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nr. 100 598 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 4 januari 2013 heeft

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

6 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 N. FLAVIANI 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 20 juli 2012 het Rijk binnen en diende op 27 juli 2012

een asielaanvraag in. Op 6 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:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde op 1 januari 1978 geboren te zijn te Sunyani, de Ghanese nationaliteit te bezitten en Twi

als etnie te hebben.
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Toen u twintig jaar oud was verliet u Ghana, omdat u van mensen vernam dat het gemakkelijker was om

werk te vinden in Bamako (Mali). Zes maanden later verhuisde u naar Senegal, waar u gedurende

anderhalf jaar verbleef. In 2004 verhuisde u naar Marokko, waar u in 2005 huwde met de Nigeriaanse F.

S.. Zes jaar geleden beviel ze er van uw enige kind, A.. In Marokko vernam u van mensen die naar

Spanje gingen, dat het leven daar beter was. U wilde ook naar Spanje, maar de overtocht kostte 1.200

Euro, geld dat u niet had. U contacteerde uw ouders om hun hulp te vragen en ze namen contact op

met S., een vriend van de familie. Hij leende u 1.500 Euro en in december 2006 nam u de boot tot

Spanje. U ging er in Almeria wonen, omdat S. daar ook woonde. In 2007 vroeg S. u een eerste maal om

het door hem het geld terug te betalen. Hij eiste 40.000 Euro, terwijl u slechts 1.500 Euro van hem had

gekregen. U had het geld niet en betaalde hem dan ook niet terug. Sindsdien kwam hij soms naar uw

huis – dat in dezelfde straat lag – en hij viel u er lastig. Enkele malen werd u door onbekenden

aangevallen op straat. Ze zegden dat ze door S. werden gezonden en u hem het geld moest geven

want dat ze u anders zouden doden. Meer dan één jaar geleden begon S. mensen naar uw ouders in

Sunyani (Ghana) te zenden om hen onder druk te zetten het door u verschuldigd bedrag te betalen.

Hierbij werden zaken vernield. De politie pakte de daders op en sloot hen gedurende twee tot drie

dagen op. Op 25 juli 2012 verliet u Spanje per trein en op 27 juli diende u te België een asielaanvraag

in. Op 5 september 2012 overleed uw moeder nadat ze zware medicatie innam en dit doordat ze teveel

lastig gevallen werd door mensen die gezonden werden door S.. Twee maanden geleden wist uw vrouw

– die met uw dochter in Almeria achterbleef – u te zeggen dat S. was langsgekomen om zijn geld te

eisen.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden

genomen.

U verklaarde niet naar uw land van herkomst te kunnen terugkeren, omdat u vreest dat S. u daar lastig

zal vallen omdat u uw schulden aan hem niet terugbetaalde, maar volgende bedenkingen dienen bij uw

verklaringen aan het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de reden waarom u niet terug kan keren naar Ghana geen

verband houdt met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet.

U gaf aan Ghana te hebben verlaten louter omwille van economische redenen (gehoor CGVS, p.7).

Verder gaf u aan dat u in Spanje problemen kende met S., een vriend van uw familie die u in 2006

duizend vijfhonderd Euro leende en van u eiste dat u hem veertigduizend Euro terugbetaalt, en u vreest

dat – indien u zou terugkeren naar Ghana – hij mensen naar u zal zenden om zijn geld te eisen (gehoor

CGVS, p.9-10). Dit motief houdt echter geen verband met één van de criteria van de Conventie van

Génève voor de toekenning van asiel (politieke of religieuze overtuiging, nationaliteit of ras of het

behoren tot een sociale groep). Het gaat hier immers om (eventuele) problemen die voortkomen uit het

feit dat u uw schulden niet terugbetaalde aan S., wat een conflict van inter-persoonlijke aard betreft. Het

door u tijdens het gehoor aangehaalde asielmotief kan bijgevolg niet als ‘vervolging’ in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève worden beschouwd en behoeft als dusdanig geen internationale

bescherming.

Verder kunnen volgende bedenkingen gemaakt worden bij de door u aangehaalde vrees voor vervolging

in Ghana.

U gaf aan dat S., een vriend van uw familie die u in 2006 duizend vijfhonderd Euro leende sinds meer

dan één jaar dagelijks mensen naar uw ouders zond om hen lastig te vallen. Toen u gevraagd werd

naar de volledige naam van S., gaf u aan het niet te weten (gehoor CGVS, p.2). Toen u gevraagd werd

wat de namen waren van de mensen die uw ouders lastig vielen, gaf u aan het niet te weten (gehoor

CGVS, p.3). U gaf aan dat u in Almeria herhaaldelijk aangevallen werd door personen die door S.

gezonden werden, maar toen u gevraagd werd wie deze mensen waren, gaf u aan dat het nacht was, u

hen niet kon herkennen en het vele mensen waren (gehoor CGVS, p.10). Er dient te worden vastgesteld

dat bovenstaande verklaringen betreffende de mensen die u en uw ouders lastig vielen erg vaag blijven.

