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nr. 237 648 van 30 juni 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat T. MOSKOFIDIS

Eindgracht 1

3600 GENK

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 27 december 2019

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

staatlozen van 25 november 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 20 mei 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 juni 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. MOSKOFIDIS en van attaché

S. DUPONT, 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

Uw moeder verklaarde in uwen hoofde dat u de Nigeriaanse nationaliteit bezit en dat u geboren bent te

Brussel op 23 juni 2018. Uw moeder en vader hebben beiden de Nigeriaanse nationaliteit. Uw moeder

kwam in 2001 naar België waar ze later uw vader ontmoette. U heeft twee oudere broers die ook in

België geboren zijn. Uw ouders dienden in uwen hoofde een verzoek om internationale bescherming in

op 16 september 2019. Uw moeder haalt aan dat zij en uw vader vrezen dat u in geval van terugkeer

naar Nigeria het risico loopt besneden te zullen worden. De beide families van uw ouders zijn hier

voorstander van.
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Alle zussen van uw vader en moeder werden besneden in Nigeria, net als uw moeder zelf. Ook het

jongste dochtertje van de zus van uw moeder werd besneden hoewel de zus van uw moeder hiertegen

gekant was. Uw moeder verklaart dat ze niet in staat zou zijn om u te beschermen tegen dergelijke

traditionele praktijken in Nigeria.

Ter staving van uw verzoek leggen uw moeder en advocaat volgende documenten neer: medische

attesten waarin wordt aangegeven dat uw moeder besneden is, maar u zelf niet, een ondertekende

verklaring op eer (opgesteld door de organisatie GAMS) waarin uw ouders aangeven gekant te zijn

tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV), een schrijven van uw advocaat en tot slot enkele

algemene rapporten die de praktijken van VGV in Nigeria beschrijven.

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, als begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer,

die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk

onderhoud plaatsgevonden met uw moeder (gezien uw te jonge leeftijd om gehoord te worden) en in

bijzijn van uw advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te formuleren en stukken neer

te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige

leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

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 en uw moeder er niet in geslaagd zijn om uw persoonlijke

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.

Uw moeder en advocaat halen in uwen hoofde een vrees voor mogelijke besnijdenis aan in Nigeria. Uw

moeder verklaart dat heel haar familie, net als de familie van uw vader, voorstander is van dergelijke

traditionele praktijken, dat al de zussen van uw moeder en vader besneden werden in het verleden, net

als uw moeder zelf, en dat het jongste dochtertje van de zus van uw moeder, geboren in maart 2019,

eveneens op erg jonge leeftijd werd besneden hoewel de zus van uw moeder hiertegen gekant was (zie

notities persoonlijk onderhoud, dd. 16 oktober 2019, p.5-6). Volgende bemerkingen en bedenkingen

dienen echter gemaakt te worden bij de door uw moeder aangehaalde vrees ten opzichte van uw land

van nationaliteit – Nigeria.

Wat betreft uw vrees ten opzichte van Nigeria, met name uw vrees het slachtoffer te zullen

worden van een mogelijke besnijdenis, dient opgemerkt te worden dat u en uw moeder er niet in

slagen deze vrees aannemelijk te maken.

Tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS werd de kans gegeven aan uw moeder – gezien uw

nog erg jonge leeftijd – om meer uitleg te geven over de aangehaalde vrees ten opzichte van Nigeria.

Tijdens het persoonlijk onderhoud werden aan uw moeder ook meerdere vragen gesteld om de

aangehaalde vrees concreet te maken en om het aangehaalde motief te staven. Uw moeder slaagde er

echter niet in de aangehaalde vrees concreet te maken, noch slaagt ze erin aannemelijk te maken dat

zij en uw vader niet in staat zouden zijn u te beschermen tegen een mogelijke besnijdenis. Zo haalt uw

moeder als actor van de aangehaalde vrees in het algemeen haar familieleden aan die allen

voorstander zouden zijn van dergelijke praktijken. Ze voegt er ook aan toe dat de familie van uw vader

er eveneens allen voorstander van zouden zijn (zie notities CGVS, p.6-7). Uw moeder verklaart dat zij

