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nr. 225 160 van 23 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE

Brusselsesteenweg 55/A

9090 MELLE

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 2 mei 2019 heeft

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

29 maart 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

M. LECOMPTE en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en etnisch Edo (Esan) te zijn. U werd geboren op 20

oktober 1984 te Lagos. Van uw geboorte tot 2015 woonde u in Ikeja, Lagos state. In 2007 maakte u de

middelbare school af. Vervolgens woonde u – na de dood van uw vader in 2005 - samen met uw

moeder van 2015 tot 2017 in Iyana Ipaja, Lagos state. Van 2015 tot 2016 volgde u gedurende een jaar

een praktijkcursus tot kapster. In 2017 verhuisde u samen met uw moeder omwille van financiële

problemen naar de streek van herkomst van uw beide ouders, namelijk Ubiaja in de Local Government
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Area Ixan (Esan South-East), Edo state waar jullie intrek namen in het leegstaand huis van uw

grootouders langs vaderszijde.

Op een dag ontmoette u E. waarmee u in juli 2017 trouwde. Meteen na het huwelijk trok u bij hem

in. Toen jullie voor het eerst geslachtsgemeenschap planden te hebben, ontdekte hij dat u niet

besneden was. Hij stond er echter op dat u besneden zou worden en betrok zijn familie in de situatie.

Aangezien u onder druk werd gezet u te laten besnijden en u indien u bleef weigeren, gedwongen zou

worden om het te doen, verliet u in september 2017 – na een 2-tal maanden met E. te hebben

samengewoond – jullie gezamenlijke woonst en zocht u hulp bij een vriendin, Eli.. Eli. vertelde u dat

diezelfde avond mensen vertrokken naar Libië en u hen kon vergezellen.

Na Nigeria te hebben verlaten, reisde u via Niger naar Libië alwaar u 2.5 à 3 weken na vertrek uit

Nigeria aankwam. Vervolgens verbleef u 3 weken tot een maand in Libië vooraleer u de oversteek

maakte naar Italië waar 17 oktober 2017 uw vingerafdrukken werden genomen en u vervolgens

gedurende 2 maanden in een centrum verbleef zonder een verzoek om internationale bescherming te

hebben ingediend. Met een voor u aangekocht bus ticket reisde u vanuit Italië naar België. 1 maart 2018

diende u in België een verzoek om internationale bescherming in.

2 december 2018 beviel u in België van een dochter, E.O.I. wiens vader H., u in België ontmoette en

met wie u kortstondig een relatie had. Bij terugkeer naar uw land van herkomst Nigeria vreest u uw

echtgenoot en zijn familie en door hen te zullen worden besneden. Ook vreest u dat uw dochter E.O.I.

het slachtoffer zal worden van vrouwelijke genitale verminking.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: een attest

van Dr. Struyven (dd. 23/08/2018) om te bevestigen dat uw bevalling voorzien was voor 7 december

2018 en u niet gecircumciseerd bent, een attest van geboorte van uw dochter E.O.I., geboren op

2 december 2018 te Eeklo, een toelating tot consultatie in de vrouwenkliniek van het UZ-gent, een

getuigschrift van woonst en een medisch attest vrouwelijke genitale verminking (Dr. Merckx, dd.

13/03/2019).

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Ten eerste blijkt immers uit de vragenlijst CGVS dat u op de zetel van het CGVS door een vrouw wenste

te worden gehoord. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen

verleend in het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd u

zowel op 6 februari als op 11 maart door een vrouwelijke protection officer gehoord. Bovendien werd

rekening gehouden met een redelijke termijn vooraleer u na uw uitgerekende bevallingsdatum werd

opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud op het CGVS.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (verder CGVS) onvoldoende elementen naar voor heeft gebracht, waaruit moet blijken

dat er, wat u betreft, ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U verklaart in 2017 samen met uw moeder van Lagos naar de gemeenschap Upaja, in Ubiaja, Local

Government Area Esan South-East te zijn verhuisd uit financiële overwegingen. Met betrekking tot uw

woonplaatsen dient te worden opgemerkt dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ)

verklaarde sinds u klein was in de gemeente Iyanapaji, in de stad Lagos te hebben gewoond waarna u

minder dan een jaar in Awolowostreet, Ikeja, in Lagos woonde vooraleer u de laatste 6 maanden voor

uw vertrek uit Nigeria in september 2017 in Ixan (Esan), Edo state woonde (zie verklaring DVZ, vraag

10). Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS echter verklaart u in Ikeja geboren te zijn en daar
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te hebben gewoond tot u in 2015 samen met uw moeder naar Iyana Ipaja verhuisde (zie notities dd.

06/02/2019, p. 10). U met uw verklaringen voor de DVZ geconfronteerd, herhaalt u het voorgaande.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat uw beperkte kennis aangaande de regio van herkomst

van uw ouders, de gemeenschap waar zij vandaan komen en de plek waarnaar u samen met uw

moeder besloot te verhuizen, tot de verbeelding spreekt. In Esan namen jullie intrek in de

leegstaande woning van uw grootouders. Het huis stond leeg en was op slot wanneer jullie aankwamen

(zie notities dd. 06/02/2019, p. 20). Hoe lang het leeg stond, weet u niet, noch of iemand er eerder

woonde. Bovendien wisten jullie niet of het huis al dan niet leegstond vooraleer jullie ernaartoe gingen

(zie notities dd. 11/03/2019, p. 6). U verklaart dat uw vader Esan diende te verlaten nadat de

dorpelingen zijn ouders zouden hebben gedood (zie notities dd. 06/02/2019, p. 19). Gevraagd waarom

uw grootouders werden gedood, stelt u dat wordt gezegd dat de traditionele dorpelingen slecht zijn en

zijn ouders werden gedood met ziekte. U verklaart initieel dat u nog jong was wanneer uw grootouders

stierven om vervolgens te opperen niet te weten wanneer ze stierven en mogelijks niet eens geboren te

zijn geweest. Waarom uw grootouders werden gedood, weet u niet (zie notities dd. 11/03/2019, p. 5).

Uw vader wilde niet dat jullie zouden terugkeren naar het dorp, maar jullie hadden geen keuze (zie

notities dd. 06/02/2019, p.20). Evenmin weet u waarom uw moeder Ubiaja verliet aangezien u dat niet

werd verteld. Waarom zij bovendien nooit terugkeerde, weet u ook niet (zie notities dd. 11/03/2019, p.

5). Dat u niet meer kan vertellen met betrekking tot de gebeurtenissen die in het dorp zouden

hebben plaatsgevonden en waarom u en uw moeder – ondanks die gebeurtenissen – toch

besloten om terug te keren, doet afbreuk aan uw verklaringen.

Ook met betrekking tot uw familie kunt u niet overtuigen. U verklaart dat uw moeder mogelijks nog

levende familieleden heeft, maar jullie in het dorp geen familieleden bezochten. De familieleden wonen

in het dorp maar u bezocht hen niet aangezien u slechts kort in het dorp verbleef vooraleer uw

problemen begonnen (zie notitie dd. 06/02/2019, p. 15). Wanneer verder wordt gevraagd of er nog

familie in Esan woonde, geeft u aan dat het mogelijk is, maar u het niet weet en u hen niet heeft

ontmoet. Uw familie langs vaderszijde ontmoette u niet omwille van de omstandigheden waarin u zich

daar bevond. U voegt toe dat ze in het dorp zouden zijn, maar niet de plek waar u en uw moeder

verbleven. Ook tijdens het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaart u dat de familieleden

van uw vader en de zussen van uw moeder in Ubiaja wonen, maar u hen niet zag. Eerst stelt u de

gelegenheid niet te hebben gehad om hen te ontmoeten omwille van wat u overkwam. U

gevraagd waarom u hen eerder – voor de door u aangehaalde problemen – niet zag, geeft u aan het

niet te weten. U meermaals gevraagd waarom u uw familie niet ontmoette, herhaalt u simpelweg hen

niet te hebben ontmoet. Pas na herhaaldelijk vragen, geeft u aan dat uw moeder u niet toeliet om hen te

zien – wat aangezien u pas nadat de vraag u meermaals werd gesteld tot dit antwoord komt, weinig

geloofwaardig is. U gevraagd waarom, oppert u dat ze misschien bang was omwille van het dorp en de

mensen die er wonen. U vervolgt met: ‘We waren bang. Mijn moeder was zo bang. Het was zo lang

geleden dat ze naar het dorp ging. Het is lang geleden dat we naar het dorp gingen. We waren beiden

bang. Omdat we geen keuze hadden, moesten we naar het dorp gaan’. U verduidelijkt bang te zijn

geweest ten gevolge van de dood van uw grootouders (zie notities dd. 11/03/2019, p. 8-9). Dat u zulke

aarzelende en onduidelijke verklaringen aflegt met betrekking tot de reden waarom u uw

familieleden niet zou hebben gezien, ondermijnt de geloofwaardigheid ervan. Dat u

bovendien zulke summiere verklaringen aflegt met betrekking tot de gebeurtenissen die tot de dood van

uw grootouders zouden hebben geleid, terwijl u hun dood als oorzaak aanduidt van uw grote angst, doet

dat evenzeer. Dat jullie tenslotte zouden zijn teruggekeerd naar de gemeenschap van uw ouders en

daar intrek zouden hebben genomen in het ouderlijk huis van uw vader, zonder in aanraking te zijn

gekomen met de familieleden langs moeders-en vaderszijde die in Ubiaja wonen, is niet geloofwaardig.