Verder gaf u aan dat u sinds 2007 voor het eerst problemen kende met S.. U bleef in Spanje echter

steeds in dezelfde stad (Almeria) én in dezelfde straat (Avenida de la Constitution) als S. wonen (gehoor

CGVS, p.3 en p.8-9).Toen de dossierbehandelaar u vroeg of u – zes jaar later – reeds een deel van het

geleende geld had terugbetaald, gaf u aan dat u hem niets terugbetaalde (gehoor CGVS, p.9). U gaf

weliswaar aan dat u dacht hem terug te betalen, maar u gaf aan dat u geen geld had (gehoor CGVS,

p.10). Later gaf u aan dat u trachtte te onderhandelen met hem, maar dat hij het niet begreep en hij
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geen geld wilde aannemen (gehoor CGVS, p.11). Men kan verwachten dat u meer initiatief aan de dag

legt om te trachten een afbetalingsplan met S. overeen te komen, of hem minstens alternatieve

voorstellen te doen die tot een eventuele kwijtschelding van uw schuld zouden kunnen leiden. Uit uw

verklaringen blijkt immers dat u inventief genoeg was om sinds uw vertrek uit Ghana in te staan voor uw

eigen levensonderhoud.

Toen de dossierbehandelaar u vroeg wat u vreest bij terugkeer naar Ghana, gaf u aan dat u denkt dat S.

mensen naar u kan zenden. U gaf aan dat u weer bij uw vader in Sunyani zou gaan wonen en dat de

ouders van S. in deze buurt wonen en S. op die manier zou te weten komen dat u in Ghana bent

(gehoor CGVS, p.11). Er dient te worden vastgesteld dat u eerder aangaf dat u van uw vijftien jaar tot

uw twintig jaar in Kumasi woonde en werkte (gehoor CGVS, p.6). Verder woonde en werkte u

gedurende zes maanden in Bamako (Mali), anderhalf jaar in Senegal, twee jaar in Marokko en zes jaar

in Spanje, waaruit blijkt dat u zéér zelfredzaam bent en van u verwacht kan worden dat u elders in

Ghana – bijvoorbeeld in Kumasi of Accra – een nieuw leven opbouwt zonder dat S. hiervan op de

hoogte is (gehoor CGVS, p. 6-7). Dat u er geen huis hebt en geen mensen kent, kan bezwaarlijk als

reden gezien worden waarom u zich er niet zou kunnen vestigen.

Zelfs indien S. u in Ghana zou zoeken én vinden, dient erop gewezen te worden dat u zich tot de

Ghanese politiediensten moet en kunt richten om aangifte te doen en bescherming te vragen. U gaf

weliswaar aan dat u denkt dat S. de politie en het gerecht zal betalen zodat hij niet vervolgd zal worden

(gehoor CGVS, p.11). Er dient echter te worden opgemerkt dat u eerder verklaarde dat uw ouders in

Ghana naar de politie gingen om klacht neer te leggen tegen het herhaaldelijk lastigvallen. U gaf verder

aan dat de politie hen antwoordde dat ze de man (waarschijnlijk doelt u op S.) zouden arresteren, maar

dat ze dit niet konden doen, omdat hij in Spanje woont. Toen u gevraagd werd of de Ghanese politie

niets deden tegen de mensen die uw ouders herhaaldelijk lastig vielen, gaf u aan dat de Ghanese politie

hen arresteerde en gedurende twee tot drie dagen opsloot (gehoor CGVS, p.3). Hieruit blijkt dat de

Ghanese politie zulke zaken wel degelijk ter harte neemt. Indien S. u in Ghana zou weten te traceren en

indien hij mensen zou sturen om zijn geld terug te eisen, kan men van u verwachten dat u naar de

politie van Ghana stapt om bescherming te vragen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde

een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan

worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

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

U legde een origineel Ghanees paspoort (N° H2167180, uitgegeven te Madrid op 21 mei 2008) neer,

waaruit uw identiteit blijkt. U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw reisweg.

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 in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 57/6, 1 van de

vreemdelingenwet, van artikel 2 en 3 van de motiveringswet van 29 juni 1991, van artikel 1 a van het

verdrag van Genève en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. Verzoeker meent tevens dat

het redelijkerwijs niet mogelijk was om tot die beslissing te komen.

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

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de
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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. Een middel of een onderdeel van een middel is slechts ontvankelijk in de mate dat niet alleen wordt

aangegeven welke bepaling of beginsel met een bestreden beslissing zou zijn geschonden, doch ook

wordt uiteengezet op welke wijze die schending zou zijn gebeurd. Het volstaat dan ook niet louter te

wijzen op wettelijke bepalingen en rechtsbeginselen zonder nader uit te werken hoe deze geschonden

worden door de bestreden beslissing. De schending van “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”

is dan ook onontvankelijk aangevoerd, nu dit niet wordt geconcretiseerd, noch nader wordt toegelicht.

2.5. De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan

ternauwernood kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in

casu niet het geval.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Om als vluchteling te worden erkend dient de vreemdeling aan te tonen dat hij vervolgd wordt

omwille van één van de in 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

(Vluchtelingenverdrag), vermelde redenen, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot

een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.

