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nr. 106 798 van 16 juli 2013

in de zaken RvV X / IV, RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige

kinderen X en X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X en X, die verklaren respectievelijk van Ghanese en Nigeriaanse

nationaliteit te zijn, in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige kinderen X

en X, op 12 en 15 april 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen van 12 maart 2013.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 15 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van eerste verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat B. VRIJENS, die tevens tweede verzoekende partij vertegenwoordigt, en van attaché H.

JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster Z.U. kwam volgens haar verklaringen op 30 januari 2006 het Rijk binnen. Verzoeker

A.H. kwam volgens zijn verklaringen op 29 mei 2007 het Rijk binnen. Beiden dienden op 14 januari 2013

een tweede asielaanvraag in. Op dezelfde dag dienden verzoekers Z.U. en A.H. een eerste

asielaanvraag in voor hun minderjarige kinderen, A.F.H. en A.E.H, beiden in het Rijk geboren op

respectievelijk 14 december 2008 en 2 februari 2011. Op 12 maart 2013 nam de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verzoekers 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
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten

aanzien van verzoeker A.H. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Kumasi. U bent de partner

van U.Z. (…) (OV X – CG X), van Nigeriaanse nationaliteit. U heeft 2 zonen met haar, met name H.H.Z.

(…), geboren in Sint-Niklaas op 4 oktober 2006, van Nigeriaanse nationaliteit, die de procedure van zijn

moeder volgt en A.F.H. (…) (OV X – CG X), geboren in Overpelt op 14 december 2008, van Ghanese

nationaliteit. Op 2 februari 2011 werd jullie dochter, A.E.H. (…) (OV X – CG X in Kortrijk geboren. De

DVZ maakte haar dossier over zonder haar nationaliteit te bepalen.

U vroeg een eerste maal asiel aan op 1 juni 2007. Op 18 september 2007 nam de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. U tekende op 1 oktober 2007 beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. U keerde niet

naar uw land van oorsprong terug.

U vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. U zei dat u blijft bij de verklaringen die u

in het kader van uw eerste asielaanvraag aflegde. U haalde 2 nieuwe elementen aan om uw

tweede asielaanvraag te staven. Ten eerste voerde u aan dat u in 2008 vernam HIV positief te zijn

en behandeling nodig te hebben. U stelt dat u bij terugkeer naar Ghana niet de nodige medicatie zal

krijgen en dat u en uw familie gestigmatiseerd en uitgescholden zullen worden. Daarnaast stelde u dat u

vreest dat uw dochter, A.E.H. (…), bij een eventuele terugkeer naar Ghana op aandringen van

uw ouders besnijdenis zou ondergaan. U vreest ook dat uw dochter in Nigeria, het land waarvan uw

partner de nationaliteit heeft, besnijdenis zou kunnen ondergaan indien zij zich naar dat land zou

begeven.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vooreerst kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt bij uw eerste asielaanvraag.

Op 18 september 2007 nam de Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In deze beslissing

wordt betwist dat u in Nigeria werkelijk problemen zou hebben gehad met de familie van uw partner,

U.Z. (…), omwille van uw omstreden relatie met haar en omwille van haar zwangerschap. In

deze beslissing wordt ook betwist dat u hierdoor ook problemen met uw eigen familie in Ghana zou

hebben gehad. De weigeringsbeslissing van het CGVS werd op 14 december 2007 bevestigd door de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U beweert niettemin dat u blijft bij de verklaringen die u in het

kader van uw eerste asielaanvraag heeft aangehaald (gehoor CGVS, p. 2).

Voor wat de nieuwe elementen betreft die u in het kader van uw tweede asielaanvraag aanhaalde,

met name het feit dat u HIV positief bent en uw bewering dat uw dochter Eman besnijdenis riskeert

zowel in Ghana als in Nigeria, kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

U stelde dat in 2008 bij u de diagnose werd gesteld dat u HIV positief bent.

U legde in dat verband een brief (dd. 30/07/2012) voor van arts-adviseur Louis Liesenborghs met

een evaluatie van uw medisch dossier en een weigeringsbeslissing (dd. 24/08/2012 (betekend

op 7/09/2012)) van de Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst Vreemdelingenzaken

met betrekking tot uw aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van medische redenen (art 9ter van

de Vreemdelingenwet). U stelde voor wat uw HIV positieve status betreft enerzijds sociale uitsluiting

te vrezen en anderzijds een gebrek aan medische behandeling voor uw ziekte.
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Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees voor sociale uitsluiting omwille van uw HIV

positieve status dient het volgende te worden vastgesteld.

Uw verklaringen in dit verband bevatten geen concrete elementen die er op wijzen dat er voor u bij

een terugkeer een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zou bestaan. Uit uw verklaringen blijkt dat u uw moeder in 2008 heeft ingelicht over het feit dat u

ziek was ; u verklaarde dat ze raar reageerde (gehoor CGVS, p. 9) en dat ze u niet zou accepteren

(gehoor CGVS, p. 9). U stelde verder dat uw behandelende dokter in België u zei dat u problemen zou

krijgen omdat de houding van mensen tegenover mensen met HIV slecht is, niet alleen van uw familie

maar ook van anderen (gehoor CGVS, p. 12). U zei verder ook nog stigmatisering te vrezen en door

iedereen te worden uitgescholden (gehoor CGVS, p. 13). Om tot een erkenning van de

vluchtelingenstatus te leiden, dienen de discriminatie en het ontzeggen van bepaalde rechten dermate

systematisch en ingrijpend te zijn dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast

waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Uw verklaringen in dit verband zijn

echter te algemeen en te vaag om een ‘gegronde vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’ te kunnen vaststellen. Uit uw verklaringen blijkt dat u enkel uw moeder inlichtte

over uw HIV positieve status (gehoor CGVS, p. 9). U zei dat u niet zo’n goede band hebt met uw vader

en dat u met hem niet sprak (gehoor CGVS, p. 10). U verklaarde dat uw ouders uit elkaar gingen toen u

het land verliet (gehoor CGVS, p. 2). U stelde verder dat u – naast uw familie – ook ‘iedereen’ vreest die

een negatieve houding zou hebben tegenover u omwille van uw HIV positieve status (gehoor CGVS, p.

12 en 13). Uit uw verklaringen blijkt echter dat u in 2008 een eenmalig gesprek met uw moeder had over

uw HIV positieve status, maar dat u haar nadien niet meer contacteerde (gehoor CGVS, p. 2-4). Het is

weinig aannemelijk dat u op basis van een gesprek met uw moeder van 4 à 5 jaar geleden een correcte

inschatting zou kunnen maken van haar houding tegenover u bij een eventuele terugkeer naar Ghana.

Het valt immers niet uit te sluiten dat zij – als moeder van haar oudste zoon (gehoor CGVS, p. 13) -

intussen een meer genuanceerde houding heeft aangenomen tegenover uw gezondheidsproblemen.