U verklaart niet te weten of de familie op de hoogte was van jullie terugkeer (zie notities dd. 11/03/2019,

p. 9).

Na enkele maanden in Upaja, Esan leerde u uw echtgenoot E. kennen. U zat buiten het huis

wanneer hij passeerde, zich voorstelde en vroeg of u nieuw naar het dorp kwam, waarop u antwoordde

van de stad te komen (zie notities dd. 06/02/2019, p. 22). Na enkele keren te zijn teruggekomen, stelde

hij voor te trouwen wat u aanvaardde. Nadat jullie in juli 2017 trouwden, trok u onmiddellijk bij hem in

een beetje ver van waar u en uw moeder woonden, op een 30-tal minuten per auto (zie notities dd.

06/02/2019, p. 25). Wanneer jullie voor het eerste geslachtsgemeenschap hadden, merkte uw

echtgenoot op dat u niet besneden was en eiste van u dat te moeten ondergaan. Het verwondert ten

zeerste dat indien uw echtgenoot en schoonfamilie vrouwelijke genitale verminking als

voorwaarde zien voor een man om te mogen huwen met een vrouw, dit op voorhand niet werd

besproken, des te meer daar u verklaarde uit de stad afkomstig zijn – waar volgens uw
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verklaringen besnijdenis niet langer wordt beoefend (zie notities dd. 11/03/2019, p. 14). U

gevraagd waarom de besnijdenis niet voor uw huwelijk werd besproken, oppert u dat uw echtgenoot

mogelijks dacht dat u reeds werd besneden aangezien het gebruikelijk is voor de meeste meisjes

binnen die gemeenschap. Dat er niet eerder naar de besnijdenis werd gevraagd, is volgens u omdat uw

echtgenoot misschien dacht, of voelde, dat u besneden was (zie notities dd. 11/03/2019, p. 15).

Waarom het voor hen zo belangrijk was dat u werd besneden, weet u niet. Ook u stond klaarblijkelijk

niet stil bij het mogelijks problematisch karakter van een huwelijk met een traditioneel man in een

gemeenschap waar besnijdenis wordt uitgevoerd (zie notities dd. 11/03/2019, p.16) daar u stelt niet te

hebben geweten dat besnijdenis zo belangrijk was binnen de traditie van de gemeenschap van uw

ouders.

U meent dat indien u bij uw echtgenoot was gebleven, u verplicht zou worden om de besnijdenis te laten

uitvoeren. U stelt dat ze u naar hun altaar en traditionele Goden zouden brengen om de besnijdenis uit

te voeren. Gevraagd hoe ze u als volwassen vrouw kunnen laten besnijden, verklaart u het niet te weten

en dat ze het met geweld zouden doen (zie notities dd. 11/03/2019, p. 18).

Na 2 maanden bij uw echtgenoot te hebben verbleven en continu onder druk te hebben gestaan om u te

laten besnijden, verliet u het huis en vluchtte u naar E., een vrouw die u in het dorp ontmoette en

waarmee u bevriend geraakte (‘Ze zei dat ze vrienden met mij wilt worden en ik zei, ik heb geen

vrienden en zo werden we vrienden’) (zie notities dd. 06/02/2019, p. 38). Daar aangekomen stelde zij

voor een groep die diezelfde avond nog naar Libië vertrok, te vergezellen. Dat u echter besloot het

land te verlaten zonder andere mogelijkheden te hebben overwogen, is niet ernstig. Men dient

immers vooraleer men om internationale bescherming verzoekt eerst alle binnenlandse

beschermingsmogelijkheden te hebben uitgeput. Uit uw verklaringen blijkt niet dat u heeft getracht

een uitweg te zoeken uit uw situatie. Zo hebt u de mogelijkheid van scheiding klaarblijkelijk niet

overwogen. U gevraagd hoe je kan scheiden bij een traditioneel huwelijk, stelt u dat indien je niet langer

wilt trouwen de familie [van de vrouw] de betaalde bruidsschat, in casu 23 Naira, terug dient te brengen

naar de familie [van de man] (zie notities dd. 06/02/2019, p. 25 en 29). U geeft echter aan dat niet

te hebben geprobeerd en er nu geen manier is om met hen te praten. U nogmaals gevraagd of u

probeerde weg te gaan van uw man door de bruidsschat terug te betalen, antwoordt u te hebben

moeten wegrennen naar de plek van een vriend en dat er geen manier was dat u kon proberen om te

betalen (zie notities dd. 06/02/2019, p.30). Ook het tweede persoonlijk onderhoud wordt u erop gewezen

dat aangezien uw echtgenoot een besneden vrouw wilde, wat u niet was, jullie toch gewoon uit elkaar

konden gaan, waarop u reageert dat het niet zo gemakkelijk is voor u. Gevraagd naar de reden,

antwoordt u het volgende: ‘Het was niet zo gemakkelijk voor mij, want ik weet het niet. Ik weet het niet.

Het was niet gemakkelijk voor mij en daarom rende ik weg. Als ik zou zeggen dat ik wilde scheiden, ik

weet niet of hij het eens zou zijn of niet. Ik dacht er enkel aan om te smeken en zien of ze het eens

zouden zijn, om er te blijven en vrede te hebben. De scheiding zat niet in mijn hoofd, maar wanneer ik

zag dat het teveel was voor mij, moest ik wegrennen’. U dacht niet aan scheiden omdat het toen niet in

uw hoofd zat. Pas nadat meermaals wordt gevraagd waarom, verklaart u dat uw ouders nooit zijn

gescheiden en uw moeder zei dat huwelijk in goede en kwade tijden is. Dat u niet eens dacht aan

scheiden van uw man, dat het geeneens werd besproken, tast de geloofwaardigheid van de door

u aangehaalde feiten verder aan.

Ook de optie u elders in Nigeria te vestigen, hebt u niet overwogen. U gevraagd waarom u niet

elders heenging in Nigeria, stelde u dat u voelde dat het huis van Eli.de gemakkelijkste plaats was om

heen te gaan en zij u zei om weg te gaan. Nogmaals gevraagd waarom u niet elders heen kon gaan,

verklaart u dat het land verlaten toen de optie was die u had (zie notities dd. 06/02/2019, p. 39). Ook

tijdens het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS werd u gevraagd waarom u besloot om Nigeria

te verlaten en waarom u niet elders heenging in Nigeria, waarop u verklaarde dat het huis van uw

vriendin de snelste plek was om heen te gaan. Gevraagd waarom u besloot om in te gaan op het

aanbod van Eli.om het land te verlaten, stelt u geen keuze te hebben gehad, er niemand bij u was en u

niets bij u had. Teruggaan naar Lagos kwam niet in u op daar u geen geld had en dat niet in uw hoofd

zat. U erop gewezen ook geld nodig te hebben om Nigeria te verlaten, antwoordt u afwijkend niet langer

te hebben kunnen blijven en diezelfde avond nog te hebben moeten weggaan (zie notities dd.

11/03/2019, p. 12). Dat u zo weinig aandacht had voor alternatieven (voor het verlaten van uw land en

een gevaarlijke reis naar Europa via Libië) tast de ernst en geloofwaardigheid van uw beweerde

problemen bijkomend fundamenteel aan.

Of u bovendien nog steeds met uw echtgenoot E. bent getrouwd, weet u niet. Voor de DVZ verklaarde u

terug alleenstaande te zijn nadat u in juni 2017 traditioneel huwde. Na vertrek uit uw land zijn jullie
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niet langer samen (zie verklaring DVZ, vraag 14). Ook tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS

verklaart u in eerste instantie niet langer met hem te zijn getrouwd (zie notities dd. 06/02/2019, p. 20).

