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nr. 100 591 van 8 april 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 14 januari 2013 heeft

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

14 december 2012.

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 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat T. RUMMENS, die loco advocaat B. DE MULDER verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 2 maart 2012 het Rijk binnen en diende op diezelfde

dag een asielaanvraag in. Op 14 december 2012 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel

48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 1 januari 1990 te Accra.

Uw vader was bij uw geboorte reeds gestorven en uw moeder stierf toen u klein was. U ging naar de

lagere school te Nima, Accra tot u klas vier bereikte. U werd opgevoed door een zekere Aischa, en u

bleef na haar dood in haar huis wonen. Op een dag in het jaar 2005 liep u op straat in Accra en werd u

geroepen door een voor u onbekende man. Wanneer u naar hem toekwam werd u door hem geslagen

en geschopt, zonder dat u weet waarom. U ging niet naar de politie, daar u niet wist wie uw belager was,

en u ging niet naar het ziekenhuis uit geldgebrek. Gezien u geen hulp kreeg, en geen behandeling

kon krijgen in Ghana voor de verwondingen die u opliep, besloot u Ghana te verlaten. U reisde in het

jaar 2005 per bus naar Burkina Faso, vanwaar u verder reisde naar Niger. Na ongeveer een week in

Agadez, Niger te zijn verbleven, reisde u door naar Libië waar u tot het jaar 2007 woonde bij een man

wiens huis u schoonmaakte en bij wie u klusjes opknapte. Daar u niet over verblijfsdocumenten

beschikte, kon u geen medische behandeling krijgen te Libië. In het jaar 2007 vertrok u per boot naar

Malta, en u werd na uw aankomst te Malta op 13 juni 2007 gedurende 18 maanden in detentie

gehouden. U had er last van vocht dat uit uw oor kwam, maar u kreeg geen medicatie. U vroeg asiel aan

in Malta. Omdat u niet behandeld werd te Malta, ging u in het jaar 2010 naar Nederland waar u opnieuw

asiel aanvroeg. Nadat uw oorproblemen behandeld werden te Nederland, werd u teruggebracht naar

Malta. Daar u nog steeds geen medische behandeling kreeg, vertrok u op 2 maart 2012 naar België,

waar u er op dezelfde dag asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft

gemaakt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde vrees voor vervolging’ in de zin van

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, of dat u zich kan beroepen op

bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U verklaarde zowel voor het Commissariaat-generaal, als voor de Dienst Vreemdelingenzaken, niet

naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren omdat u medische problemen heeft, en u er

geen behandeling zou krijgen (zie gehoorverslag CGVS, p. 3, 12 en 13 en verklaringen DVZ in

administratief dossier).

Er dient te worden vastgesteld dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u uw land van

herkomst heeft verlaten omwille van feiten die verband zouden houden met de in het

Vluchtelingenverdrag van Genève opgesomde criteria voor de erkenning van de

vluchtelingenstatus.

Gevraagd naar de problemen omwille van dewelke u uw land van herkomst heeft verlaten, verklaarde

u dat u er geslagen werd, en u daarom vertrok (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd wie u

sloeg, antwoordde u dat het een man was met soldaatskleren aan. U voegde eraan toe niet te weten of

het een soldaat was. U verklaarde verder dat u rondliep in een wijk waar u niemand kende, dat deze

man u riep, u sloeg wanneer u naar hem toekwam en dat u viel. Wanneer u terug bij bewustzijn kwam,

was deze man verdwenen. Gevraagd of u er enig idee van heeft wie deze man was, antwoordde u

hem niet te kennen. Gevraagd waarom u geslagen werd, en welke redenen uw belager daartoe

had, antwoordde u het niet te weten, en voegde u eraan toe dat u hem nooit eerder had gezien.

Gevraagd of hiervan getuigen waren, antwoordde u ontkennend en voegde u eraan toe dat niemand

wist wie het was. Nogmaals gevraagd of u geen idee heeft waarom u werd geslagen, antwoordde u dat

u er geen idee van heeft en u niet weet wat u verkeerd deed. Gevraagd wanneer in 2005 dit

gebeurde, antwoordde u de datum niet te kennen. Gevraagd of u naar de politie bent gegaan, nadat

u werd aangevallen, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 11) Gevraagd waarom

u dat niet deed, antwoordde u dat u niet wist wie u zou moeten beschuldigen, aangezien u niet

weet wie uw belager was, noch waar hij vandaan kwam. Gevraagd of u naar een dokter of naar

een ziekenhuis ging in Ghana, antwoordde u ontkennend. Gevraagd waarom u dat niet deed,

antwoordde u daarvoor geen geld te hebben gehad. Gevraagd of u, naast het feit dat u geslagen

werd, nog andere problemen heeft gekend in Ghana, antwoordde u ontkennend.

Luidens artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling een persoon “die

uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij

de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”. Gezien uit uw eigen verklaringen blijkt dat u niet weet

wie u aanviel, noch welke de reden was waarom u werd aangevallen, u niet naar de politie ging

om er aan te geven dat u aangevallen werd, gezien u niet weet wie u aanviel, en u naast deze

aanval geen andere problemen heeft gekend in Ghana, dient besloten dat de door u aangehaalde

problemen buiten het toepassingsgebied van voornoemd verdrag vallen. Bovendien blijkt uit
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deze vaststellingen betreffende uw onwetendheid over dader en motief van het incident, dat

trouwens al uit 2005 zou dateren, ook niet dat u (nog) een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade.