Hoewel uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat discriminatie van HIV

positieve/AIDS patiënten nog steeds voorkomt binnen de Ghanese samenleving blijkt uit deze informatie

evenzeer dat de Ghanese overheid - in de gestalte van de in 2000 opgerichte Ghana Aids Commission

(GAC) – in samenwerking met diverse NGO’s talrijke initiatieven heeft genomen en neemt om de

stigmatisering en discriminatie van HIV positieve patiënten tegen te gaan. De GAC coördineert alle

campagnes en initiatieven in verband met HIV. De campagnes ter bestrijding van discriminatie en

stigmatisering van HIV patiënten vinden ook plaats in afgelegen gebieden in Ghana en op scholen (zie

informatie in het administratief dossier). Hieruit blijkt dat – ondanks het feit dat sociale discriminatie van

HIV positieve patiënten mogelijk is, deze situatie niet van die aard is om te besluiten dat elke persoon

met HIV/aids, louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde vrees voor vervolging

in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet kan doen gelden. Zulks moet steeds in concreto, en

rekening houdend met alle omstandigheden eigen aan de afzonderlijke zaak en aan de

maatschappelijke context, worden aangetoond.

Uit al het voorgaande blijkt dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat u en uw

familie dermate geviseerd en systematisch gediscrimineerd riskeert te worden dat jullie hiervoor

nood zouden hebben aan internationale bescherming, te meer nu op verschillende niveaus in

Ghana (zowel van overheidswege als door diverse (internationale) organisaties) inspanningen

worden geleverd voor de verbetering van de levensomstandigheden van en de toegankelijkheid

van de behandeling voor personen met HIV/AIDS. U toont bijgevolg niet aan dat er in uw

concreet geval sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden en dat de mogelijke

discriminatie die u eventueel zou ondergaan in geval van terugkeer naar uw land van herkomst

omwille van uw besmetting met het HIV-virus een vervolging inhoudt in de zin van artikel 1, A (2)

van het Verdrag van Genève.

Voor wat betreft uw bewering dat u vreest dat de nodige medicatie niet beschikbaar is in Ghana,

kan het volgende worden opgemerkt.

U dient zich voor de beoordeling van deze elementen te richten tot de geëigende procedure.

Uw raadsvrouw, M.M.M. (…), verklaarde dat 3 maal een regularisatieaanvraag op basis van medische

redenen (artikel 9ter van de wet van 15 december 1980) voor u werd ingediend; de eerste 2 werden niet

ontvankelijk verklaard, de derde werd ontvankelijk verklaard, maar op 24 augustus 2012 ongegrond
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verklaard (beslissing betekend 7 september 2012). Uw raadsvrouw verklaarde op 6 oktober 2012

beroep te hebben aangetekend tegen deze ongegrondverklaring (zie gehoor CGVS dd. 26/02/2013 van

uw vrouw U.Z. (…), p. 12). Het beroep met betrekking tot deze derde regularisatieaanvraag is nog

hangende. Er kan worden opgemerkt dat op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980

blijkt 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.

Daarnaast verklaarde u dat u vreest dat uw dochter E. (…) besnijdenis riskeert zowel in Ghana als

in Nigeria.

U stelde dat u en uw vrouw aanvankelijk jullie dochtertje wilden laten besnijden in België, zoals jullie

ook met jullie 2 zonen hadden laten doen; dat u met dat doel aan uw sociaal assistente vroeg wat u

moest doen om uw dochter te laten besnijden; dat uw sociaal assistente zei dat dat hier niet kon ; dat zij

u met GAMS in contact bracht en dat men bij GAMS zei dat het gevaarlijk zou zijn om uw dochter te

laten besnijden en dat u niet naar Ghana kon teruggaan omdat zij daar zeker besneden zou worden

(gehoor CGVS, p. 7-8).

Bij de verklaring dat jullie jullie dochter in België wilden laten besnijden kunnen echter heel

wat bedenkingen worden gemaakt.

Zo maakte u volstrekt niet aannemelijk dat jullie aanvankelijk jullie dochtertje in België wilden

laten besnijden, maar dit uiteindelijk niet deden omdat jullie van de sociaal assistente te horen kregen

dat dit hier niet kon en omdat de organisatie GAMS jullie op andere gedachten bracht. Gevraagd hoe u

de besnijdenis van uw dochter in België zag, waar die zou plaatsvinden en wie dat zou doen,

antwoordde u ontwijkend dat de sociaal assistente zei dat het niet kon (gehoor CGVS, p. 8). Wanneer u

gevraagd werd waar u dan [met uw dochter] naartoe wilde gaan voor u wist dat het niet kon, antwoordde

u dat u naar een hospitaal zou gaan zoals voor de besnijdenis van uw 2 zonen (gehoor CGVS, p. 8).

Wanneer u gezegd werd dat er verschillende types van vrouwenbesnijdenis zijn en welke besnijdenis u

dan voor uw dochter zou kiezen, antwoordde u dat u zag dat uw besnijdenis hetzelfde was als die van

uw zonen hier (gehoor CGVS, p. 8). Wanneer de protection officer u erop wees dat het hier over uw

dochter gaat, en dat dit toch anders is dan bij jongens, antwoordde u vreemd genoeg ‘Ik weet het niet’

(gehoor CGVS, p. 8). Wanneer de protection officer u uitlegde dat een meisje er fysiek toch anders

uitziet en de impact van besnijdenis voor een meisje toch veel groter is, antwoordde u wederom het niet

te weten en voegde u er nogmaals aan toe dat jullie haar niet lieten besnijden en door naar GAMS te

gaan tegen besnijdenis waren (gehoor CGVS, p. 8). Op de vraag of uw vrouw iets in gedachten had

wanneer ze de intentie had om uw dochter te besnijden en of jullie het erover hadden welk type

besnijdenis jullie dochter zou ondergaan, antwoordde u dat uw vrouw wist welk type en herhaalde u

nogmaals dat jullie niet wisten hoe gevaarlijk het was voor GAMS het jullie vertelde (gehoor CGVS, p.

8). Deze laatste verklaringen zijn overigens niet echt coherent met deze van uw vrouw. Zij verklaarde

immers dat het niet haar beslissing was om jullie dochter te besnijden, maar dat u het was die per se

wilde dat uw dochter besneden werd ‘omdat het tijd was’ (zie gehoor CGVS dd. 26/02/2013 van uw

vrouw U.Z. (…), p. 8). Toen uw vrouw gevraagd werd welk type besnijdenis u voor uw dochter zou

kiezen, toonde zij op een medisch attest dat toevallig voor haar lag en waarop de types van besnijdenis

staan afgebeeld het Type III aan, zijnde het zwaarste type van vrouwenbesnijdenis (gehoor van Z.U.

(…) vrouw p. 8). Wanneer zij erop attent gemaakt werd dat dit de zwaarste vorm van besnijdenis is en

werd gevraagd of dit type besnijdenis in de familie van haar man gangbaar was, antwoordde zij dat zij

die types niet zo goed kent (zie gehoor CGVS dd. 26/02/2013 van uw vrouw U.Z. (…), p. 8) gehoor

CGVS, p. 8). Vermits u en uw vrouw erg op de vlakte en vaag blijven en incoherente verklaringen

aflegden over jullie intentie om jullie dochter in België te besnijden en blijkbaar volstrekt niet thuis zijn in

de verschillende types van besnijdenis, kan uw bewering dat jullie jullie dochter in België wilden laten

besnijden niet ernstig worden genomen, te meer omdat uw vrouw zelf niet besneden is (gehoor CGVS,

p. 8) en u daar klaarblijkelijk geen bezwaar tegen heeft (gehoor CGVS, p. 9). Het feit dat uw vrouw op

24-jarige leeftijd niet besneden is maakt het des te onaannemelijker dat u uw dochtertje per se op jonge

leeftijd (1 of 2 jaar) zou hebben willen laten besnijden, zonder precies te weten welk type besnijdenis

hierbij precies zou worden toegepast.