Het tweede persoonlijk onderhoud echter stelt u nog steeds met hem getrouwd te zijn aangezien u de

bruidsprijs niet teruggaf (zie notities dd. 11/03/2019, p. 20). Na uw vertrek uit Nigeria hebt u één keer

contact gehad met uw moeder wanneer u in Libië was die u vertelde Ubiaja te hebben verlaten omdat

ze steeds werd lastiggevallen door de familie van uw (ex) echtgenoot. Waar ze heenging, weet u niet.

Nadien hebt u geen nieuws meer vernomen van uw moeder of van de familie van E. (zie notities dd.

06/02/2019, p. 15 en p. 30).

Op basis van voorgaande dient te worden vastgesteld dat u er in uw hoofde niet in bent geslaagd

een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, noch een reëel risico op het

lijden van ernstige schade volgens de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te

maken.

U verklaart bij terugkeer naar Nigeria eveneens te vrezen voor de vrouwelijke genitale verminking van

uw dochter, E.O.I.. U meent dat bij terugkeer naar de gemeenschap uw echtgenoot E. E.O.I. zal

beschouwen als zijn dochter en haar zal laten besnijden. U ermee geconfronteerd dat hij de vader niet

is, beaamt u en voegt u toe dat hij als uw echtgenoot recht heeft op het kind (zie notities dd. 11/03/2019,

p. 22). Aangezien u uw verklaringen omtrent uw huwelijk en gedwongen besnijdenis niet

aannemelijk kan maken, overtuigt u evenmin wat betreft de door u geuite vrees voor de genitale

verminking van uw dochter. Bovendien verklaart u dat niemand in Nigeria weet dat u bent bevallen

van een dochter (zie notities dd. 11/03/2019, p. 21) waardoor u de vrees voor besnijdenis van uw

dochter niet kan concretiseren. U kan immers geen argumenten naar voor schuiven waaruit blijkt dat uw

vermeende echtgenoot uw dochter, die niet de zijne is en waarvan hij geen weet heeft, bij terugkeer

naar Nigeria zou willen laten besnijden.

Overigens stelt u bij terugkeer naar Nigeria terug te willen keren naar de stad [Lagos] en niet naar de

gemeenschap waar vrouwen geen zeggenschap hebben. U meent dit echter niet te kunnen doen

aangezien de familie van uw man u zou zoeken, wat u rekening houdend met bovenstaande

vaststellingen geenszins weet te staven (zie notities dd. 11/03/2019, p.23 en p.25). In Lagos verklaart u

dat ze niet denken over besnijdenis en iedereen zijn eigen ding doet. U meent bijgevolg dat indien u niet

terugkeert naar de gemeenschap en naar een stad gaat, bijvoorbeeld Ikeja waar u eerder woonde in

Lagos, er geen probleem is. U verklaart uw dochter in een stad te kunnen beschermen. Dat u bovendien

niet besneden bent, toont aan dat de praktijk binnen uw familie niet langer wordt toegepast.

Hierbij moet eveneens worden opgemerkt dat uit verschillende bronnen blijkt dat

vrouwenbesnijdenis in Edo state, de deelstaat waarin de door u aangehaalde gemeenschap zich

bevindt, illegaal is (zie informatie administratief dossier). Ook in verschillende andere deelstaten van

Nigeria werd de praktijk van vrouwenbesnijdenis buiten te wet gesteld. In Lagos is er bijvoorbeeld een

wet in voege tegen huiselijk geweld (Prohibition Against Domestic Violence Law No 15, 2007 of Lagos

State). De vaststelling dat een wet tegen vrouwenbesnijdenis in verschillende Nigeriaanse deelstaten

werd gestemd wijst op een maatschappelijk draagvlak om deze praktijk te bannen. Na enige aarzeling

geeft u aan dat vrouwenbesnijdenis in Edo state bij wet verboden is. Bovendien duidt het feit dat in de

staat Edo een wet werd goedgekeurd die vrouwelijke genitale verminking verbiedt, op een zekere

eenstemmigheid met betrekking tot de weerstand tegen vrouwenbesnijdenis vanwege de wetgevende

instanties, die de vertegenwoordigers vormen van de bevolking van Edo State.Er kan dan ook niet

worden besloten dat het, in uw geval, onmogelijk zou zijn om een gedwongen besnijdenis

te voorkomen bij een terugkeer naar Nigeria.

Volgens de demographic and health survey (DHS) van 2013 is 24,8 % van de Nigeriaanse vrouwen

tussen 15 en 49 jaar besneden. Er werd tevens gepeild naar de prevalentie bij meisjes van 0 tot 14 jaar,

waaruit blijkt dat 16,9% van de ondervraagden hun dochters had laten besnijden. Het CGVS beschikt

bovendien over informatie dat ongeveer 41.6 % van de vrouwen in Edo Staat besneden wordt. Hoewel

dit percentage aanzienlijk is, betekent dit ook dat 59% van de vrouwen, ofwel de meerderheid van de

vrouwelijke inwoners van Edo niet besneden wordt. In Lagos state is 34.8 % van de vrouwen besneden.

Tot slot beschikt het CGVS ook over informatie dat er in Nigeria generatie na generatie een duidelijke

daling is van het aantal besnijdenissen (zie informatie administratief dossier).

Voor het CGVS haalt u aan na de dood van uw vader in moeilijke levensomstandigheden te hebben

geleefd en ten gevolge daarvan ook van Ikeja naar Iyana Ipaja, en van Iyana Ipaja naar Ubiaja te

hebben moeten verhuizen. Echter toont u geenszins aan enig initiatief te hebben genomen om iets aan
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uw geopperde situatie te doen. Zo verklaarde u na in 2007 de secundaire school te hebben afgemaakt

tot 2015 wanneer u een praktijkcursus volgde, thuis te hebben gezeten omdat er niets te doen was (zie

notities dd. 06/02/2019, p. 11). U gevraagd of u ooit hebt gewerkt, stelt u dat niet te hebben gedaan.

Gevraagd hoe dat komt, verklaart u het haar van mensen te hebben gedaan en in ruil daarvoor een

kleine tip te krijgen. Andere dingen deed u niet. Gevraagd waarom u – gezien de moeilijke

levensomstandigheden na de dood van uw vader – niet werkte, geeft u aan te hebben geprobeerd om

werk te zoeken en u rondkwam met het handwerk dat u van 2016 tot 2017 deed. Eerder zou u niet

hebben gewerkt omdat u zorg droeg voor uw zieke vader die echter in 2005 stierf (zie notities dd.

06/02/2019, p. 12 en p. 17-18). Meermaals gevraagd waarom u na de dood van uw vader niet werkte,

geeft u uiteindelijk aan niet te hebben gewerkt maar uw moeder soms te hebben geholpen in haar

winkel. Uit uw verklaringen blijkt niet dat u enige poging heeft ondernomen om de door u aangehaalde

moeilijke levensomstandigheden in Nigeria enigszins te verbeteren.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen met betrekking tot uw reisweg niet kunnen

overtuigen. Reeds voor de DVZ verklaarde u voor uw reis van Nigeria naar Libië niet te hebben moeten

betalen. U zag andere mensen vertrekken en u volgde. Die mensen zeiden u te zullen helpen tot in

Libië. U dacht hen het bedrag van 50.000 Naira te kunnen terugbetalen indien u in Libië zou werken.

Uiteindelijk kon u niet betalen. U gevraagd wat de bootreis van Libië naar Italië kostte, antwoordde u

eerst 150 Dinar, vervolgens 115 Dinar, 500 Dinar om te besluiten dat u het vergat (zie verklaring DVZ,

vraag 36). Voor het CGVS verklaart u ook niet te hebben betaald naar Libië aangezien er bij aankomst

een probleem was waardoor iedereen naar een andere plek ging en u de persoon niet vond die u

diende te betalen. Gevraagd om dat probleem te duiden, stelt u dat u door de chauffeur aan een

slavenhandelaar werd verkocht en u daardoor niet betaalde. U werd verkocht aan een Nigeriaans

persoon die u nadat u uw problemen uitlegde, naar Tripoli bracht om de oversteek te maken naar Italië.

