingevolge haar bekering is bijgevolg geheel niet aannemelijk.

Verzoekster beweert heden dat zij eveneens zou vrezen voor een (her)besnijdenis. Zij verwijst in dit

kader naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

Overeenkomstig dit artikel vormt het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of

reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of

met dergelijke schade een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op

ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige

schade zich niet opnieuw zal voordoen.

Dient te worden vastgesteld dat er in casu goede redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat

verzoekster niet opnieuw met een besnijdenis dreigt te zullen worden geconfronteerd.

Een eerste goede reden vormt daarbij het feit dat verzoekster, zoals zij overigens erkent in het

onderhavige verzoekschrift, zelf nooit eerder expliciet gewag maakte van enige vrees om (opnieuw) te

zullen worden besneden. Verzoekster brengt bovendien geen informatie bij waaruit afgeleid kan worden

dat het in (haar regio van herkomst binnen) Nigeria gangbaar zou zijn of zou voorkomen dat vrouwen

die reeds een besnijdenis type II hebben ondergaan opnieuw aan een besnijdenis (al dan niet type III)

worden onderworpen. Verder verklaarde verzoekster omtrent de praktijk van vrouwenbesnijdenissen: “In

mijn land doen ze dat niet meer. Enkele mensen doen het nog, maar er is een regel (degree) dat ze het

niet meer doen” (administratief dossier, gehoorverslag CGVS, p.15). Verzoekster laat bovendien na te

duiden wie haar aan een besnijdenis zou willen onderwerpen. Evenmin brengt zij concrete elementen

aan die betrekking hebben op haar persoon die zouden kunnen duiden op een herbesnijdenis.

Verzoekster wijst er eveneens op dat de familie van haar man tegen haar huwelijk was en haar

dochtertje aan een besnijdenis wil onderwerpen. Dient echter te worden vastgesteld dat de familie van

verzoeksters man in Guinea verblijft en dat haar voormelde vrezen zich ook aldaar situeren. Verzoekster

heeft de Nigeriaanse nationaliteit. Nog los van de vraag of haar dochtertje daarnaast ook over de

Guineese nationaliteit beschikt, blijkt uit de informatie in het administratief dossier en de hierop

gestoelde inhoud van de bestreden beslissing dat haar dochtertje eveneens over de Nigeriaanse

nationaliteit beschikt. Dit kan tevens worden afgeleid uit de verklaringen van verzoekster (ibid., p.11).

Gezien de gevreesde vervolging zou uitgaan van verzoeksters Guineese schoonfamilie, deze familie in

Guinee verblijft, verzoekster geen vrees aanhaalde voor feiten die zich in Nigeria zouden voordoen,

zowel verzoekster als haar man duidelijk tegen besnijdenis gekant zijn en verzoekster niet concreet

maakt dat, waar, wanneer, op welke wijze of in welke omstandigheden haar schoonfamilie haar in

Nigeria zou kunnen of willen raken, toont verzoekster niet aan dat zij en haar dochter in Nigeria

vanwege deze schoonfamilie enige vrees voor vervolging zouden dienen te koesteren. De verwijzing
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naar algemene informatie over de prevalentie van vrouwenbesnijdenissen in Nigeria kan, te meer gelet

op verzoeksters verklaring dat deze praktijk in haar land niet meer wordt toegepast, geenszins volstaan

om tot een ander besluit te komen. Deze informatie is van algemene aard, heeft geen betrekking op de

persoon van verzoekster en haar dochtertje en kan niet volstaan om aan te tonen dat zij bij een

terugkeer daadwerkelijk zouden dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster dient dit in

concreto aannemelijk te maken en blijft hier in gebreke.

Het neergelegde geboortecertificaat(administratief dossier, map ‘documenten’) en de bijgebrachte

medische attesten en documenten van GAMS (rechtsplegingsdossier, stuk 1, bijlagen 3-4) bevatten

geen gegevens die aan de voormelde vaststellingen afbreuk kunnen doen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

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

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.

3.6. Voor zover verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

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

dienaangaande. Zij 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.

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

beslissing voorts met recht gemotiveerd:

“Er kan 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 Lagos 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 Lagos en Delta actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van

een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Lagos, noch in de staat Delta waar u

geboren en opgegroeid bent, aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet.”

Verzoekster slaagt er niet in deze motieven te ontkrachten. Integendeel blijkt ook uit de door verzoekster

aangehaalde informatie duidelijk dat het conflict met Boko Haram zich in het noordoosten van Nigeria

situeert. Verder blijkt hieruit dat Boko Haram in Nigeria wordt teruggedrongen, dat deze organisatie

reeds een groot deel van zijn territorium verloor en dat de intensiteit van de aanvallen van deze

groepering is afgenomen. Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat de situatie in

verzoeksters regio van herkomst 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.

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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijf september 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