U maakte evenmin aannemelijk dat uw dochter E. (…) bij terugkeer naar Ghana of Nigeria

besnijdenis zou riskeren.
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Vooreerst verklaarde u dat u en uw vrouw tegen vrouwenbesnijdenis zijn (gehoor CGVS, p. 8).

U verklaarde dat u vreest dat uw dochter bij uw eventuele terugkeer naar uw land van herkomst,

Ghana, zou worden besneden. U verklaarde echter ‘lang geleden’ (in 2008) voor het laatst contact te

hebben gehad met uw moeder in Ghana (gehoor CGSV, p. 4). Uw bewering dat uw ouders over alles

zouden beslissen, ook over de besnijdenis van uw dochter (gehoor CGVS, p. 9), is weinig aannemelijk,

precies omdat u zo lang geen contact meer met uw moeder had en tevens geen goed contact had met

uw vader (en niet met hem sprak) (gehoor CGVS, p. 9-10). U ontkende overigens ooit met uw moeder

over besnijdenis te hebben gesproken (gehoor CGVS, p. 10). Anderzijds stelde u ook diverse malen dat

u – omwille van uw HIV positieve status – door uw familie zou worden uitgesloten (gehoor CGVS, p.

9), hetgeen het des de onwaarschijnlijker maakt dat uw familie erop zou aandringen om uw dochter

te besnijden. Gevraagd of u niet in Accra kan leven, antwoordde u dat u uw vrouw daar niet kan

laten omdat ze niet van Ghana is en dat uw kinderen van gemengde afkomst zijn en dat dat gevaarlijk

is (gehoor CGVS, p. 9), maar wanneer u meteen daarna gevraagd wordt of er geen vreemdelingen

in Ghana leven, antwoordde u dan weer ‘Heel veel’ (gehoor CGVS, p. 9). Op de vraag waarom het voor

uw vrouw gevaarlijk zou zijn om in Ghana te leven, antwoordde u naast te kwestie dat uw dochter

zou besneden worden en dat uw vrouw niet bij familie kan leven. Wanneer u gevraagd wordt of u niet

elders in Ghana kan leven dan bij uw familie, antwoordde u wederom ontwijkend dat u ziek bent

(gehoor CGVS, p. 10). U brengt echter geen enkele overtuigend of concreet element aan dat erop zou

wijzen dat u en uw vrouw zich niet zelfstandig in Ghana zouden kunnen vestigen en u overtuigt evenmin

dat uw ouders bij de eventuele terugkeer van u en uw gezin naar Ghana uw dochter zouden laten

besnijden. U bleek overigens ook niet te weten hoe de Ghanese autoriteiten tegenover besnijdenis van

meisjes staan, of er een wet bestaat die besnijdenis verbiedt in Ghana en of mensen die hun dochter in

Ghana besnijden worden bestraft (gehoor CGVS, p. 11). Dit is toch opmerkelijk omdat men van een

vader die beweert te vrezen dat zijn dochter in zijn land van herkomst, Ghana, zal worden besneden

toch zou verwachten dat hij beter op de hoogte zou zijn van de wettelijkheid en eventuele sanctionering

van vrouwenbesnijdenis. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat vrouwenbesnijdenis reeds

in 1994 buiten te wet werd gesteld in Ghana en dat de prevalentie er erg laag is en

geografisch geconcentreerd is in de noordelijke regio’s. In de zuidelijke regio’s – waarin uw woonplaats

Kumasi (gehoor CGVS, p. 2) zich situeert (zie informatie in het administratief dossier) komt de praktijk

enkel voor bij migranten uit de noordoostelijke en noordwestelijke regio’s van Ghana en migranten uit

buurlanden (zie informatie in het administratief dossier).

U stelde dat uw dochter ook in het land van herkomst van uw vrouw, Nigeria, besnijdenis riskeert.

U bleek echter niet te kunnen preciseren wie in Nigeria zou aandringen op de besnijdenis van uw

dochter (gehoor CGVS, p. 12); u bleek niet te weten waarom uw vrouw zelf nooit besneden werd en

kende de visie van haar familie hierop niet (gehoor CGVS, p. 9); u wist evenmin wat de traditie in de

familie van uw vrouw voorschrijft over besnijdenis van meisjes (gehoor CGVS, p. 12). Ook op de vraag

of er een wet is in Nigeria die besnijdenis verbied kon u niet antwoorden (gehoor CGVS, p. 12). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat in een 10-tal zuidelijke staten in Nigeria een wettelijk

verbod geldt op vrouwenbesnijdenis. Bovendien blijkt uit deze informatie, dat wanneer beide ouders

tegen besnijdenis van hun dochter gekant zijn er mogelijkheden zijn om hun dochter hiertegen te

beschermen. Vermits Nigeria een dermate groot land is en uit uw verklaringen blijkt dat u er op

verschillende plaatsen heeft gewoond (in Lagos (gehoor CGVS, p. 4) en in Port Harcourt (gehoor

CGVS, p. 11)) is er geen enkele reden waarom u zich met uw vrouw niet in een van de zuidelijke staten

zou kunnen vestigen waar een wettelijk verbod op vrouwenbesnijdenis geldt, en waar haar familie – die

volgens uw vrouw uit de noordelijke staat Sokoto afkomstig is (gehoor CGVS dd. 26/02/2013 van uw

vrouw U.Z. (…), p. 2 en zie informatie in het administratief dossier) - jullie niet onder druk zou kunnen

zetten om uw dochter te besnijden, als ze dat al zou willen.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u terecht een ‘vrees voor

vervolging’ of een ‘risico op het lijden van ernstige schade’ ten aanzien van Ghana inroept, of

dan u in hoofde van uw dochter A.E.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489C) een ‘vrees

voor besnijdenis’ ten aanzien van Ghana of Nigeria aannemelijk heeft gemaakt.

Er kan worden opgemerkt dat ook in hoofde van uw partner U.Z. (…) (OV 5.935.901 – CG 0613831Z),

van uw zoon A.F.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489) en van uw dochter A.E.H. (…) (OV 5.935.901 –

CG 1310489C) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen door de Commissaris-generaal.
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Voor wat de door u voorgelegde documenten betreft kan het volgende worden opgemerkt. Het

Ghanese paspoort (H2302649) afgeleverd door de Ghanese ambassade te Brussel bewijst uw identiteit,

die hier niet meteen wordt betwijfeld. De brief (dd. 30/07/2012) van arts-adviseur L.L. (…) met

een evaluatie van uw medisch dossier en een weigeringsbeslissing (dd. 24/08/2012 (betekend

op 7/09/2012)) van de Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst Vreemdelingenzaken

met betrekking tot uw aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van medische redenen (art 9ter van

de Vreemdelingenwet) en een afdruk van e-mail-verkeer (dd. 14/09/2012) van medewerkers van

het Tropisch Instituut in Antwerpen met dokter K.T. (…) in Ghana voor wat betreft de

beschikbaarheid van medicatie in Ghana tonen aan dat u HIV-positief bent, maar zijn vooral nuttig in het

kader van uw aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet, en

voegen op zich niets toe aan uw asielaanvraag. De 2 artikels over FGM in Ghana en het artikel over

FGM in het algemeen doen geen afbreuk aan hogervermelde vaststellingen. De verklaring op eer

tegenover GAMS dat u uw dochter zal beschermen tegen besnijdenis en de lidkaart van GAMS laten

niet toe om hogervermelde argumentatie te wijzigen.

