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nr. 47 786 van 3 september 2010

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 25 mei 2010 heeft

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

30 april 2010.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 26 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VANTHOOR, die loco advocaat R. NEYT verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché P. VERBEKE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde J. O. A. (…) te heten. U zei de Nigeriaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op X

te X (Delta State) in Nigeria. U groeide op in Wari. Op uw zeventiende besloot uw familie dat u moest

trouwen met een oude man uit een naburig gelegen dorp. U wilde niet met deze man huwen maar toen

u dit aan uw ouders zei maakten ze u duidelijk dat u geen keus had. Aanvankelijk legde u zich hierbij

neer. U werd besneden met het oog op het nakende huwelijk. Toen uw jeugdvriendin X echter in het

dorp op bezoek kwam, zag u uw kans om te vluchten. U verliet samen met X het dorp. Dit was begin

2001. U verbleef een tweetal maanden bij X in Lagos. Uiteindelijk verliet u samen met X en haar vriend

het land. Gedurende maanden reisden jullie via Marokko tot in Spanje. Daar kwam mevrouw Sofie u
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ophalen. Ze nam u mee naar België. U moest zich voor haar prostitueren om uw schuld terug te betalen.

In 2002 werd u te Antwerpen aangehouden tijdens een razzia van de politie. U werd in de gevangenis

opgesloten. Toen u dreigde teruggestuurd te worden naar Nigeria vroeg u op 3 september 2002 voor

het eerst asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken op naam van C. S. (…) geboren te Freetown

(Sierra Leone) in 1984 met de Sierra Leoonse nationaliteit. Op 19 september 2002 werd uw

asielaanvraag onontvankelijk verklaard door de Dienst Vreemdelingenzaken. Na drie weken werd u

vrijgelaten uit de gevangenis en keerde u terug naar Sofie. In tussentijd kreeg u een relatie met een man

bij wie u onderdook telkens het wat moeilijk werd bij Sofie. U werd zwanger van hem en toen hij

weigerde verder voor u en het kind te zorgen besloot u op 11 maart 2003 een tweede maal asiel aan te

vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel. Opnieuw op naam van C. S. (…) maar ditmaal

geboren in 1985 te Freetown met de Sierra Leoonse nationaliteit. Opnieuw kreeg u op 25 maart 2003

een beslissing van onontvankelijkheid van uw asielaanvraag van de Dienst Vreemdelingenzaken . Op

26 maart 2003 tekende u bij het Commissariaat-generaal beroep aan tegen deze beslissing. Op 12 mei

2003 werd de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bevestigd door het Commissariaat-

generaal. Uw beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State werd verworpen op 14 februari 2006. U

zocht hulp bij Payoke als slachtoffer van gedwongen prostitutie. Payoke zorgde een tijdje voor onderdak

voor u en uw ondertussen twee kinderen. Toen echter bleek dat u Sofie nergens kon terugvinden

besloot u in 2007 naar Nederland te gaan. U vroeg asiel aan in Nederland op naam van J. O. A. (…),

geboren op 27 juli 1983 met de Nigeriaanse nationaliteit. Toen in Nederland duidelijk werd dat u reeds

asiel had aangevraagd in België werd u teruggestuurd naar België. Toen in het opvangcentrum in België

bleek dat u opnieuw zwanger was besloot u terug te keren naar Nederland alwaar u een tweede

asielaanvraag indiende. Wederom werd u na de geboorte van uw derde kind teruggestuurd naar België.

Op 31 juli 2008 vroeg u voor de derde maal asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel.

Deze keer op naam van J. O. A. (…) geboren te Delta State, Nigeria op 27 juli 1983 met de Nigeriaanse

nationaliteit. U zei te vrezen dat uw dochter besneden zou worden indien u zou terugkeren naar Afrika.

B. Motivering

De aandacht dient erop gevestigd te worden dat u er niet in geslaagd bent een ‘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.

U verklaarde eind 2001 uw dorp ontvlucht te zijn om te ontkomen aan een gedwongen huwelijk

(zie verhoorverslag Commissariaat-generaal, dd. 27 november 2009, hierna CGVS, p.3).

Uit uw verklaringen blijkt echter nergens dat u hierdoor nog enige problemen zou kennen

indien u zou terugkeren naar Nigeria. U stelde na uw vertrek uit uw dorp niets meer gehoord te

hebben van uw familie (zie verhoorverslag CGVS, p.3). Uit uw verklaringen komt bovendien naar voor

dat u nog meerdere maanden in Lagos verbleef zonder daar verder enige problemen te hebben gehad

(zie verhoorverslag CGVS, p.5). Toen u op het Commissariaat-generaal gevraagd werd of u dacht dat u

na al die jaren eventueel terug contact zou kunnen opnemen met uw ouders om het goed te

maken, antwoordde u dat u dat op zich wel kon doen maar dat u dat niet wilde omdat u tevreden bent in

België en uw kinderen hier naar school gaan (zie verhoorverslag CGVS, p.6).