en haar zussen reeds het slachtoffer zijn geworden van een besnijdenis in het verleden, net als de

zussen van uw vader (zie notities persoonlijk onderhoud, p.7).
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Ze voegt er ook aan toe dat het pasgeboren dochtertje van haar zus in Nigeria eveneens het slachtoffer

is geworden van vrouwelijke genitale verminking – ook al was haar zus hiertegen gekant (zie notities

persoonlijk onderhoud, p.7-8). Gevraagd wie dan precies bepaalt of wie dan precies wil dat u besneden

zou worden in Nigeria, blijft uw moeder in eerste instantie herhalen dat heel haar familie hier

voorstander van is (zie notities persoonlijk onderhoud, p.7-8). Nogmaals gevraagd aan uw moeder om

meer concreet aan te geven wie beslist en bepaalt of u al dan niet besneden zou worden, herhaalt uw

moeder nogmaals dat de familie het wil, en dat het zal gebeuren indien u naar Nigeria zou gaan (zie

notities CGVS, p.8). Deze vraag wordt meermaals herhaald aan uw moeder, maar telkens komt ze niet

verder dan te zeggen dat heel haar familie dit wil, dat de volwassenen hier voorstander van zijn en dat

zij het beslissen (zie notities CGVS, p.8). Gevraagd of er één persoon is die het al dan niet beslist,

antwoordt uw moeder dat het niet één persoon is, maar dat ze allen hetzelfde zeggen en willen (zie

notities CGVS, p.8). Later wanneer het over de broers van uw moeder gaat, antwoordt uw moeder

nochtans dat zij er niets mee te maken hebben en er niet over beslissen (zie notities CGVS, p.9).

Nogmaals gevraagd wie er dan wel over beslist, antwoordt uw moeder dit maal dat het de ouderen zijn

(zie notities CGVS, p.9). Gevraagd wie dat dan concreet binnen uw familie zijn, antwoordt uw moeder

dat elke familie iemand heeft die aan het hoofd van de familie staat (zie notities CGVS, p.9). Nogmaals

gevraagd wie dat dan binnen uw familie is, antwoordt uw moeder plots dat het de broer van haar

moeder zou zijn (zie notities CGVS, p.9). Het doet echter de nodige wenkbrauwen fronsen dat uw

moeder er niet meteen in slaagt de actor van een mogelijke vervolging in Nigeria te concretiseren. De

louter algemene verklaringen dat haar hele familie hier voorstander van zou zijn, net als de familie van

uw vader, is een erg algemene boude verklaring. Het CGVS mag redelijkerwijze verwachten dat uw

moeder meer concreet kan aangeven en uitleggen wie de mogelijke actor van vervolging zal zijn, wie

uiteindelijk de beslissing tot besnijdenis zal nemen, hoe zo’n proces verloopt en wie al dan niet bepaalt

of en wanneer zo’n proces start. De vaststelling dat uw moeder in eerste instantie niet verder komt dan

louter algemene verklaringen over haar familie en die van haar vader, en dat ze haar

verklaringen enigszins aanpast aan de haar gestelde vragen, doet reeds de eerste vragen rijzen omtrent

de door u en uw moeder aangehaalde vrees voor een mogelijke besnijdenis in Nigeria.

Uw moeder geeft verder aan dat in uw familie elk meisje wordt besneden (zie notities CGVS, p 8-9). Uw

moeder verklaart eveneens dat het recent geboren dochtertje van haar zus eveneens besneden werd

hoewel haar zus hiertegen gekant was (zie notities CGVS, p.7-8). Verder verklaart uw moeder dat in

haar staat (Edo state) alle meisjes zijn of worden besneden (zie notities CGVS, p 9). Echter, er kan

worden opgemerkt dat uit gegevens waarover het CGVS beschikt en die werden toegevoegd aan het

administratief dossier, er in Edo state 37.1% van de vrouwen VGV hebben ondergaan. Dit in contrast tot