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.“

1.3. De bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten

aanzien van verzoekster Z.U. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Bairi (Sokoto State).

U bent de partner van A.H. (…) (OV 6.094.193 – CG 0712756Z), van Ghanese nationaliteit. U heeft 2

zonen met hem, met name H.H.Z. (…), geboren in Sint-Niklaas op 4 oktober 2006, van Nigeriaanse

nationaliteit, die dezelfde procedure als u volgt en A.F.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489), geboren

in Overpelt op 14 december 2008, van Ghanese nationaliteit. Op 2 februari 2011 werd jullie dochter,

A.E.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489C) in Kortrijk geboren. De DVZ maakte haar dossier over

zonder haar nationaliteit te bepalen.

U vroeg een eerste maal asiel aan op 30 juni 2006. Op 17 september 2007 nam de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. U tekende op 1 oktober 2007 beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. U keerde niet

naar uw land van oorsprong terug.

U vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. U zei dat u blijft bij de verklaringen die u

in het kader van uw eerste asielaanvraag aflegde. U haalde een nieuw element aan om uw

tweede asielaanvraag te staven. U stelde dat u vreest dat uw dochter, A.E.H. (…), bij een

eventuele terugkeer naar Nigeria op aandringen van uw familie besnijdenis zou ondergaan. U vreest

ook dat uw dochter in Ghana, het land waarvan uw partner de nationaliteit heeft, besnijdenis zou

kunnen ondergaan indien zij zich naar dat land zou begeven.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vooreerst kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt bij uw eerste asielaanvraag.

Op 17 september 2007 nam de Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. In deze beslissing

wordt betwist dat u in Nigeria werkelijk problemen zou hebben gehad met uw familie, omwille van

uw omstreden relatie met uw partner, A.H. (…), en de zwangerschap die hiervan het gevolg was.
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In deze beslissing wordt ook betwist dat u door uw familie gedwongen zou zijn geweest om te huwen

met de broer van uw grootmoeder. De weigeringsbeslissing van het CGVS werd op 14 december

2007 bevestigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. U beweert niettemin dat u blijft bij

de verklaringen die u in het kader van uw eerste asielaanvraag heeft aangehaald (gehoor CGVS, p.

2).

Voor wat het nieuwe element betreft dat u in het kader van uw tweede asielaanvraag aanhaalde,

met name dat uw dochter E. (…) besnijdenis riskeert zowel in Ghana als in Nigeria, kunnen

volgende bedenkingen worden gemaakt.

U stelde dat u en uw man op het punt stonden om jullie dochtertje in België te laten besnijden en

hiertoe een afspraak maakten bij jullie sociaal assistente, maar dat jullie naar GAMS werden gestuurd

en dat ze daar uitlegden dat het slecht was (gehoor CGVS, p. 8). U zei dat u en uw man nu tegen

besnijdenis zijn (gehoor CGVS, p. 10).

Bij de verklaring dat jullie jullie dochter in België wilden laten besnijden kunnen echter heel

wat bedenkingen worden gemaakt.

Zo maakt u vooreerst helemaal niet aannemelijk dat jullie aanvankelijk jullie dochtertje in België

wilden laten besnijden, maar dit uiteindelijk niet deden omdat de organisatie GAMS jullie op andere

gedachten bracht.

Gevraagd wat u dan wilde doen met uw dochter toen u [met uw sociaal assistente] een afspraak

maakte, antwoordde u ontwijkend dat jullie dachten dat het normaal was; dat je als je besneden wordt

100% vrouw wordt; dat u vond dat ze nog wat jong was, maar dat uw man vond dat het tijd was

(gehoor CGVS, p. 8). Gevraagd waar u uw dochter mee naartoe wilde nemen om te besnijden, ontweek

u de vraag door te zeggen dat het de vader van uw dochter was die wilde dat ze besneden werd en dat

u het niet wilde (gehoor CGVS, p. 8). Gevraagd welk type besnijdenis uw man voor jullie dochter wilde

keek u op het toevallig voor u liggende medisch certificaat waarop de diverse types stonden afgebeeld,

en duidde u (vrij lukraak) het Type III aan (gehoor CGVS, p. 8). Wanneer u erop attent gemaakt werd

dat dit de zwaarste vorm van besnijdenis is en u werd gevraagd of dit type besnijdenis in de familie van

uw man gangbaar was, antwoordde u dat u die types niet zo goed kent (gehoor CGVS, p. 8). Uw man

verklaarde nochtans dat u wist volgens wel type jullie dochter zou worden besneden (zie gehoor CGVS

dd. 26/02/2013 van uw man A.A. (…), p. 8). Vermits u en uw man erg op de vlakte en vaag blijven

en incoherente verklaringen aflegden over jullie intentie om jullie dochter in België te besnijden en

blijkbaar volstrekt niet thuis zijn in de verschillende types van besnijdenis, kan uw bewering dat jullie

jullie dochter in België wilden laten besnijden niet ernstig worden genomen, te meer omdat u zelf niet

besneden bent (gehoor CGVS, p. 6) en uw man daar klaarblijkelijk geen bezwaar tegen heeft (gehoor

CGVS dd. 26/02/2013 van uw man A.A. (…), p. 9). Het feit dat u op 24-jarige leeftijd niet besneden is

maakt het des te onaannemelijker dat u uw dochtertje per se op jonge leeftijd (1 of 2 jaar) zou hebben

willen laten besnijden 'omdat jullie dachten dat het normaal was', zonder precies te weten welk

type besnijdenis hierbij precies zou worden toegepast.

U maakte evenmin aannemelijk dat uw dochter E. (…) bij terugkeer naar Ghana of Nigeria

besnijdenis zou riskeren.

Vooreerst verklaarde u dat u en uw man jullie dochter niet willen laten besnijden (gehoor CGVS, p. 8-

9) en dat u en uw man tegen besnijdenis zijn (gehoor CGVS, p. 10).

Toen u gevraagd werd tegenover welk land jullie een vrees voor besnijdenis voor jullie

dochter aanhalen, antwoordde u Ghana (gehoor CGVS, p. 9). U stelde dat de moeder van uw man in

Burkina Faso leeft en dat de Mosi daar leven, een etnische groep waarbij besnijdenis veel voorkomt

(gehoor CGVS, p. 10). Op de vraag wie daarop zou aandringen, antwoordde u dat het de familie van

uw man zou zijn, maar u kon niet preciseren wie in het bijzonder van zijn familie hierop zou aandringen

(gehoor CGVS, p. 9). U zei tijdens uw gehoor te weten dat uw man in 2008 contact had met zijn moeder

en dat u niet denkt dat hij daarna nog contact met Ghana had (gehoor CGVS, p. 4-5). Naast de

vaststelling dat u niet kan preciseren wie van de familie van uw man zou aandringen op de besnijdenis

van uw dochter, brengt u ook geen concrete aanwijzingen naar voor waaruit zou kunnen blijken dat

iemand in de familie van uw man werkelijk het initiatief zou nemen om jullie dochter te besnijden. Uit de

verklaringen van uw echtgenoot kon evenmin worden afgeleid dat uw dochter bij terugkeer naar Ghana

besnijdenis zou ondergaan (zie beslissing van uw echtgenoot A.H. (…)). U bleek niet te weten of de



RvV X, RvV X, RvV X en RvV X- Pagina 8

Ghanese overheid de besnijdenis van meisjes accepteert en evenmin of er een wet bestaat in Ghana

die besnijdenis verbiedt (gehoor CGVS, p. 9). U zei enkel dat uw man u zei dat het niets met de

regering te doen heeft (gehoor CGVS, p. 9). Wanneer u wordt gevraagd of besnijdenis van meisjes in

Ghana gebruikelijk is en of er meer meisjes besneden worden dan niet, antwoordde u dat u er nooit

geweest bent (gehoor CGVS, p. 10). Daarnaast kan ook nog worden opgemerkt dat uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt dat vrouwenbesnijdenis reeds in 1994 buiten te wet werd gesteld in

Ghana en dat de prevalentie er erg laag is en geografisch geconcentreerd is in de noordelijke regio’s. In

de zuidelijke regio’s komt de praktijk enkel voor bij migranten uit de noordoostelijke en noordwestelijke

regio’s van Ghana en uit buurlanden (zie informatie in het administratief dossier). Uit dit alles blijkt dat u

niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw dochter werkelijk besnijdenis riskeert indien zij zich naar het land

van oorsprong van uw partner, A.H. (…), zou begeven.