U stelde verder dat u vreest dat uw dochtertje besneden zal worden indien u terugkeert naar Nigeria

(zie verhoorverslag CGVS, p.6).

Hieromtrent dient opgemerkt te worden dat u voor het Commissariaat-generaal geen

enkel element aanhaalde dat erop wijst dat u niet met uw dochter in Nigeria zou kunnen

verblijven zonder dat ze besneden dreigt te worden. U zei dat de vrouwen in uw dorp allen

besneden zijn en dat de meerderheid van de Nigeriaanse vrouwen besneden zijn (zie verhoorverslag

CGVS, p.6). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt echter dat lang niet

alle Nigeriaanse vrouwen besneden zijn (zie documentatie in het administratief dossier). Bovendien blijkt

uit de informatie die verschaft werd door verschillende ngo’s in Nigeria waaronder ‘WRAPA’ (Women’s

Rights Advancement and Protection Alternative) en ‘UNIFEM’ (United Nations Development Fund for

Women) dat u elders dan in uw dorp vestigen in Nigeria om zo te vermijden dat uw dochter besneden

zou worden zeker een realistische optie is (zie documentatie in het administratieve dossier). U haalde

verder echter geen enkel concreet element aan noch over wie u vreest dat uw dochter zou besnijden

noch waarom men uw dochter zou willen besnijden (zie verhoorverslag CGVS, pp.7-8). Daarenboven

blijkt uit uw verklaringen dat u al jaren geen contact meer hebt met uw familie of met mensen uit uw dorp

in Nigeria (zie verhoorverslag CGVS, p.3), waardoor u geen enkele objectieve reden hebt om te denken

dat men uw dochter na al die jaren afwezigheid tegen uw wil zou besnijden.

U legde op het Commissariaat-generaal en bij de Dienst Vreemdelingenzaken een

identiteitsbewijs van de nederlandse Immigratie-en Naturalisatiedienst (met nummer 62953011),

twee belgische kinderpasjes van uw kinderen B. S. (…) en K. J. (…) (met nummers 0613060 en
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0614793), de geboorteakte uit Nederland van uw derde kind O. A. A. (…) en twee medische

attesten (dd.30 november 2009) voor. Deze documenten wijzigen niets aan voorgaande vaststellingen.

De geloofwaardigheid van uw identiteit en die van uw kinderen worden hier niet meteen in twijfel

getrokken. Met betrekking tot de medische attesten dient opgemerkt te worden dat de

geloofwaardigheid van zowel uw fysieke toestand als die van uw dochter niet in twijfel getrokken

worden.

U was niet in het bezit van enig document dat een controle van uw identiteit en uw reisweg

mogelijk maakt.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u drie

jonge schoolgaande kinderen hebt van wie de vaders in Nederland een verblijfstitel hebben.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoekster meent dat haar de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden toegekend aangezien

haar dochter bij een terugkeer naar Nigeria riskeert te worden besneden. Dergelijke besnijdenis betreft

een vorm van foltering of onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing zoals voorzien in

artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet.

Volgens verzoekster, die zich hiervoor baseert op twee bijgevoegde rapporten, is de

vrouwenbesnijdenis een wijd verspreid fenomeen in Nigeria. Hoewel uit de informatie die zij aanbrengt

blijkt dat het fenomeen zich in het Noorden minder voordoet, meent verzoekster dat het onmogelijk is

zich een correct beeld te vormen van de situatie in Nigeria. Uit de bijgevoegde documentatie blijkt dat de

Nigeriaanse NGO’s niet beschikken over een correct beeld omtrent de omvang en geografische

spreiding van de vrouwenbesnijdenis. Verzoekster verwijst naar het rapport van december 2007 van de

Wereldgezondheidsorganisatie waaruit naar voor komt dat inzake vrouwenbesnijdenis de “critical

decision makers are grandmothers, mothers, women, opinion leaders, men and age groups”.