‘alle vrouwen’ waar uw moeder het over heeft. Bovendien kunnen er ernstige bedenkingen worden

geplaatst bij haar uitspraak dat ‘alle’ meisjes VGV hebben ondergaan. Uit informatie blijkt immers Le

sujet de l’excision s’avère être un sujet intime et le fait qu’une fille ou une femme soit excisée ou non

n’est pas un statut indubitablement connu par d’autres personnes. Het is dus wel zeer verwonderlijk dat

uw moeder dergelijke uitspraak doet. Gezien de prevalentiegraad in de staat waar uw moeder en

vader afkomstig van zijn, mag het CGVS redelijkerwijze verwachten dat uw moeder de vrees ten

opzichte van u concreet kan maken en staven. Echter, zoals hierboven reeds opgemerkt, slaagt uw

moeder hier niet in. Ze komt niet verder dan algemene verklaringen zonder de aangehaalde vrees te

concretiseren – niet via gedetailleerde en overtuigende verklaringen, noch via enig (begin) van materieel

bewijs. Wanneer uw moeder tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd wordt of ze haar

familie reeds gesproken heeft over uzelf en een potentiële besnijdenis, geeft ze aan dat ze vaak

telefonisch contact heeft waarop uw moeder antwoordt dat ze het niet begrepen en dat ze hun eigen

wetten hebben (zie notities CGVS, p.8). Gevraagd hoe de familie van uw moeder reageerde op de

boodschap dat zij zelf gekant is tegen VGV, antwoordt uw moeder dat ze het toch willen doen

(zie notities CGVS, p.8). Het is echter vreemd dat uw moeder er de facto van uitgaat dat u het

slachtoffer zou worden van een mogelijke besnijdenis na een eventuele terugkeer naar Nigeria. Van uw

moeder (en vader) die dermate tegen de praktijk van VGV is gekant kan ten eerste verwacht worden dat

ze meer moeite doet om haar familie (wie de concrete actor van vervolging dan ook zou mogen zijn) te

overtuigen om af te zien van de toepassing van VGV op uzelf. Ten tweede blijkt uit informatie,

toegevoegd aan het administratief dossier, dat het vooral de ouders van het kind zijn die de beslissing

tot VGV nemen. Over de impact van de grootouders wordt volgende gezegd ; ”Leur avis peut être

considéré comme celui d’une personnage sage, sans autre importance”. Met uitbreiding naar andere

familieleden wordt aangegeven dat ”même si d’autres proches tentent d’influencer cette décision,

leurs moyens de pressions se limitent à des menaces relatives au soutien.” Bovendien dient te worden

opgemerkt dat « Par le passé, les parents auraient pu être victimes d’une certaine forme de violence

mais que ce n’est plus le cas maintenant, notamment suite à l’adoption de la loi. »
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De Nigeriaanse Staat heeft immers verschillende internationale verdragen geratificeerd waarin de

praktijk van VGV wordt aangeklaagd. De staat organiseert of steunt programma’s die strijden tegen

VGV. De in mei 2015 getekende “Violence Against Persons (Prohibition) Act” verbiedt onder andere

VGV. Twaalf staten beschikken daarenboven over een specifieke wetgeving die VGV verbiedt. In Edo

State zou de wetgeving tegen VGV zelfs reeds bestaan sinds 1999. Deze wet voorziet een straf van

minimum drie jaar gevangenschap of een boete van minimum 3.000 nairas, of beiden. Uw moeder is

echter niet op de hoogte over het bestaan van deze wet (zie notities CGVS, p 12). Indien uw moeder

werkelijk vreest dat VGV zal worden uitgevoerd op u, is het niet aannemelijk dat ze hierover nog geen

informatie heeft opgezocht. Ze haalt zelfs letterlijk aan dat er in Benin City een dergelijke wet

niet bestaat (zie notities CGVS, p.12). Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (zie

administratief dossier) blijkt dat verschillende Nigeriaanse en internationale organisaties actief zijn in de

strijd tegen VGV, dit op het vlak van sensibilisering doch eveneens juridische en logistieke steun

biedend. Wanneer uw moeder gevraagd wordt of ze reeds nagedacht heeft hoe ze u zou kunnen

beschermen tegen een eventuele of potentiële besnijdenis, haalt ze bovendien aan dat ze het niet weet,

dat ze het zelfs kunnen doen als je ertegen bent, zonder dat je het weet (zie notities CGVS, p.12).