Hoewel u de optie om naar Nigeria terug te keren uitsloot toen u gevraagd werd of uw dochter daar

een risico op besnijdenis zou lopen (gehoor CGVS, p. 9), werden u toch enkele vragen gesteld in

verband hiermee. U stelde dat er geen wet is in Nigeria die besnijdenis verbiedt (gehoor CGVS, p. 9)

en ontkende dat er staten zijn in Nigeria waar besnijdenis van meisjes verboden is, terwijl uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat vrouwenbesnijdenis in een 10-tal zuidelijke staten van

Nigeria buiten te wet werd gesteld (zie informatie in het administratief dossier). Het is opmerkelijk dat u

dat niet weet. Op de vraag of besnijdenis toegestaan is door de [Nigeriaanse] overheid, antwoordde u

dat zij er niets mee te maken hebben en dat je als Hausa meisje besneden moet worden (gehoor

CGVS, p. 9). Op de vraag of alle Hausa meisjes worden besneden antwoordt u dat ze normaal allemaal

besneden worden, maar dat sommige families het niet doen (gehoor CGVS, p. 10). U bent echter zelf

niet besneden (zie medisch attest van Dr. P. V. (…)). Toen u werd gevraagd of uw moeder

zou aandringen op de besnijdenis van uw dochter, antwoordde u dat ze uw dochter zelfs niet zou

accepteren (gehoor CGVS, p. 10). Eerder verklaarde u dat ze u evenmin zouden accepteren en dat u

uw staat niet meer zou binnen mogen (gehoor CGVS, p. 10). In de optiek dat uw familie u of uw dochter

niet zou accepteren is het bijzonder onwaarschijnlijk dat zij uw dochter zouden dwingen om besnijdenis

te ondergaan. Uw bewering dat jullie jullie dochter niet zouden kunnen beschermen tegen besnijdenis

in Nigeria, omdat in Afrika de familie alles bepaalt (gehoor CGVS, p. 10), staat haaks op uw bewering

dat uw familie u of uw dochter zelfs niet meer zou accepteren. Uit informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt bovendien dat het besnijdenispercentage in Nigeria rond de 30 % schommelt en dat

wanneer beide ouders tegen besnijdenis van hun dochter gekant zijn er mogelijkheden zijn om hun

dochter hiertegen te beschermen. Vermits Nigeria een dermate groot land is en uit de verklaringen van

uw man blijkt dat hij er op verschillende plaatsen heeft gewoond (in Lagos (gehoor CGVS dd.

26/02/2013 van uw man A.H. (…), p. 9) en in Port Harcourt (gehoor CGVS dd. 26/02/2013 van uw man

A.A. (…), p. 9)) is er geen enkele reden waarom u zich met hem niet in een van de zuidelijke staten zou

kunnen vestigen waar een wettelijk verbod op vrouwenbesnijdenis geldt, en waar uw familie – die

volgens u uit de noordelijke staat Sokoto afkomstig is (gehoor CGVS, p. 2 en zie informatie in het

administratief dossier) - jullie niet onder druk zou kunnen zetten om uw dochter te besnijden, als ze dat

al zou willen. Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat uw dochter werkelijk

besnijdenis zou riskeren indien zijn zich naar Nigeria zou begeven.

U heeft evenmin aangetoond dat u zelf een risico loopt om te worden besneden bij terugkeer

naar Nigeria, uw land van oorsprong.

U verklaarde zelf niet te zijn besneden (gehoor CGVS, p. 6) en legde een medisch attest van Dr. P. V.

(…) neer die deze bewering bevestigt. Op de vraag hoe het komt dat u niet besneden bent, antwoordt u

dat het geen precies moment heeft en dat het altijd kan worden gedaan (gehoor CGVS, p. 6). Gevraagd

of u denkt dat u zou besneden zijn indien u in Nigeria zou zijn gebleven, antwoordt u bevestigend

(gehoor CGVS, p. 7). Gevraagd of uw besnijdenis al werd gepland, of er al een datum voor was

voorzien, antwoordde u ontkennend (gehoor CGVS, p. 6). U ontkende ook dat iemand het al over uw

besnijdenis had gehad toen u nog in Nigeria was (gehoor CGVS, p. 7). Toen u gevraagd werd op welke

leeftijd uw moeder werd besneden, antwoordde u het niet te weten; u zei dat u denkt dat het was voor

ze beviel van haar eerste kind (gehoor CGVS, p. 7). Uw onwetendheid over het tijdstip waarop

uw moeder werd besneden is opmerkelijk, omdat u tijdens het gehoor door de DVZ verklaarde te weten

dat uw moeder en tantes besneden werden op hun 18de jaar (gehoor DVZ dd. 17/01/2013, pt. 15). U

stelde verder dat als je een Hausa meisje bent je moet worden besneden (gehoor CGVS, p. 9),

maar relativeerde dat meteen zelf door te stellen dat sommige families het niet doen (gehoor CGVS, p.

9). Op de vraag of u zou besneden worden in Nigeria antwoordde u merkwaardig genoeg dat dat nog

het minste probleem zou zijn vergeleken met het probleem dat u voordien had (gehoor CGVS, p. 10). In

het licht van uw bewering dat u tegen besnijdenis bent en weet wat de negatieve gevolgen zijn
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van besnijdenis (o.a. moeilijke bevallingen (gehoor CGVS, p. 9)) is deze uitspraak opmerkelijk. Het is

immers weinig aannemelijk dat u een praktijk die u voor uw dochter volstrekt verwerpelijk vindt voor

uzelf zou catalogeren als ‘het minste probleem’. Dit wijst er sterk op dat uw vrees voor besnijdenis in uw

visie louter hypothetisch is en niet een realiteit waar u werkelijk rekening moet mee houden. In het

laatste geval zou u immers meer blijk geven van bezorgdheid over uw fysieke integriteit en over de

negatieve gevolgen van uw eventuele besnijdenis. Daarnaast kan ook worden opgemerkt dat wanneer

u gevraagd werd of uw familie u nog zou besnijden, u antwoordde dat u denkt dat ze u niet meer

zouden accepteren en dat u uw staat niet meer zou binnen mogen omdat u zwanger werd zonder

getrouwd te zijn (gehoor CGVS, p. 10). U stelde ook geen enkel contact meer te hebben met uw familie

in Nigeria (gehoor CGVS, p. 4). In het licht van uw bewering dat uw familie u niet zou accepteren en u

de toegang tot de staat ontzegd zou worden, is het weinig waarschijnlijk dat u alsnog besnijdenis zou

ondergaan bij een eventuele terugkeer naar Nigeria.