Naar Italië betaalde u niets daar de man die u naar Tripoli bracht voor u betaalde. U erop gewezen dat

zonder geld te betalen er geen oversteek kan worden gemakt, stelt u geen geld te hebben gehad en dat

iemand voor u betaalde. U beloofde die man wanneer u in Europa kwam te zullen terugbetalen. De man

echter zei niets te willen en u louter te helpen nadat u uw verhaal vertelde (zie notities dd. 06/02/2019,

p. 35-37). U gevraagd of u de waarheid vertelde omtrent uw reis, herhaalt u het voorgaande. Verder

verklaart u voor de DVZ achtereenvolgens één week in Agadez, Niger en 3 weken in Sabah, Libië te

hebben verbleven om vervolgens na één week onderweg te zijn geweest naar Tripoli iets langer dan

een week aan de kust te hebben gewacht tot de zee rustig werd. Na aankomst in Sicilië, Italië waar u 2

nachten verbleef, werd u naar Torino gebracht waar u van oktober 2017 tot februari 2018 bij het

Rode Kruis verbleef (zie verklaring DVZ, vraag 37). Tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS

echter verklaart u 2 maanden in een centrum in Italië te hebben verbleven. Uit uw verklaringen blijkt niet

dat u de waarheid heeft verteld met betrekking tot uw reisweg.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: een attest

van Dr. Struyven (dd. 23/08/2018) om te bevestigen dat uw bevalling voorzien was voor 7 december

2018 en u niet gecircumciseerd bent, een attest van geboorte van uw dochter E.O.I., geboren op

2 december 2018 te Eeklo, een toelating tot consultatie in de vrouwenkliniek van het UZ-gent, een

getuigschrift van woonst en een medisch attest vrouwelijke genitale verminking (Dr. Merckx, dd.

13/03/2019). Het door u neergelegde medisch attest van 13 maart 2019 toont aan dat uw dochter geen

vrouwelijke genitale verminking onderging. Om aan te tonen dat u niet werd besneden, ontving het

CGVS enkel een attest neer van Dr. Struyven van 23 augustus 2018 om de bevallingsdatum te

bevestiging en met als handgeschreven opmerking dat u niet werd besneden, terwijl u tijdens het

persoonlijk onderhoud op het CGVS werd gevraagd een medisch attest vrouwelijke genitale verminking

voor uzelf en uw dochter te laten opstellen (zie notities dd. 11/03/2019, p. 30), wat u naliet te doen.

Overigens weten de door u neergelegde documenten die louter informatief zijn van aard bovenstaande

conclusies niet te wijzigen.

Dat u omwille van een postnatale depressie die medisch niet werd vastgesteld, last zou hebben

van geheugenproblemen, wordt niet aangetoond aan de hand van geloofwaardige documenten en kan

bijgevolg niet worden meegenomen in de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming.

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

zich in het administratief dossier bevindt (zie ‘COI Focus Nigeria: Situation sécuritaire liée à Boko

Haram’ dd. 28 maart 2018), duidelijk blijkt dat Boko Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er bijna

geen grondgebied meer controleert. Voorts blijkt uit dezelfde informatie dat de actieradius van Boko

Haram in Nigeria geografisch beperkt is en de groep actueel hoofdzakelijk actief is in het uiterste

noordoosten van Nigeria, en dan vooral in de staat Borno, waar de bevolking wordt getroffen door raids,
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ontvoeringen en aanvallen. Ook de noordoostelijke staten Adamawa en Yobe worden door dergelijke

gewelddaden van Boko Haram getroffen, maar dit in mindere mate. De rest van Nigeria blijft echter

gevrijwaard van vergelijkbare terreurdaden van Boko Haram. 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 Lagos te worden beoordeeld.

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

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

voor burgers in de staat Edo, noch in de staat Lagos actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer

te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld

in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er voor burgers in de staat Edo, noch in de staat

Lagos aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingen werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te

formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Daar u geen

opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het

persoonlijk onderhoud.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 2 mei 2019 in een enig middel een schending aan van

“artikel 62 van de Vreemdelingenwet” en van “artikel 3 van de wet de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen”.

Verzoekster benadrukt dat ze zeer ruim heeft proberen antwoorden op de vragen van het CGVS, maar

dat onvoldoende rekening werd gehouden met haar persoonlijke elementen, in het bijzonder haar

zwangerschap. Verzoekster betoogt dat het algemeen gekend is dat “tijdens zwangerschappen het

geheugen niet steeds optimaal werkt” ze meent dat “er door een vervolgafspraak ruim na de bevalling

voldoende gecompenseerd” had kunnen worden. Zij stelt vast dat het CGVS echter besloot dat “het

volgens haar aangewezen was om de zaak af te wijzen, niet op grond van ongeloofwaardigheid maar

wel op grond van onvoldoende elementen”.

Verzoekster stelt dat vervolging ook kan verwijzen naar de onwil of de onbekwaamheid van de overheid

om bescherming te bieden, maar dat de landen waar men asiel zoekt het Vluchtelingenverdrag zelden

zo ruim zullen interpreteren. Verder wijst zij erop dat asielzoekers het wantrouwen tegenover

administratieve beslissingen in eigen land meenemen naar de asielinstanties van de landen waar ze

terechtkomen.

Verzoekster haalt aan dat ze als vrouw werd geconfronteerd met een inferieure positie en dit ook heeft

moeten meemaken tijdens haar vlucht. Zo stelt ze dat ze verkocht werd en als slaaf diende te werken,

werd ingezet in het huis van haar meester, waar ze zich voor haar meester diende te prostitueren.

Verzoekster betoogt dat dit element zeer moeilijk is voor haar en dat zij mede gelet op de zwangerschap

in dermate zwakke positie was dat zij hier niet over kon spreken. Verzoekster wijst erop dat het CGVS

geen onderzoek heeft verricht naar deze feiten, daar waar alle tekenen aanwezig waren om te kunnen

beseffen dat er seksuele diensten zijn geleverd.

Verzoekster voert aan dat het CGVS geen rekening houdt met “de context waarbinnen verzoekster

opgroeide en met de algemene kennis van verzoekster, haar opleidingsniveau en de algemene situatie

in het land van oorsprong of nog met hetgeen verzoekster heeft meegemaakt onderweg...”.
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Wat betreft haar tegenstrijdige verklaringen bij de DVZ en het CGVS, betoogt verzoekster dat interviews

bij “DVZ vluchtig en vaak zeer oppervlakkig gebeuren waar niet alle details duidelijk of zelf accuraat

worden opgeschreven”.

Waar verzoekster geen weet heeft van de gebeurtenissen in haar dorp, noch van de reden waarom zij

er met haar moeder vertrokken is, stelt verzoekster dat deze elementen feiten en gebeurtenissen zijn

“van VOOR verzoeksters bewustzijn” en dat zij zich hierover geen vragen stelde als kind “aangezien zij

hier toch geen enkele invloed over kon uitoefenen”.

Verzoekster benadrukt dat ze geen hogere opleiding genoten heeft en zich bij vele zaken van het

dagelijkse leven weinig tot geen vragen diende te stellen. Zij wijst erop dat overleven vaak belangrijker

is dan het comfort van het leven en dat zij weinig vragen heeft kunnen of moeten stellen over haar

grootouders. Zij haalt aan dat zij met haar moeder naar de stad gevlucht is om aan de extreme armoede

te ontsnappen, dat zij in het dorp de mogelijkheid hadden in een woning te verblijven welke eigendom

van de familie was, dat het wonen in dergelijke woning beter is dan te moeten overleven (of sterven) op

straat en dat verzoekster zich dan ook weinig vragen wou stellen over deze wijze van overleven.

Verzoekster gaf aan dat geen vragen werden gesteld over de besnijdenis bij verzoekster door haar

toekomstige echtgenoot, nu het zeer ongebruikelijk is om over seksualiteit te spreken voor het huwelijk.

Zij stelt dat het gegeven dat de echtgenoot vrij traditioneel was én opgroeide in een dorp niet tot gevolg

heeft dat verzoekster zich hierbij automatisch vragen bij diende te stellen. Zij wijst erop dat zij zelf

opgroeide in een stad, waar de gebruiken anders zijn.

Verzoekster voert aan dat uit geen enkel element in het dossier of door het CGVS naar voor gebracht,

blijkt dat de vraag van de besnijdenis in traditionele huwelijken een onderwerp of voorwerp van

onderhandelingen zou betreffen. Verzoekster herneemt dat zij enkel met deze vraag geconfronteerd

werd na de eerste betrekkingen én dus nadat dit door haar echtgenoot werd ontdekt.

Verder benadrukt verzoekster dat zij weinig andere mogelijkheden had dan naar het buitenland te

vluchten. Zij stelde te weten “dat zij de stad waren ontvlucht voor problemen en daar niet terug naartoe

kon. Ook haar familie kon haar niet helpen omdat deze zelf in een zeer precaire situatie verbleef.”. Zij

legt uit dat haar man door het huwelijk het recht had haar overal in het land te volgen en met geweld

terug te brengen en dat ze als vrouw geen rechten had.

Verzoekster stelt dat geen gesprek over de bruidsschat gevoerd werd omdat ze in acuut gevaar was en

geen andere mogelijkheid kon bedenken om zich in veiligheid te brengen. Zij geeft verder aan dat

scheiding niet werd overwogen omdat dit niet gebruikelijk is in landelijke gebieden en omdat de man alle

macht heeft. Verzoekster wijst erop dat het een ernstige belediging is om van de man weg te gaan, dat

enkel de man de scheiding kan aanvragen en dat niet tot echtscheiding kan worden overgegaan in de

eerste twee jaar na de aanvraag. Het CGVS heeft geen enkele documentatie hierover toegevoegd, daar

waar zij de echtscheiding wel als een optie zou beschouwen.