Vervolgens gevraagd of er geen manieren zijn om u tegen dergelijke praktijken te beschermen,

antwoordt uw moeder dat ze niet weet wat te doen, en dat ze het niet weet (zie notities CGVS, p.12).

Dergelijke weinig overtuigende antwoorden ondermijnen verder de aangehaalde vrees van uw moeder

ten opzichte van u zelf. Het komt weinig overtuigend over dat uw moeder amper lijkt te hebben

nagedacht hoe zij en uw vader u zouden kunnen beschermen in Nigeria tegen VGV - indien deze vrees

oprecht en gegrond zou zijn. De vaststelling dat uw moeder hier amper over lijkt te hebben nagedacht

komt dan ook weinig overtuigend over in het licht van de aangehaalde vrees. Het is niet aannemelijk dat

uw moeder amper tot geen moeite heeft gedaan om zich te informeren over de

beschermingsmogelijkheden tegen VGV in Nigeria indien ze werkelijk zou vrezen dat u dreigt VGV te

ondergaan. Wanneer het bovendien gaat over een mogelijke bescherming door uw ouders, verwijst uw

moeder steeds naar het voorbeeld van haar zus die tegen VGV gekant zou zijn, maar waarvan

de dochter toch besneden zou zijn door andere familieleden. Over dit voorval komt uw moeder echter

ook niet verder dan boude verklaringen zonder deze met concrete elementen te staven.

Op basis van alle bovenstaande opmerkingen dient besloten te worden dat u en uw moeder er niet in

geslaagd zijn om – wat betreft genitale verminking van uzelf – een vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. Uw moeder slaagt er vooreerst niet in om een

mogelijke actor van vervolging onmiddellijk concreet te maken. Gezien de prevalentiegraad van

VGV in de staat waarvan uw moeder afkomstig is, mag dit logischerwijze wel verwacht worden

van uw ouders. Ook de vaststellingen dat uw moeder amper lijkt te hebben nagedacht heeft over

hoe u te beschermen tegen VGV, dat ze niet op de hoogte is van de bestaande wetten tegen VGV

of van instanties die in deze zin werk leveren, en dat uit objectieve informatie blijkt dat het vooral

de ouders zijn die bepalen of VGV al dan niet zal plaatsvinden, leiden verder tot deze voorgaande

conclusie.

Uw moeder legt bovendien geen documenten neer die deze conclusie weet om te buigen. Uw advocate

legt wel een document neer waarin algemene informatie aangaande FGM in Nigeria wordt aangehaald,

maar de herhaling van deze loutere algemene informatie wijzigt niets aan de hierboven gemaakte

opmerkingen aangezien u er niet in slaagt de aangehaalde vrees te concretiseren. Ook leggen uw

advocaat en uw moeder enkele documenten neer opgesteld door de organisatie GAMS (zie

administratief dossier). Deze documenten betreffen onder meer medische attesten waarin bevestigd

wordt dat uw moeder wel VGV heeft ondergaan, en u niet. Het feit dat uw moeder wel slachtoffer is

geworden van VGV wil betekent echter niet dat u er automatisch ook slachtoffer zou worden in Nigeria –

gezien de gewijzigde context in Nigeria (en gezien de hierboven gemaakte vaststellingen). Uw moeder

legt tot slot ook een ondertekende verklaring op eer neer – ondertekend door uw beide ouders –

waarin zij aangeven gekant te zijn tegen VGV en u te beschermen tegen dergelijke praktijken. Deze

verklaring bevestigt enkel dat uw ouders tegen VGV gekant zijn, en er alles aan zullen doen om u

hiertegen te beschermen, wat gezien de beschikbare objectieve informatie, met name dat de ouders de

grootste rol spelen in een beslissing tot VGV, de aangehaalde vrees ten opzichte van u zelf verder

ondermijnt.

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat u en uw moeder er niet in geslaagd zijn om uw

persoonlijke 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.



RvV X - Pagina 5

“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,

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 Edo staat 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 Edo staat 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 aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 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.