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u terecht een ‘vrees voor

vervolging’ of een ‘risico op het lijden van ernstige schade’ ten aanzien van Nigeria inroept, of

dat u in hoofde van uw dochter A.E.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489C) een ‘vrees

voor besnijdenis’ ten aanzien van Ghana of Nigeria aannemelijk heeft gemaakt.

Er kan worden opgemerkt dat ook in hoofde van uw partner A.H. (…) (OV 6.094.193 – CG 0712756Z),

van uw zoon A.F.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489) en van uw dochter A.E.H. (…) (OV 5.935.901 –

CG 1310489C) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd genomen door de Commissaris-generaal.

Voor wat de door u voorgelegde documenten betreft kan het volgende worden opgemerkt.

Het Nigeriaanse paspoort (A03237349) afgeleverd door de Nigeriaanse ambassade te Brussel vormt

een aanwijzing voor uw identiteit. Toen u door de protection officer werd gevraagd welk document u gaf

om dit paspoort te verkrijgen, antwoordde u ‘een geboortecertificaat’ (gehoor CGSV, p. 2), dat

u aanvankelijk niet kon vinden in uw documenten, maar dat kort daarna door uw advocate, M.M.T. (…) ,

werd voorgelegd. Merkwaardig is dat op deze geboorteakte de geboortedatum ‘4 mei 1988’ voorkomt,

alsook als plaats van geboorte ‘Lagos’. Deze gegevens stroken echter niet met de door u opgegeven

geboortedatum ‘1 januari 1988’ en geboorteplaats Bairi (gehoor CGVS, p. 2). Tijdens het gehoor door

het CGVS stelde u dat u enkel het jaar van uw geboorte kent (gehoor CGVS, p. 2), hetgeen het des te

merkwaardiger maakt dat op uw geboorteakte een precieze datum voorkomt. Ook merkwaardig is dat

de op de geboorteakte vermelde geboortedatum en geboorteplaats niet op het paspoort werden

overgenomen, te meer omdat u verklaarde dat u de geboorteakte gebruikte om het paspoort te

verkijgen (gehoor CGVS, p. 2). Dit alles laat toe om uw identiteitsgegevens in twijfel te trekken. Het

attest van de ambassade van Nigeria in Brussel (dd. 24/09/2009) doet geen afbreuk

aan hogervermelde argumentatie, omdat uw Nigeriaanse nationaliteit niet meteen in twijfel wordt

getrokken. Het attest van geboorte van de stad Sint Niklaas, het afschrift van erkenning na de geboorte

van de stad Sint Niklaas en het attest van schoolbezoek van de Vlaamge gemeenschap betreffen uw

zoon A.H.H. (…), die uw procedure volgt. Deze documenten tonen aan dat hij uw zoon is en dat A.H.

(…) hem na zijn geboorte als vader heeft erkend. U legde een attest van niet-besnijdenis van Dr. Peter

Vannieuwenborg voor, hetgeen geen afbreuk doet aan hogervermelde vaststellingen. U legde verder

nog 3 internetartikels over besnijdenis in Nigeria en 1 internetartikel over overspel in het noorden van

Nigeria voor, maar deze artikels zijn van algemene aard en laten niet toe om hogervermelde conclusies

te wijzigen. De verklaring op eer tegenover GAMS dat u uw dochter zal beschermen tegen besnijdenis

en de lidkaart van GAMS laten niet toe om hogervermelde argumentatie te wijzigen.

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.“

1.4. De bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten

aanzien van A.F.H. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U werd op 14 december 2008 in Overpelt geboren uit een Ghanese vader, A.H. (…), en

een Nigeriaanse moeder, Z.U. (…).
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Uw moeder, Z.U. (…), vroeg op 30 juni 2006 voor de eerste maal asiel aan. Op 17 september 2007

nam de Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 1 oktober 2007 tekende uw moeder beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. Uw moeder

keerde niet naar haar land van oorsprong terug.

Uw moeder vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. Zij zei dat ze bleef bij

de verklaringen die zij in het kader van haar eerste asielaanvraag aflegde. Zij haalde een nieuw

element aan om haar tweede asielaanvraag te staven. Zij stelde te vrezen dat uw zus E. (…) (OV

5.935.901) bij een eventuele terugkeer naar uw moeders land van herkomst, Nigeria, op aandringen

van haar familie besnijdenis zou ondergaan. Zij stelde ook te vrezen dat uw zus in Ghana, het land

waarvan uw vader de nationaliteit heeft, besnijdenis zou kunnen ondergaan indien zij zich naar dat land

zou begeven.

Uw vader, A.A. (…) vroeg een eerste maal asiel aan op 1 juni 2007. Op 18 september 2007 nam de

Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Uw vader tekende op 1 oktober 2007 beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. Uw vader

keerde niet naar zijn land van oorsprong terug.

Uw vader vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. Hij zei dat hij bleef bij

de verklaringen die hij in het kader van zijn eerste asielaanvraag aflegde. Hij haalde 2 nieuwe

elementen aan om zijn tweede asielaanvraag te staven. Ten eerste voerde hij aan dat hij in 2008

vernam HIV positief te zijn en behandeling nodig te hebben. Hij stelt dat hij bij terugkeer naar Ghana

niet de nodige medicatie zal krijgen en dat hij en zijn familie gestigmatiseerd en uitgescholden zullen

worden. Daarnaast stelde hij dat hij vreest dat uw zus E. (…) bij een eventuele terugkeer naar zijn land

van oorsprong, Ghana, op aandringen van zijn ouders besnijdenis zou ondergaan. Hij vreest ook dat uw

zus in Nigeria, het land waarvan uw moeder de nationaliteit heeft, besnijdenis zou kunnen ondergaan

indien zij zich naar dat land zou begeven.

Uw ouders vroegen op 14 januari 2013 asiel voor u aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vermits u zelf te jong was (4 jaar op het moment van het CGVS-gehoor van uw ouders op

26 februari 2013) om verklaringen af te leggen over de motieven voor uw asielaanvraag wordt

ervan uitgegaan dat de motieven die uw moeder en vader in het kader van hun

respectievelijke asielaanvragen hebben uiteengezet ook voor u gelden.

Uw vader haalde aan dat hij vreest dat hij en zijn familie in zijn land van herkomst, Ghana,

zullen gestigmatiseerd worden omwille van zijn HIV positieve status. Uw vader en moeder haalden ook

aan dat zij vrezen dat uw zus E. (…) hetzij in Ghana, hetzij in Nigeria besnijdenis zou ondergaan. Zij

haalden geen specifieke motieven aan die enkel voor u zouden gelden.

In het kader van de asielaanvraag van uw vader, A.A. (…) (OV 6.094.193 – CG 0712756), werd een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen die gebaseerd is op volgende argumenten :

[de motieven van de beslissing inzake verzoekers vader worden integraal hernomen en er wordt

besloten]

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u terecht een ‘vrees voor

vervolging’ of een ‘risico op het lijden van ernstige schade’ ten aanzien van Ghana inroept, of
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dan u in hoofde van uw dochter A.E.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489C) een ‘vrees

voor besnijdenis’ ten aanzien van Ghana of Nigeria aannemelijk heeft gemaakt. (…)”

In het kader van de asielaanvraag van uw moeder, Z.U. (…) (OV 5.935.901 – CG 0613831Z), werd

eveneens een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus genomen die gebaseerd is op volgende argumenten :

[De motieven van de beslissing inzake verzoekers moeder worden integraal hernomen en er wordt

besloten]

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een ‘gegronde vrees’

in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een ‘reëel risico’ in de zin van

subsidiaire bescherming.