Met betrekking tot het door u aangehaalde gebrek aan medische behandeling te Ghana, dient

u zich voor de beoordeling van deze elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is

een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of haar gemachtigde op basis

van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de ambtenaar-

geneesheer ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een vreemdeling nodig

heeft in diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de noodzakelijk

geachte behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden indien zij hier

uitspraak over zou doen.

Bijgevolg kan op basis van uw verklaringen niet besloten worden tot het bestaan, in uw hoofde, van

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

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

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen

bovenstaande vaststellingen niet. Het door u neergelegd medisch dossier, aanvraag voor Polikliniek en

medisch document vanwege het ziekenhuis te Malta, betreffen de reeds vermeldde, door u

aangehaalde, medische problemen, en hebben verder geen relevantie in het kader van uw

asielaanvraag.

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 de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet 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). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert als eerste middel de “schending van de materiële motiveringsplicht en het

zorgvuldigheidsbeginsel” aan. Als tweede en derde middel roept verzoeker de schending van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet in.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat hij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoeker de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoeker de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissing gesteund op

alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve dossier blijkt

verder dat verzoeker werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg zijn asielmotieven

uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken kon neerleggen

en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in

aanwezigheid van een tolk. Verzoeker kreeg bovendien de kans om in zijn vragenlijst ook nog zelf alle
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belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk

gegaan, kan derhalve niet worden weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar problemen met de moordenaars van haar familieleden

geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de

vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van

de asielzoeker. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de

asielzoeker zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen

dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient

de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205).

3.2. Verzoeker verklaarde dat hij in Ghana aangevallen werd door een onbekende man om onbekende

redenen. Hij ontvluchtte Ghana en vroeg asiel aan eerst in Malta en later in België omdat hij kampt met

ernstige medische problemen waarvoor hij geen behandeling zou kunnen krijgen in zijn land van

herkomst.

3.3. Verzoeker kent echter noch de identiteit van de persoon die hem aanviel, noch is hij bekend met

diens motieven voor de aanval. Aldus kan de Raad slechts besluiten dat ook al is verzoeker in 2005

plots en eenmalig aangevallen door een onbekende, hieruit bezwaarlijk een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet kan worden afgeleid. Bovendien heeft verzoeker nooit geprobeerd om bescherming

te bekomen bij de nationale autoriteiten terwijl van een asielzoeker immers mag worden verwacht dat hij

alvorens het land van herkomst te ontvluchten en op zoek te gaan naar internationale bescherming, alle

vormen van nationale bescherming waarop hij aanspraak kan maken, uitput. Dit ondergraaft de

waarachtigheid van zijn verklaringen.

3.4. Wat verzoekers medische problemen betreft benadrukt de Raad dat hij overeenkomstig artikel 9 ter,

§1 van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 niet bevoegd is om bij de behandeling van een

beroep tegen een beslissing van het CGVS inzake asiel en subsidiaire bescherming te oordelen over de

vraag of verzoeker aan een ziekte lijdt die een reëel risico inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit,

noch over de vraag of hij een reëel risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling

wanneer er geen adequate verzorging mogelijk is in het land van herkomst. Verzoeker dient zich inzake

de beoordeling van zijn medische problemen met de voorgelegde medische attesten te richten tot de

geëigende procedure.

3.5. In het summiere verzoekschrift onderneemt verzoeker geen ernstige poging om deze vaststellingen

te weerleggen en beperkt zich tot het louter volharden in zijn asielmotieven. Waar verzoeker benadrukt

dat “de impact van de gevaarlijke situatie in Ghana op het leven van verzoeker wel degelijk zeer groot”

is, voert hij wederom slechts boute, ongestaafde beweringen aan. Voorts kan de Raad verzoeker niet

volgen waar hij argumenteert dat er “zeer ten onrechte wordt geoordeeld” dat hij “geen begin van bewijs

van zijn asielrelaas voorlegt” en “er manifeste incoherenties en tegenstrijdigheden zouden zijn dewelke

de geloofwaardigheid van zijn verklaringen zouden ondermijnen”, nu hem in de bestreden beslissing

geenszins verweten wordt geen bewijsstukken te hebben neergelegd, noch dat hij tegenstrijdige

verklaringen zou hebben afgelegd. Dit kan er slechts op wijzen dat verzoeker uitgaat van een verkeerde

en/of onzorgvuldige lezing van de bestreden beslissing. Aldus weerlegt verzoeker geenszins de

besluiten van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het

administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve

blijven de motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.6. Volledigheidshalve merkt de Raad op dat verzoeker verklaart reeds asiel te hebben aangevraagd in

Malta, wat tevens bleek uit het onderzoek van zijn vingerafdrukken. Verzoeker laat echter na zijn reis

van Malta naar België te staven, wat temeer klemt nu zijn verklaringen dat hij reisde met een “Italiaans

document” dat hij vond “op de grond”, maar waarvan hij de inhoud niet kent (gehoorverslag CGVS, p.9),

geenszins kunnen overtuigen. Aldus toont verzoeker evenmin aan wanneer hij België binnen reisde, wat

de ongegrondheid van zijn asielmotieven slechts verder kan bevestigen.
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3.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen. Evenmin toont verzoeker aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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 acht april tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