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert de schending aan van artikelen 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster verwijst naar en citeert uit landeninformatie over rechtshandhaving ten aanzien van VGV.

Verzoekster stelt dat de wet tot bestraffing van vrouwelijke genitale verminking zeer weinig tot niet

effectief toegepast wordt.

Verzoekster verwijst naar landeninformatie inzake de druk uitgaande van de familie en wenst te

benadrukken dat al haar grootouders wensen dat zij besneden wordt/vrouwelijke genitale verminking

ondergaat.

Verzoekster verwijst naar landeninformatie inzake de medische uitvoering van VGV.

Inzake de druk tot ondergaan van VGV stelt verzoekster:

“Waar VGV een sociale conventie is (sociale norm), zijn de sociale druk om te voldoen aan wat anderen

doen en hebben gedaan, evenals de noodzaak om sociaal geaccepteerd te worden en de angst om

afgewezen te worden door de gemeenschap, sterke motivaties in de praktijk. In sommige

gemeenschappen wordt VGM bijna universeel uitgevoerd en zonder discussie. (eigen onderlijning)

Hieruit blijkt dat in de praktijk de druk zeer groot is vanuit de familie en de gemeenschap, voor

verzoeksters ouders, om verzoekster te besnijden.”

Beoordeling

2.2.1. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel

13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen.
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De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU

beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoekster om internationale

bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van haar verzoek, zoals vermeld in artikel

48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen. Zij moet een

inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke

bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoekster aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoekster samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoekster afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoekster. 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.

Wanneer een verzoekster bepaalde aspecten van haar verklaringen niet staaft met schriftelijke of

andere bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.2. Verzoekster verwijst naar landeninformatie waaruit blijkt dat het verbod op VGV niet door de

rechtsactoren wordt gehandhaafd, dat familieleden (waaronder de grootouders en oudste vrouw langs

vaderlijke kant) een belangrijke rol spelen en naar de sociale norm inzake VGV.

Verzoekster gaat in het verzoekschrift echter voorbij aan de terechte vaststellingen in de bestreden

beslissing waaruit het navolgende blijkt:

- verzoeksters moeder slaagt er niet in de actor van een mogelijke vervolging in Nigeria duidelijk te

concretiseren terwijl kan worden verwacht dat verzoeksters moeder meer concreet kan aangeven en

uitleggen wie de mogelijke actor van vervolging zal zijn, wie uiteindelijk de beslissing tot besnijdenis zal

nemen en hoe dergelijk proces verloopt;

- in Edo state hebben 37,1% van de vrouwen VGV ondergaan zodat verzoeksters moeder niet kan

worden gevolgd waar ze aanvoert dat ‘alle vrouwen’ VGV dienen te ondergaan;

- van verzoeksters moeder (en vader), die tegen de praktijk van VGV is gekant, kan verwacht worden

dat ze meer moeite doet om haar familie (wie de concrete actor van vervolging dan ook zou moge zijn)

te overtuigen om af te zien van de toepassing van VGV op verzoekster;

- uit informatie, toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat het vooral de ouders van het kind

zijn die de beslissing tot VGV nemen;

- verzoeksters moeder is niet op de hoogte van specifieke wetgeving die VGV verbiedt, zeker aangezien

in Edo State de wetgeving tegen VGV zelfs reeds bestaat sinds 1999;
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- het is niet aannemelijk dat verzoeksters moeder amper tot geen moeite heeft gedaan om zich te

informeren over de beschermingsmogelijkheden tegen VGV in Nigeria indien ze werkelijk zou

vrezen dat verzoekster dreigt VGV te ondergaan.

De voormelde vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent. Deze

concrete vaststellingen, die betrekking hebben op de concrete en directe leefwereld van verzoekster,

vermogen niet te worden weerlegd door de verwijzing naar de algemene landeninformatie in het

verzoekschrift.

2.2.3. Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoet aan

de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoekster voert geen verweer inzake de motivering omtrent de veiligheidssituatie ingevolge de

aanwezigheid van Boko Haram; deze motivering blijft derhalve overeind.

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 het land van herkomst een reëel risico zou lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig juni tweeduizend twintig 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