Verzoekster beklemtoont dat “het CGVS in haar besluit geen uitspraak doet over de geloofwaardigheid

van verzoekster maar louter aangeeft dat er onvoldoende elementen aanwezig zijn om tot bescherming

te besluiten. Op grond van de hierboven gestelde paragraaf, kan echter gesteld worden dat het besluit

in strijd is met de motivatie.”.

Verzoekster wijst erop dat ze is “gevlucht, heeft geen contact meer, werd gedwongen zich te

prostitueren (voor haar eigenaar), heeft een kind van een andere man” en dat ze dan ook geen contact

meer kan opnemen om na te gaan of zij nog gehuwd is.

Verzoekster betoogt dat ze niet kan terugkeren uit vrees voor genitale verminking voor verzoekster zelf

én voor haar dochter. Verzoekster vreest dat haar dochter haar zal worden afgenomen en aan haar man

zal overhandigd worden omdat deze via de vaderschapsregel de vader is. Zij stelt dat het kind genitaal

verminkt zal worden uit wraak om de ernstige belediging.

Verzoekster benadrukt dat nooit werd gesteld dat het huwelijk ongeloofwaardig is.

Verzoekster verwijst naar de statistieken van het CGVS en stelt dat besnijdenis nog zeer vaak

voorkomt, ondanks het wettelijk verbod. Ze haalt een artikel van Plan International aan met betrekking

tot besnijdenis.
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Wat betreft haar reisweg, stelt verzoekster dat zij niet in geld diende te betalen, doch andere diensten

verrichtte. Zij herneemt dat zij door de schaamte en haar zwangerschap zeer moeilijk de ware toedracht

kon geven van haar betaling, maar dat het CGVS dit tussen de lijnen kon achterhalen.

Verzoekster vraagt in hoofdorde de betwiste beslissing “van het Commissariaat Generaal te herzien of

te hervormen en aldus verzoeker de hoedanigheid van vluchteling in de zin van art.1, A, lid 2 van de

Conventie van Genève toe te kennen”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

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 noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, §1 van de richtlijn 2011/95/EU

volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te

verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming.

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis

en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het

land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met

inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de

wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de

bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Verzoekster benadrukt in haar verzoekschrift dat ze zeer ruim heeft proberen antwoorden op de

vragen van het CGVS, maar dat onvoldoende rekening werd gehouden met haar persoonlijke

elementen, in het bijzonder haar zwangerschap. Verzoekster betoogt dat het algemeen gekend is dat

“tijdens zwangerschappen het geheugen niet steeds optimaal werkt en er door een vervolgafspraak ruim

na de bevalling voldoende gecompenseerd worden.”. Verzoekster is op 2 december 2018 bevallen van

haar dochter en werd vervolgens op 6 februari 2019 en op 11 maart 2019 – respectievelijk 2 en 3

maanden na haar bevalling – gehoord op de zetel van het CGVS. De Raad kan slechts vaststellen dat in

zoverre verzoekster meent dat haar geheugen niet optimaal werkte tijdens haar zwangerschap (sic) -

wat niet meer is dan een blote bewering die met geen enkel objectief element is aangetoond - rekening

werd gehouden met een redelijke termijn vooraleer verzoekster na haar bevallingsdatum werd

opgeroepen voor een persoonlijk onderhoud bij het CGVS. Bovendien werden er aan verzoekster

steunmaatregelen verleend in het kader van de behandeling van haar verzoek door het CGVS en werd

zij tijdens beide persoonlijke onderhouden door een vrouwelijke protection officer gehoord. Aldus stelt de

Raad vast dat aan de in haren hoofde vastgestelde bijzondere procedurele noden op passende wijze

werd tegemoet gekomen, zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden

gerespecteerd en dat zij kon voldoen aan haar verplichtingen.

2.3.2. Verzoekster verklaart Nigeria te zijn ontvlucht omdat haar echtgenoot E. haar wilde besnijden.

Verzoekster maakt haar asielrelaas echter niet aannemelijk.

2.3.3. Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoekster geen duidelijk beeld van haar ware levenswandel

schetst. Zo legt zij geen eenduidige verklaringen af aangaande haar opeenvolgende verblijfplaatsen. Bij

de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaf verzoekster immers nog aan dat zij in 2017 samen met haar

moeder uit financiële overwegingen van Lagos naar de gemeenschap Upaja, in Ubiaja, Local

Government Area Esan South-East verhuisde. Verzoekster verklaarde dat ze sinds ze klein was in de

gemeente Iyanapaji, in de stad Lagos woonde, waarna zij minder dan een jaar in Awolowostreet, Ikeja,

in Lagos woonde vooraleer zij de laatste 6 maanden voor haar vertrek uit Nigeria in september 2017 in

Ixan (Esan), Edo state woonde (verklaring DVZ, vraag 10). Tijdens het persoonlijk onderhoud bij het
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CGVS stelde verzoekster dan weer in Ikeja geboren te zijn en daar te hebben gewoond tot zij in 2015

samen met haar moeder naar Iyana Ipaja verhuisde, waarna ze in 2017 naar Esan verhuisden (notities

van het persoonlijk onderhoud van 6 februari 2019 (hierna: notities 1), p. 10). Geconfronteerd met haar

tegenstrijdige verklaringen, herhaalde verzoekster het voorgaande (“Bij DVZ vermeldde u minder dan

een jaar in Ikeia te hebben gewoond?”, “In Ikeja ben ik geboren en daar verbleven wij. Bij DVZ... Ik

verbleef gans mijn leven in Lagos. Ik verbleef op twee plekken in Lagos, Ikeja en Iyana Ipaja. Die twee

plaatsen verbleven we tot we naar Ixan gingen.”, notities 1, p. 10). Het bevestigen van één van twee

uiteenlopende versies kan verzoeksters incoherente verklaringen echter niet verschonen.

2.3.4. Waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt dat interviews bij “DVZ vluchtig en vaak zeer

oppervlakkig gebeuren waar niet alle details duidelijk of zelf accuraat worden opgeschreven”, kan dit –

daargelaten het een louter blote bewering is die verzoekster niet concreet aantoont – niet verschonen

dat verzoekster foutieve informatie aangaande haar opeenvolgende verblijfplaatsen in Nigeria zou laten

optekenen. De Raad wijst erop dat verzoeksters verklaringen op Dienst Vreemdelingenzaken aan haar

werden voorgelezen en zij deze voor akkoord heeft ondertekend zonder gebruik te maken van de

mogelijkheid om eventuele correcties aan te brengen.

2.3.5. Daar waar verzoekster gedurende haar persoonlijk onderhoud stelde dat ze na de dood van haar

vader in moeilijke levensomstandigheden verkeerde en ten gevolge daarvan van Ikeja (Lagos) naar

Iyana Ipaja (Lagos), en van Iyana Ipaja naar Ubiaja (Esan, Edo State) moest verhuizen, kan slechts

worden vastgesteld dat verzoekster, die nochtans in 2007 de secundaire school afwerkte en in 2015 een

praktijkcursus volgde, geen initiatief nam om iets aan haar voorgehouden financieel moeilijke situatie te

doen. Zo stelde ze van 2007 tot 2015 thuis te hebben gezeten omdat er niets te doen was (notities 1, p.

11) en dat ze nooit gewerkt heeft (notities 1, p. 16-17). Gevraagd hoe dat komt, antwoordde verzoekster

dat ze het haar van mensen deed en in ruil daarvoor een kleine tip kreeg (notities 1, p. 17). Gevraagd

waarom verzoekster – gezien de moeilijke levensomstandigheden na de dood van haar vader – niet

werkte, stelde ze dat ze geprobeerd heeft om werk te zoeken en dat ze rondkwam met het handwerk dat

ze van 2016 tot 2017 deed (notities 1, p. 17). Verzoekster gaf aan dat ze eerder niet werkte omdat haar

vader ziek was en zij voor hem zorgde (notities 1, p. 17), terwijl haar vader in 2005 stierf (verklaring

DVZ, punt 13). Meermaals gevraagd waarom verzoekster na de dood van haar vader niet werkte, stelde

zij uiteindelijk niet te hebben gewerkt maar haar moeder soms te hebben geholpen in haar winkel

(notities 1, p. 18). Verzoeksters vage, onaannemelijke en wijzigende verklaringen over haar werksituatie

in Lagos maken niet onredelijk aan te nemen dat zij haar ware levens- en werkomstandigheden in

Nigeria niet wenst kenbaar te maken aan de Belgische asielinstanties. De Raad stelt bovendien vast dat

verzoeksters familie wel de nodige financiën had om haar naar school te laten gaan en nog een

bijkomende praktijkcursus te laten volgen. Voorts kon ze beweerdelijk 12 jaar thuis zitten zonder te

werken en dit niettegenstaande haar diploma’s. Dat verzoekster in extreme armoede leefde kan dan ook

niet blijken.