Verzoekster betoogt dat het voor zich spreekt dat ze zich zal verzetten tegen een eventuele besnijdenis

van haar dochter doch men moet de vraag stellen of haar verweer enig reëel gewicht zal hebben daar

zij zich ook zonder succes verweerd heeft tegen haar eigen besnijdenis. Dienaangaande voert zij aan

dat (i) de mogelijkheid bestaat dat bij terugkeer iemand van haar stam, familie of gemeenschap zou

vernemen dat zij is teruggekeerd waardoor de kans bestaat dat voor het ontvluchten van het ouderlijk,

familiaal of stamgezag vergelding zal worden gezocht en het dan ook niet onwaarschijnlijk is dat haar

dochter zal worden besneden (ii) in een land waar besnijdenis gemeengoed is haar nieuwe familie,

nieuwe partner of zelfs toekomstige partner van haar dochter, de besnijdenis zal opleggen. Daar

vrouwenbesnijdenis niet verboden is, kan zij geen beroep doen op de bescherming van haar eigen

overheid.

2.2.1. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag 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.

2.2.2. Behoudens de stelling dat “(…) de verzoekster als vluchteling erkend wenst te worden (…)” wordt

vastgesteld dat er geen middel wordt aangevoerd noch argumentatie wordt ontwikkeld om verzoekster

als vluchteling te erkennen op basis van de bepalingen van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Derhalve dient haar de vluchtelingenstatus te worden ontzegd.

2.3. Verzoekster voert aan dat inzake vrouwenbesnijdenis de “critical decision makers are

grandmothers, mothers, women, opinion leaders, men and age groups” (vrije vertaling: “de voornaamste

beslissers zijn grootmoeders, moeders, vrouwen, opinieleiders, mannen en leeftijdsgroepen”) zijn.

Te dezen wordt vastgesteld dat, in acht genomen dat verzoekster aanvoert dat het voor zich spreekt dat

zij zich zal verzetten tegen de eventuele besnijdenis van haar dochter, zij zich beperkt tot het aanvoeren

van twee hypotheses ingevolge dewelke haar dochter alsnog zou besneden kunnen worden.

Omtrent de eerste hypothese, namelijk dat het mogelijk is dat bij terugkeer iemand van haar stam,

familie of gemeenschap zou vernemen dat zij is teruggekeerd waardoor de kans bestaat dat voor het

ontvluchten van het ouderlijk, familiaal of stamgezag vergelding zal worden gezocht en het dan ook niet

onwaarschijnlijk is dat haar dochter zal worden besneden, dient te worden opgemerkt dat zij sinds 2001
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Nigeria verlaten heeft en sindsdien geen contact meer heeft opgenomen met familie of gemeenschap.

Daargelaten de vraag waarom verzoeksters persoonlijke daad van het “ontvluchten” zou vergolden

worden door haar dochter te besnijden, toont verzoekster niet in concreto aan dat zij zich niet elders kan

vestigen dan in het door haar verlaten dorp teneinde te ontkomen aan de “vergelding”, die erin zou

bestaan dat haar dochter zou worden besneden, en dit wegens het ontvluchten van het “ouderlijk,

familiaal of stamgezag”. Artikel 48/5, § 3 van de vreemdelingenwet bepaalt dat er geen behoefte is aan

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

geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van verzoekster redelijkerwijs kan worden

verwacht dat zij in dat deel van het land blijft. Uit de informatie van het Commissariaat-generaal en deze

bijgebracht door verzoekster middels onderhavig verzoekschrift, blijkt immers dat lang niet alle vrouwen

in Nigeria worden besneden en dat vrouwen de besnijdenis - en in casu, deze van haar dochter(s) -

kunnen vermijden door zich elders in Nigeria te vestigen. Te dezen wordt opgemerkt dat “[v]erzoekster

[geenszins] ontkent dat er een geografische spreiding is van het probleem. Dit blijkt overigens ook uit

alle studies”.

Omtrent de tweede hypothese, in casu dat haar nieuwe gemeenschap en/of familie, nieuwe partner of

zelfs toekomstige partner van haar dochter, de besnijdenis zal opleggen, dient te worden opgemerkt dat,

gelet op het zeer hypothetisch karakter van de samenstelling van de “nieuwe gemeenschap, familie,

partner of toekomstige partner van de dochter” verzoekster niet in concreto aantoont dat haar dochter

besneden zal worden, mede in aanmerking genomen dat verzoekster als moeder een “critical decision

maker” (“een voorname beslisser”) is en zich blijkens de bewoordingen in het verzoekschrift zal

verzetten tegen de besnijdenis van haar dochter.

Verzoekster toont derhalve niet in concreto aan dat haar dochter(s) bij terugkeer besneden zullen

worden zodat zij niet aantoont dat haar dochter(s) een reëel risico lopen op een ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie september tweeduizend en

tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