Ook in hoofde van uw zus, A. E. H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489C), werd door de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen.

De door uw ouders voorgelegde documenten, met name een attest voor het verkrijgen

van zwangerschapsvergoeding, 2 documenten in verband met vaccinatie tegen poliomyelitis,

een geboortebewijs voor het verkrijgen van kraamgeld, een uittreksel uit het register der akten

van geboorten, een uittreksel uit de geboorteakte en een attest van schoolbezoek, doen geen afbreuk

aan hogervermelde vaststellingen.

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.“

1.5. De bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten

aanzien van A.E.H. luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U werd op 2 februari 2011 in Kortrijk geboren uit een Ghanese vader, A.H. (…), en een Nigeriaanse

moeder, Z.U. (…).

Uw moeder, Z.U. (…), vroeg op 30 juni 2006 voor de eerste maal asiel aan. Op 17 september 2007

nam de Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Op 1 oktober 2007 tekende uw moeder beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. Uw moeder

keerde niet naar haar land van oorsprong terug.

Uw moeder vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. Zij zei dat ze bleef bij

de verklaringen die zij in het kader van haar eerste asielaanvraag aflegde. Zij haalde een nieuw

element aan om haar tweede asielaanvraag te staven. Zij stelde te vrezen dat u bij een eventuele

terugkeer naar haar land van herkomst, Nigeria, op aandringen van haar familie besnijdenis zou

ondergaan. Zij stelde ook te vrezen dat u in Ghana, het land waarvan uw vader de nationaliteit heeft,

besnijdenis zou kunnen ondergaan indien u zich naar dat land zou begeven.

Uw vader, A.A. (…) vroeg een eerste maal asiel aan op 1 juni 2007. Op 18 september 2007 nam de

Commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Uw vader tekende op 1 oktober 2007 beroep aan bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) tegen deze beslissing, maar op 14 december 2007 bevestigde

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de Commissaris-generaal. Uw vader

keerde niet naar zijn land van oorsprong terug.

Uw vader vroeg op 14 januari 2013 voor de tweede maal asiel aan. Hij zei dat hij bleef bij

de verklaringen die hij in het kader van zijn eerste asielaanvraag aflegde. Hij haalde 2 nieuwe
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elementen aan om zijn tweede asielaanvraag te staven. Ten eerste voerde hij aan dat hij in 2008

vernam HIV positief te zijn en behandeling nodig te hebben. Hij stelt dat hij bij terugkeer naar Ghana

niet de nodige medicatie zal krijgen en dat hij en zijn familie gestigmatiseerd en uitgescholden zal

worden. Daarnaast stelde hij dat hij vreest dat u bij een eventuele terugkeer naar zijn land van

oorsprong, Ghana, op aandringen van zijn ouders besnijdenis zou ondergaan. Hij vreest ook dat u in

Nigeria, het land waarvan uw moeder de nationaliteit heeft, besnijdenis zou kunnen ondergaan indien u

zich naar dat land zou begeven. De Dienst Vreemdelingenzaken transfereerde op 21 januari 2013 uw

asieldossier naar het Commissariaat-generaal, zonder echter uw nationaliteit te hebben bepaald.

Uw ouders vroegen op 14 januari 2013 asiel voor u aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘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.

Vooreerst kan het volgende worden opgemerkt met betrekking tot de bepaling van

uw nationaliteit.

Uw vader, A.A. (…), verklaarde in het kader van zijn asielprocedure de Ghanese nationaliteit te

bezitten (gehoor CGVS dd. 26 februari 2013 van Alhassan Aruna, p. 5). Uw moeder, Z.U. (…),

verklaarde in het kader van haar asielaanvraag de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten (gehoor CGVS

dd. 26 februari 2013 van Z.U. (…), p. 4-5). Uw nationaliteit werd nog niet bepaald toen de DVZ uw

dossier aan het CGVS overmaakte.

Toen uw ouders hierover ondervraagd werden, antwoordde uw (Ghanese) vader dat uw nationaliteit

die van Ghana is, omdat hij ook van Ghana is en uw broer F. (…) eveneens de Ghanese nationaliteit

kreeg (gehoor CGVS van A.A. (…), p. 4). Uw (Nigeriaanse) moeder verklaarde dat de stad Kortrijk

haar en uw vader had aangeraden om naar de Ghanese ambassade te gaan en er een certificaat te

halen om uw Ghanese nationaliteit te bewijzen. Zij verklaarde dat uw vader dat zou doen. Uw moeder

zei bovendien dat ze niet wilde dat u de Nigeriaanse nationaliteit zou hebben (gehoor CGVS van Z.U.

(…), p. 4).

Uit de nationaliteitswetgeving van Ghana waarover het CGVS beschikt blijkt dat voor kinderen die

al dan niet in of buiten Ghana geboren werden na 7 januari 1993 geldt dat zij de Ghanese

nationaliteit hebben als op het moment van de geboorte één van de ouders of één grootouder de

Ghanese nationaliteit heeft of had (zie informatie in het administratief dossier).

Uit de nationaliteitswetgeving van Nigeria waarover het CGVS beschikt blijkt dat iedere

persoon geboren buiten Nigeria en waarvan een van de ouders een Nigeriaans staatsburger is, de

Nigeriaanse nationaliteit heeft (zie informatie in het administratief dossier).

Hieruit blijkt dat u in principe aanspraak kan maken op beide nationaliteiten. Vermits uit de

verklaringen van uw ouders (cf. supra) echter hun voorkeur blijkt voor de Ghanese nationaliteit en uw

moeder verklaarde dat uw vader ook stappen in die richting zou ondernemen (cf. supra) wordt ervan

uitgegaan dat u de Ghanese nationaliteit bezit.

Vermits u zelf te jong was (2 jaar op het moment van het CGVS-gehoor van uw ouders op

26 februari 2013) om verklaringen af te leggen over de motieven voor uw asielaanvraag wordt

ervan uitgegaan dat de motieven die uw moeder en vader in het kader van hun

respectievelijke asielaanvragen hebben uiteengezet ook voor u gelden.

Uw vader haalde aan dat hij vreest dat hij en zijn familie in zijn land van herkomst, Ghana,

zullen gestigmatiseerd worden omwille van zijn HIV positieve status. Uw vader en moeder haalden ook

aan dat zij vrezen dat u hetzij in Ghana, hetzij in Nigeria besnijdenis zou ondergaan.

In het kader van de asielaanvraag van uw vader, A.A. (…) (OV 6.094.193 – CG 0712756), werd een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

genomen die gebaseerd is op volgende argumenten :
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[De motieven van de beslissing inzake verzoeksters vader worden integraal hernomen en er wordt

besloten]

Bijgevolg kan ook wat u betreft niet besloten worden tot het bestaan van een ‘gegronde vrees’

in de zin van de Vluchtelingenconventie of van een ‘reëel risico’ in de zin van

subsidiaire bescherming.

Ook in hoofde van uw broer, A.F.H. (…) (OV 5.935.901 – CG 1310489) werd door de Commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen.