2.3.6. Daarnaast is verzoeksters kennis aangaande de regio van herkomst van haar ouders, de

gemeenschap waar zij vandaan komen en de plek waarnaar zij samen met haar moeder besloot te

verhuizen, onaannemelijk ontoereikend. Verzoekster stelde dat zij in Esan in de leegstaande woning van

haar grootouders introkken (notities 1, p. 20), doch kon niet aangeven hoe lang het huis leegstond, noch

of er eerder iemand woonde, noch of het huis al dan niet leegstond voor zij erheen gingen (notities van

het persoonlijk onderhoud van 11 maart 2019 (hierna: notities 2), p. 6). Verder verklaarde verzoekster

dat haar vader Esan diende te verlaten nadat de dorpelingen zijn ouders – verzoeksters grootouders –

zouden hebben gedood (notities 1, p. 19). Verzoekster voegde eraan toe dat wordt gezegd dat de

traditionele dorpelingen slecht zijn en haar grootouders werden gedood met een ziekte (notities 1, p.

19). Zij verklaarde initieel dat ze nog jong was wanneer haar grootouders stierven om vervolgens te

opperen niet te weten wanneer ze stierven en te stellen dat ze mogelijks nog niet eens geboren was

(notities 1, p. 20; notities 2, p. 5). Verzoekster stelde dat haar vader niet wilde dat ze zouden terugkeren

naar het dorp, maar dat ze geen keuze hadden (notities 1, p. 20). Verzoekster wist verder niet waarom

haar moeder Ubiaja verliet, noch waarom zij nooit terugkeerde (notities 2, p. 5).

Verzoeksters verklaringen zijn geheel ongerijmd. Bovendien kon verzoekster de gebeurtenissen in het

dorp en de omstandigheden van haar grootouders hun dood amper kan toelichten en evenmin kon ze

uitleggen waarom verzoekster en haar moeder – ondanks die gebeurtenissen – toch besloten om terug

te keren. Verzoeksters asielrelaas komt geheel verzonnen voor.

2.3.7. Verzoekster voert in haar verzoekschrift aan dat deze elementen feiten en gebeurtenissen zijn

“van VOOR verzoeksters bewustzijn”, dat zij zich hierover geen vragen stelde als kind “aangezien zij

hier toch geen enkele invloed over kon uitoefenen” en benadrukt verder dat ze geen hogere opleiding
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genoten heeft, zich bij vele zaken van het dagelijkse leven weinig tot geen vragen diende te stellen, dat

overleven vaak belangrijker is dan het comfort van het leven en dat zij weinig vragen heeft kunnen of

moeten stellen over haar grootouders. Dergelijke persoonlijke vergoelijkingen kunnen niet

rechtvaardigen dat verzoeksters ouders haar nooit zouden hebben ingelicht over de omstandigheden

van de dood van verzoeksters grootouders en de reden van hun vertrek uit Esan, hun dorp van

herkomst. Bovendien is redelijk te verwachten dat verzoeksters moeder, wanneer zij samen met

verzoekster terugkeerde naar haar dorp in Esan, haar over deze gebeurtenissen zou vertellen, minstens

dat verzoekster hierom zou vragen, quod non. Ook indien ze daarop moet vertrekken dan kan van

verzoekster verwacht worden dat ze weet waarom. Waar verzoekster nog voorhoudt dat ze geen hogere

studies genoten heeft, merkt de Raad op dat verzoekster wel haar middelbare school heeft afgewerkt en

dat ze een volwassen vrouw is die onafhankelijk naar Europa kan komen. Er kan dan ook verwacht

worden dat ze weet waarom ze naar het dorp ging, wat er gebeurde en waarom ze het verliet.

2.3.8. Dit klemt te meer nu verzoekster stelde dat zij, zowel langs moederskant als vaderskant,

familieleden had in Ubiaja, Esan. Dat verzoekster haar familie niet ontmoette aangezien zij slechts kort

in het dorp verbleef vooraleer haar problemen begonnen komt geheel fictief voor (notities 1, p. 15;

notities 2, p. 8). Gevraagd waarom verzoekster hen eerder – voor de door haar voorgehouden

problemen begonnen – niet zag, stelde verzoekster het niet te weten (notities 2, p. 8). Meermaals

gevraagd waarom verzoekster haar familie niet ontmoette, herhaalde zij slechts hen niet te hebben

ontmoet (notities 2, p. 8), om uiteindelijk te stellen dat haar moeder haar niet toeliet om hen te zien

(notities 2, p. 8). De vaststelling dat verzoekster initieel ontwijkend antwoordde om na herhaaldelijk

dezelfde vraag te krijgen uiteindelijk te stellen dat haar moeder haar niet toeliet haar familie te zien, kan

de waarachtigheid van haar antwoord slechts onderuit halen. Dat verzoekster vervolgens verklaarde

“Misschien was ze bang. Omwille van het dorp. Het dorp, ik zei het u, de gemeenschap daar zijn geen

goede mensen. We waren bang. Mijn moeder was zo bang. Het was zo lang geleden dat ze naar het

dorp ging. Het is lang geleden dat we naar het dorp gingen. We waren beiden bang. Omdat we geen

keuze hadden moesten we naar het dorp gaan.” (notities 2, p. 8), waarna ze verduidelijkte bang te zijn

geweest ten gevolge van de dood van haar grootouders (notities 2, p. 9), kan niet overtuigen nu

verzoekster en haar moeder vrijwillig terugkeerden naar het dorp. Verzoeksters ontwijkende en

wijzigende verklaringen met betrekking tot de reden waarom zij haar familieleden niet zou hebben

gezien, ondermijnt de geloofwaardigheid ervan. Dat zij bovendien slechts beknopte en vage

verklaringen aflegde over de gebeurtenissen die tot de dood van haar grootouders zouden hebben

geleid, terwijl zij hun dood als oorzaak aanduidt van haar grote angst, bevestigt dat verzoeksters

verklaringen niet op waar gebeurde feiten berusten. Het is evenmin aannemelijk dat verzoekster en haar

moeder zouden zijn teruggekeerd naar de gemeenschap van haar ouders en daar intrek zouden hebben

genomen in het ouderlijk huis van haar vader, zonder in aanraking te zijn gekomen met de familieleden

langs moeders- en vaderszijde, die in Ubiaja wonen.

2.3.9. Gelet op voorgaande maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij daadwerkelijk naar Ubiaja, Esan

is teruggekeerd en er verbleven heeft. Gezien de door verzoekster voorgehouden vervolgingsfeiten zich

afspeelden in Ubiaja, Esan – zij ontmoette er haar echtgenoot E. en ontvluchtte Nigeria omdat hij haar

wilde laten besnijden – hecht de Raad evenmin geloof aan verzoeksters voorgehouden vluchtrelaas.

2.3.10. Dit klemt des te meer nu er geen concrete elementen voorliggen die kunnen aantonen dat

verzoekster gehuwd was, zelfs niet dat E. bestaat. Zo verklaarde verzoekster dat ze E. in juni 2017

ontmoette, dat hun beide families het huwelijk regelden en dat ze vervolgens in juli 2017 – waar ze bij de

DVZ nog aangaf dat ze in juni 2017 huwde (verklaring DVZ, punt 14) – met hem trouwde (notities 1, p.