Verzoeker meent dat hij “wel degelijk dient te worden erkend als vluchteling”, doch verduidelijkt in het

verzoekschrift niet hoe zijn voorgehouden problemen een vervolging zouden uitmaken die ingegeven is

door één van de vijf criteria vermeld in het Verdrag van Genève, te weten ras, religie, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Verzoekers asielrelaas is louter van

economische aard. Verzoeker heeft geld geleend aan een geldwoekeraar en vreest diens reactie nu hij

niet kan terugbetalen.

De commissaris-generaal stelde in deze aldus terecht vast dat verzoekers voorgehouden probleem een

conflict van interpersoonlijke aard betreft. Noch uit verzoekers verklaringen, noch uit het administratief

dossier, noch uit andere elementen van het verzoekschrift kan blijken dat verzoeker vreest in Ghana te

worden vervolgd omwille van één van de vermelde redenen in artikel 1, A(2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoeker gaat er aan voorbij dat voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van 48/4, § 2, a en b vreemdelingenwet - net als bij de vluchtelingenstatus - de bewijslast

principieel op de vreemdeling rust. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire

bevoegdheid om te oordelen of verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden

problemen en risico op ernstige schade 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 ligt in de eerste plaats bij

de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr. 134.545). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of

beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan

in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf

op te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792).
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De bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het

gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt

gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven

dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

4.2.1. Verzoeker maakte op de Dienst Vreemdelingenzaken geen enkele melding van S., noch van zijn

voorgehouden problemen met deze schuldeiser. Voorts kan verzoeker dit nieuwe relaas aangebracht op

het CGVS niet toelichten. Verzoeker kent de volledige naam van S. niet, terwijl hij een familievriend was

en met verzoeker zes jaar lang in dezelfde stad en straat bleef wonen. Verzoeker kent evenmin de

aangestelden van S. bij naam niettegenstaande zij twee à drie dagen werden opgesloten door de politie

omwille van het feit dat ze verzoekers ouders hadden lastiggevallen (gehoor p. 3). Dergelijke lacunaire

verklaringen kunnen bezwaarlijk een vrees voor ernstige schade aantonen. De Raad ziet hoegenaamd

niet in waarom verzoeker internationale bescherming zou moeten genieten ten opzichte van een

beweerde toekomstige vervolging in Ghana door S. terwijl verzoeker zelf zes jaar lang in Spanje in

dezelfde straat en stad van zijn schuldeiser S. bleef wonen terwijl hij hem gedurende al die jaren geld

schuldig was en S. hem hierover lastig viel (gehoor p. 9). Verzoeker had ook in Spanje de politie kunnen

benaderen wat hij niet gedaan heeft. Bovendien laat verzoeker zijn vrouw achter terwijl S. ook bij haar

de schuld is komen innen (gehoor p. 12). Hoe dan ook kan verzoeker niet terzelfdertijd volhouden dat S.

geen, zelf minieme, gedeeltelijke terugbetaling in ontvangst zou nemen “als ik hem wilde terugbetalen,

wilde hij het niet aannemen. Hij wilde 40.000 en ik heb niet zoveel geld” (gehoor p. 11) maar hem wel

zou vervolgen omdat hij niet terugbetaalt. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat S. hem zal

vervolgen in Ghana. Zelfs indien per hypothese aangenomen zou worden dat dit wel het geval zou zijn,

quod non, dan nog kan verzoeker een beroep doen op de nationale bescherming van de Ghanese

autoriteiten en kan verzoeker zich bovendien perfect hervestigen. Verzoekers vader en zijn twee broers

wonen nog in Ghana (verklaring 13 en 30). Verzoeker beperkt zich voor het overige tot boute

beweringen (het overlijden van de moeder dat zou gelinkt zijn aan de acties van S., dat S. een machtig

man met connecties is waardoor, indien verzoeker moet terugkeren, dit met 100% zekerheid zijn

doodvonnis is).

4.3. Verzoeker onderneemt in dit verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken

aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker beperkt zich aldus tot het

herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de

motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het maken van verwijten naar het CGVS, het

formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat

na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing

kunnen weerleggen.

4.4. Volledigheidshalve kan er nog op gewezen worden dat verzoeker op de Dienst

Vreemdelingenzaken enkel aanhaalde niet terug te kunnen keren naar Ghana omdat “ik heb daar geen

toekomst – geen job” (vragenlijst 3.4) en “ik heb geen geld om voor mijn vrouw en kind te zorgen – mijn

ouders zijn ook arm en daardoor kon ik mijn schoolopleiding niet afmaken. Zij kunnen ook voor mij en

mijn familie niet zorgen. Ik wil dat mijn dochtertje een goede schoolopleiding krijgt, dat ze meer kansen

krijgt dan ik later – terugkeren is geen optie” (vragenlijst 3.5). Uit deze economische, familiale en

educatieve motieven kan geen nood aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet blijken.

4.5. Verzoeker weerlegt dan ook 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.

4.6. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

4.7. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.



RvV X - Pagina 6 van 6

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