22-23). Ze gaf aan dat ze bij E. ging wonen in “Ixan, zijn huis is een beetje ver van waar ik en mijn

moeder woonden”, maar kon zijn woning niet situeren (“Van zijn plek naar mijn familie, waar mijn

moeder verbleef, ik weet de richting niet – laat me 30 minuten zeggen - we noemen het minuten. Ik ken

de richting niet.”, p. 25). Verzoekster stelde dat E. voor het eerst opmerkte dat ze niet besneden was

toen ze geslachtsgemeenschap hadden en dat hij, alsook zijn familie, vervolgens eiste dat verzoekster

een besnijdenis zou ondergaan (notities 1, p. 26). De Raad kan echter niet inzien dat, indien

verzoeksters echtgenoot en zijn familie dermate traditioneel was, dat alle traditionele voorwaarden voor

het huwelijk, waaronder de beweerdelijke besnijdenis niet op voorhand besproken werden. Dit klemt te

meer nu ook ter terechtzitting niet wordt ontkend dat een reden van besnijdenis ligt in de zekerheid dat

verzoekster niet eerder geslachtsgemeenschap had. Bovendien wist deze familie dat verzoekster uit de

stad afkomstig was, waar volgens haar verklaringen besnijdenis niet langer wordt beoefend (notities 2,

p. 14). Verzoeksters verklaringen over de omstandigheden van haar vermeende huwelijk worden niet

aangetoond. Verzoekster kon evenmin verklaren waarom de besnijdenis – gezien het klaarblijkelijke

belang ervan voor haar echtgenoot en diens familie – niet voor het huwelijk werd besproken (“Hij vroeg
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mij niet over ik besneden was of niet. Misschien dacht hij dat ze mij hadden besneden, omdat het

gebruikelijk is voor de meeste meisjes. De meesten besnijden. Hij zal misschien hebben gedacht dat ik

was besneden. De meeste meisjes in dat gebied, en van mijn leeftijd zijn besneden. De meeste meisjes

in die gemeenschap, de gemeenschap van mijn vader, van mijn leeftijd zijn besneden. Zelfs Eli. zei dat

ze besneden was. De meeste meisjes in die gemeenschap.”, notities 2, p. 15; “Hij dacht misschien dat ik

besneden was. Ik weet het niet. Hij vroeg me dat nooit. Misschien voelde hij dat ik besneden was.”,

notities 2, p. 15). Verzoekster kon ook niet aangeven waarom haar besnijdenis zo belangrijk was voor

haar echtgenoot en zijn familie (notities 2, p. 15) en stond zelf niet stil bij het mogelijks problematisch

karakter van een huwelijk met een traditioneel man in een gemeenschap waar besnijdenis wordt

uitgevoerd (notities 2, p. 15-16). Gelet op voorgaande kan niet aangenomen worden dat verzoekster

bekend is met een traditionele dorpsgemeenschap en rol van een besnijdenis binnen het huwelijk.

Verzoekster toont dan ook niet aan dat zij daadwerkelijk huwde met E., en deze man dermate

traditioneel was dat hij de besnijdenis als voorwaarde voor het huwelijk ziet.

2.3.11. Waar verzoekster in haar verzoekschrift aanvoert dat geen vragen werden gesteld over de

besnijdenis omdat het zeer ongebruikelijk is om over seksualiteit te hebben voor het huwelijk, betreft dit

een blote bewering. Bovendien legt verzoekster dan niet uit waarvoor de besnijdenis dan wel belangrijk

zou zijn. Het is in tegendeel net redelijk aan te nemen dat, indien de besnijdenis een belangrijke

voorwaarde voor het huwelijk is, dit wel degelijk tussen de families zou besproken zijn.

2.3.12. Hoe dan ook blijkt uit verzoeksters verklaringen dat zij besloot het land te verlaten zonder dat zij

enige andere mogelijkheid had overwogen. Zo dacht ze er niet over om E. te verlaten, eventueel van E.

te scheiden (notities 2, p. 18-19). Waar verzoekster stelt dat de scheiding niet werd overwogen omdat dit

niet gebruikelijk is in landelijke gebieden en omdat het een ernstige belediging is om van de man weg te

gaan, enkel de man de scheiding kan aanvragen en dat niet tot echtscheiding kan worden overgegaan

in de eerste twee jaar na de aanvraag, stelt de Raad vast dat verzoekster zich opnieuw beperkt tot blote

beweringen. Bovendien is dit strijdig met verzoeksters verklaringen dat de scheiding bij een traditioneel

huwelijk als volgt verloopt: “Hij betaalt een bruidsschat. Als je hem niet langer wilt trouwen, moet uw

moeder de bruidsschat, moet de familie de bruidsschat terug naar zijn familie brengen. Als je de

bruidsschat brengt, 23 naira, als je het terugbrengt naar de familie dan ben je officieel niet langer met

hem getrouwd.” (notities 1, p. 29). De vaststelling dat verzoekster het land ontvluchtte zonder dat ze

zelfs maar geprobeerd had van haar echtgenoot te scheiden – wat volgens haar verklaringen perfect

mogelijk was – ondermijnt verder de geloofwaardigheid van haar voorgehouden huwelijk en haar

problemen die eruit voortvloeiden, met name haar vrees voor gedwongen besnijdenis. Daarnaast stelt

de Raad vast dat verzoekster evenmin heeft overwogen zich elders in Nigeria te vestigen (notities 1, p.

38-39; notities 2, p. 12). Gevraagd waarom ze niet terugkeerde naar Lagos, stelde verzoekster geen

geld te hebben (notities 2, p. 12). Erop gewezen dat verzoekster ook geld nodig had om Nigeria te

verlaten, antwoordde verzoekster slechts ontwijkend (“Heb je geen geld nodig om Nigeria te verlaten?”,

“Sorry?”, “Heb je geen geld nodig om Nigeria te verlaten?”, “Ik begrijp het niet.”, “U zegt mij geen geld te

hebben gehad om naar Lagos te gaan, maar Nigeria verlaten kost toch ook geld?”, “Elisabeth vroeg mij

om weg te gaan met die mensen die die nacht weggingen. Ik kon niet op die plek verblijven tot de

volgende dag, of 2 dagen want ze zouden mij hebben kunnen zoeken. De mensen van mijn man zouden

naar die plek kunnen komen om mij te zoeken. Toen ik die dag er kwam, moest ik weggingen.

Aangezien mensen vertrokken, vroeg ze mij hen te vergezellen want ze zouden me kunnen komen

zoeken.”, notities 2, p. 12). Verzoekster stelde tevens dat ze niet naar de politie ging omdat het een

traditionele zaak is en de politie haar gewoon terug naar huis zou brengen (notities 2, p. 20). De

vaststelling dat verzoekster geen alternatieven overwoog voor het verlaten van haar land - en de

gevaarlijke reis naar Europa via Libië - ondergraaft de geloofwaardigheid van haar voorgehouden

problemen.

2.3.13. Waar verzoekster in haar verzoekschrift betoogt “dat zij de stad waren ontvlucht voor problemen

en daar niet terug naartoe kon”, wijst de Raad erop dat verzoekster de stad was ontvlucht omwille van

financiële problemen - die de Raad niet aannemelijk acht. Bovendien kan niet worden ingezien waarom

verzoekster wel zonder geld naar Europa kan vluchten, maar niet kan terugkeren naar Lagos wat veel

minder financiële implicaties heeft. Verzoeksters bewering, dat haar man door het huwelijk het recht had

haar overal in het land te volgen en met geweld terug te brengen en dat ze als vrouw geen rechten had,

betreffen opnieuw een loutere ongestaafde beweringen. Verzoeksters argumenten in het verzoekschrift

kunnen dan ook niet verschonen dat zij geen enkele poging heeft ondernomen om tot een alternatieve

oplossing te komen.
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2.3.14. Verder blijkt verzoekster niet eenduidig te kunnen stellen of zij op heden al dan niet nog gehuwd

is met E.. Zo verklaarde zij voor de DVZ dat zij terug alleenstaande was, nadat zij in juni 2017 gehuwd

was (“Ik ben terug alleenstaande. Ik was traditioneel gehuwd in juni in 2017. Ik had geen keuze. Wij zijn

niet meer samen sinds mijn vertrek uit mijn land.”, verklaring DVZ, punt 14). Ook tijdens haar eerste

persoonlijk onderhoud verklaarde verzoekster uitdrukkelijk niet langer met E. te zijn gehuwd (“Neen, ik

ben niet langer met hem getrouwd. We zijn niet in Ixan, wij zijn hier. We zijn traditioneel getrouwd.”,

notities 1, p. 20). Tijdens haar tweede persoonlijk onderhoud stelde verzoekster echter dat ze nog

steeds met E. getrouwd is omdat ze de bruidsschat niet heeft teruggegeven (notities 2, p. 20).

Verzoeksters incoherente verklaringen over het gegeven of zij al dan niet nog gehuwd zou zijn met E.,

het kernelement van haar asielrelaas, ondergraven de waarachtigheid van haar voorgehouden

problemen. Zoals hoger gesteld komt verzoekster niet verder dan loutere beweringen die verzonnen

voorkomen.

2.3.15. Wat betreft haar reisweg, stelt de Raad vast dat verzoeksters vingerafdrukken op 17 oktober

2017 werden afgenomen in Pozzallo, in Sicilië (Italië) (zie Eurodac Search Result). Hieruit kan

redelijkerwijs worden afgeleid dat verzoekster per boot naar Sicilië kwam en aldus beroep heeft gedaan

op een smokkelaar, zoals zij ook zelf verklaard heeft (verklaring DVZ, punten 36 en 37). Verzoekster

legde incoherente verklaringen af over het bedrag dat zij voor haar clandestiene reis van Nigeria, via

Niger en Libië, naar Europa betaalde en gaf bij het CGVS zelfs aan niets te hebben betaald voor haar

reis (verklaring DVZ, punt 36; notities 1, p. 35-37). In haar verzoekschrift voert verzoekster voor het

eerst aan dat zij niet in geld diende te betalen, doch zich diende te prostitueren, en wijst zij erop door de

schaamte en haar zwangerschap zeer moeilijk de ware toedracht kon geven van haar betaling, maar dat

het CGVS dit tussen de lijnen kon achterhalen. De Raad hecht ook hieraan geen geloof nu verzoekster

op alle punten van haar relaas meerdere versies geeft die elkaar uitsluiten. Bovendien blijkt uit het

neergelegde geboorteattest dat verzoekster niet onderweg zwanger raakte maar dat de vader van het

kind in België woont. Het komt de commissaris-generaal evenmin toe te speculeren over mogelijke

versies van de feiten zoals verzoeksters advocaat lijkt aan te geven. Hoe dan ook de vraag die zich stelt

is of in hoofde van verzoekster een gegronde vrees voor vervolging kan worden aangenomen in geval

van terugkeer naar Nigeria, dan wel of zij er een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt. Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij

omwille van de beweerde gebeurtenissen op haar reisweg problemen zou kennen ingeval van terugkeer

naar Nigeria.

2.3.16. Wat betreft verzoeksters vrees voor besnijdenis in hoofde van haar dochter E.O.I. herneemt de

Raad dat geen geloof wordt gehecht aan verzoeksters huwelijk met E. en haar hieruit voortvloeiende

vrees voor gedwongen besnijdenis, zodat evenmin aannemelijk is dat E. verzoeksters dochter zou laten

besnijden. Bovendien is de vader van het kind in Schaarbeek, België en draagt het meisje haar vaders

naam.

2.3.17. Daarnaast blijkt uit de informatie omtrent besnijdenis toegevoegd aan het administratief dossier

(COI Focus “Nigeria. vrouwelijke genitale verminking” van 12 oktober 2015 (COI Focus)) dat de

algemene prevalentiegraad in Nigeria volgens de “Demographic and Health Survey” in 2013 24,8

procent bedroeg. Volgens dezelfde studie werden 16,9 procent van de meisjes tussen 0 en 14 jaar

besneden (COI Focus, p. 6). Uit deze informatie blijkt dat er een duidelijke daling merkbaar is in het

aantal besnijdenissen en dat generatie na generatie minder besneden wordt. Voorts zijn er grote

verschillen in de prevalentiegraad naargelang de staat. In Lagos State bedraagt het

prevalentiepercentage 34,8 procent, in Edo State 41,6 procent (COI Focus, p. 10). Besnijdenis is in

Nigeria geen onvermijdelijk en wijdverspreid fenomeen. Dit blijkt tevens uit de vaststelling dat

verzoekster zelf niet besneden is.

2.3.18. Verder stelde verzoekster ook zelf dat haar dochter niet zou besneden worden indien zij

terugkeerde naar de stad (“Ja. Als ik niet terugkeer naar die gemeenschap, als ik naar een stad ga,

waar ik eerder was - waar niemand u kent, als ik naar Ikeja ga, waar ik verbleef, is er geen probleem

daar want het is een stad. Het is enkel in die gemeenschap, in het dorp dat.”, notities 2, p. 25) en dat zij

haar dochter in de stad zelf zou kunnen beschermen (notities 2, p. 25-26). Waar verzoekster nog

verklaarde dat ze echter niet kon terugkeren naar Lagos omwille van haar echtgenoot en zijn familie

(notities 2, p. 25), wijst de Raad op bovenstaande, waaruit blijkt dat verzoeksters huwelijk met E. en de

daaruit voortvloeiende problemen niet geloofwaardig zijn. Aldus komt uit verzoeksters verklaringen naar

voor dat zij in staat is haar dochter te beschermen tegen besnijdenis. Aangezien verzoekster aangeeft

tegen besnijdenis te zijn kan dan ook aangenomen worden dat ze haar dochter niet zal onderwerpen

aan deze praktijk. Verzoekster komt ook niet uit een familie waarin deze praktijk (nog) wordt toegepast.
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2.3.19. De door verzoekster aangehaalde passage uit het rapport van Plan International geeft aan dat

een wet niet alleen voldoende is om genitale verminking te stoppen. Dit rapport doet echter geen

afbreuk aan de vaststellingen dat besnijdenis in Nigeria geen onvermijdelijk fenomeen is en dat

verzoekster aangaf in staat te zijn haar dochter te beschermen ingeval van terugkeer naar Lagos,

Nigeria.

2.3.20. Bovendien verklaarde verzoekster dat niemand in Nigeria weet dat ze bevallen is van een

dochter (notities 2, p. 21), waardoor verzoekster er niet in slaagt haar vrees voor genitale verminking in

hoofde van haar dochter te concretiseren. De Raad merkt op dat, om in aanmerking te komen voor de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, er sprake

moet zijn van een gegronde vrees voor vervolging. Deze vrees moet gegrond, concreet, actueel en

persoonlijk zijn. Een louter theoretische, vage, onpersoonlijke of hypothetische vrees volstaat niet om

een beroep op internationale bescherming te funderen. Rekening houdend met het voorgaande, wordt

er dan ook geen geloof gehecht aan verzoeksters beweringen dat zij niet zou kunnen terugkeren naar

Nigeria omwille van haar vrees voor een gedwongen besnijdenis van haar dochter.

2.3.21. Het door verzoekster neergelegde medisch attest van 14 maart 2019 in hoofde van haar dochter

E.O.I. bevestigt dat haar dochter niet besneden is, wat niet betwist wordt. Een attest van niet-besnijdenis

kan echter geenszins aantonen dat verzoeksters dochter ingeval van terugkeer naar Nigeria wel zou

worden besneden.

2.3.22. Het door verzoekster neergelegde attest van Dr. Struyven, opgesteld op 23 augustus 2018,

vermeldt dat verzoekster op dat moment zwanger was en dat de bevalling voorzien was op 7 december

2018 en, verder, een met de hand geschreven opmerking dat verzoekster “niet gecircumciseerd” is. De

Raad stelt vast dat tijdens het persoonlijk onderhoud werd gevraagd dat verzoekster een attest

vrouwelijke genitale verminking voor haar en haar dochter zou laten opstellen (notities 2, p. 30), doch

dat verzoekster naliet voor zichzelf een attest te laten opstellen.

2.3.23. Het door verzoekster voorgelegde attest van geboorte van verzoeksters dochter, de toelating tot

consultatie in de vrouwenkliniek van het UZ-Gent en het getuigschrift van woonst brengen niets bij aan

verzoeksters asielrelaas.

2.3.24. Verzoekster beperkt zich in haar verzoekschrift verder tot het herhalen van het asielrelaas en het

geven van gefabriceerde post-factum verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken

van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan

te voeren die voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.3.25. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.4.2. Op basis van de “COI Focus Nigeria: Veiligheidssituatie in verband met Boko Haram” van 28

maart 2018 (update), toegevoegd aan het administratief dossier, stelt de Raad immers vast dat Boko

Haram terrein heeft verloren in Nigeria en er, met uitzondering van een erg klein gedeelte, geen

grondgebied controleert. Verder blijkt dat de actieradius van Bokom Haram in Nigeria geografisch

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

staat Borno, waar de bevolking wordt getroffen door raids, ontvoeringen en aanvallen. Ook de

noordoostelijke staten Adamawa en Yobe worden door dergelijke gewelddaden van Boko Haram

getroffen, maar dit in mindere mate. De rest van Nigeria blijft echter gevrijwaard van vergelijkbare

terreurdaden van Boko Haram. Gelet op de regionale verschillen en het geweldsniveau en de impact

van het geweld, dient niet alleen rekening te worden gehouden met de actuele situatie in verzoeksters

land van herkomst, maar ook met de veiligheidssituatie in het gebied van waar zij afkomstig is. Gezien
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verzoeksters verklaringen met betrekking tot haar herkomst uit Nigeria, dient in casu de

veiligheidssituatie in de staat Lagos te worden beoordeeld. Na grondige analyse van de beschikbare

informatie wordt vastgesteld dat het leven of de persoon van de burgers in de staat Lagos in Nigeria

actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van een gewapend conflict. Artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van

willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, dermate hoog

is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging, quod non in casu.

2.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

2.5.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig augustus tweeduizend

negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