De door uw ouders voorgelegde documenten, met name een attest van Dr. P.V. (…), waaruit blijkt dat u

niet besneden bent; een lidkaart van GAMS, een uittreksel uit het register van de akten van geboorte,

een geboortebewijs voor het krijgen van kraamgeld, een bewijs voor het verkrijgen van

zwangerschapsvergoeding en een uittreksel uit de geboorteakte, doen geen afbreuk

aan hogervermelde vaststellingen.

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. Inzake de procedure

2.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen vier verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de vier beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. 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).

3.2. Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 12 april 2013, ingediend door advocaat M.M.Teymouri

en gekend bij de Raad onder rolnummer 124 062 als eerste en enig middel de “schending van de

artikelen 48, 49, 57/6 en 62 van de wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; schending van artikel 1A (2) van het Internationaal

verdrag betreffende de status van vluchtelingen dd. 28/07/1951 goedgekeurd bij wet van 26/06/1953,

schending van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de Status van de vluchtelingen dd. 31/01/1967,

goedgekeurd bij Wet van 27/02/1967, Schending van de artikelen 1,2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen en artikel 62 van de Wet van 15

december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, schending van artikel 2, 3 en 14 EVRM, schending van

het Internationale Verdraag van de Rechten van het Kind” aan.

3.3. Verzoeker A.H. roept in zijn verzoekschrift van 15 april 2013, ingediend door advocaat B.Vrijens en

gekend bij de Raad onder rolnummer 124 447 de schending in van de “artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van

behoorlijk bestuur en de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de motiverings-

zorgvuldigheidsverplichting. Manifeste beoordelingsfout”.
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3.4. Verzoekster Z.U. roept in haar verzoekschrift van 15 april 2013, ingediend door advocaat B.Vrijens

en gekend bij de Raad onder rolnummer 124 073 de schending in van de “artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van

behoorlijk bestuur en de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de motiverings-

zorgvuldigheidsverplichting. Manifeste beoordelingsfout”.

3.5. Verzoeker A.H. en verzoekster Z.U. roepen, “in hoedanigheid van voogd, wettelijk

vertegenwoordiger van de persoon en de goederen van hun minderjarig kind, A.E.H.,” in het

verzoekschrift van 15 april 2013, ingediend door advocaat B.Vrijens en gekend bij de Raad onder

rolnummer 124 451 de schending in van de “artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, van de

artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en van de algemene rechtsbeginselen en de beginselen van behoorlijk bestuur en

de algemene rechtsbeginselen, meer bepaald de motiverings-zorgvuldigheidsverplichting. Manifeste

beoordelingsfout”.

3.6. 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 beslissingen gesteund

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

voorgehouden land van herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve

dossier blijkt verder dat verzoekers werden gehoord en tijdens de interviews de mogelijkheid kregen hun

asielmotieven en deze van hun minderjarige kinderen uiteen te zetten, hun argumenten kracht bij te

zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken konden neerleggen en zich konden laten bijstaan door een

advocaat of door een andere persoon van hun keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers

kregen bovendien de kans om in hun vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te

geven. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan derhalve niet worden

weerhouden.

3.7. Vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de uiteenzetting van een middel vereist dat zowel

de rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou geschonden zijn als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 20 oktober 2006,

nr. 163.900; RvS 8 januari 2007, nr.166.392). Dit impliceert dat op concrete wijze wordt aangegeven

welke specifieke motieven en conclusies van de bestreden beslissing de rechtsregel of het

rechtsbeginsel waarvan de schending wordt ingeroepen, miskennen, evenals de wijze waarop dergelijke

schending zou hebben plaats gevonden. Verzoekers voeren de schending aan van artikels 49 en 57/6

van de Vreemdelingenwet en van de “algemene rechtsbeginselen”, maar laten na uiteen te zetten hoe

de bestreden beslissingen deze artikels of beginselen zouden schenden. Deze middelen zijn bijgevolg

niet dienstig aangevoerd.

3.8. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekers een reëel risico op ernstige schade

bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009,

http://curia.europa.eu). Gelet op de aard van de bestreden beslissingen moet de schending van de

artikelen 2 en 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

3.9. Met betrekking tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de

fundamentele vrijheden moet erop gewezen worden dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen over

een gebonden bevoegdheid beschikt, namelijk over de toekenning van de vluchtelingenstatus (artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet) en het toekennen van de subsidiaire beschermingsstatus (artikel 48/4

van dezelfde wet). Overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens

geeft het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geen recht op asiel. De Raad ziet dan ook

niet in hoe een schending van artikel 14 EVRM zou kunnen voorliggen.

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

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september

2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006 hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden
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beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit de

verzoekschriften blijkt ontegensprekelijk dat verzoekers kritiek uitbrengen op de inhoud van de

motivering zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kunnen inroepen.

Aangezien verzoekers de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal

betwisten, voeren zij de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit

oogpunt wordt onderzocht.

4. Nopens de status van vluchteling

4.1. Uit de gegevens van het dossier blijkt dat A.F.H en A.E.H. hun aanvraag om erkenning als

vluchteling of om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus verbinden aan deze van hun

ouders, A.H. en Z.U.

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

zelf die 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). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan

ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

204).

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

verzoekers verklaringen voldoende zijn om hun asielrelaas aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij

rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en met het specifieke

profiel van de asielzoeker. Bovendien dienen elementen in het voordeel van de asielzoeker niet

noodzakelijk in de beslissing te worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr. 178.032). De

commissaris-generaal is verder niet verplicht om alle aangebrachte feiten te controleren, zo dit al

mogelijk zou zijn. 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).

Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissingen moeten 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.

4.3. De Raad merkt vooreerst op dat, waar verzoekers in de verzoekschriften van 15 april 2013,

ingediend door advocaat B. Vrijens, verwijzen naar passages uit de proceduregids van het Hoog

Commissariaat voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties, dat uit vaste rechtspraak van de Raad

van State blijkt dat de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen bij de

Verenigde Naties geen juridisch bindend karakter heeft, maar enkel als aanbeveling dient en bijgevolg

geen afdwingbare rechtsregels bevat (RvS 9 juni 2005, nr. 145.732; RvS 1 december 2011, nr.

216.653). Waar verzoekers verwijzen naar arresten van de Raad, dient erop te worden gewezen dat de

Raad een administratief rechtscollege is waarvan de uitspraken geen precedentswaarde hebben (RvS

28 maart 2006, nr. 156.942). Daarenboven is geenszins aangetoond dat het hier vergelijkbare zaken

betreft.

4.4. Verzoekers A.H. en Z.U. dienden een tweede asielaanvraag in. Hun eerste asielaanvraag werd

afgewezen omdat hun voorgehouden problemen met hun beide families omwille van hun omstreden

relatie en verzoeksters zwangerschap die er het gevolg van was, niet geloofwaardig werden bevonden.
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Verzoekers steunen de tweede asielaanvraag deels op dezelfde elementen als aangehaald bij de eerste

asielaanvraag.

Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. De bevoegdheid van de Raad

is beperkt tot de beoordeling van de in de huidige asielaanvraag aangehaalde nieuwe elementen en de

mogelijke gevolgen hiervan bij een eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Dit neemt echter

niet weg dat hij bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

eerdere asielaanvraag zijn afgelegd. Immers dienen de asielinstanties, om zich een juist beeld te

vormen van de situatie waarin de vreemdeling zich bevindt op het tijdstip van zijn

vluchtelingenverklaring, alle objectieve gegevens na te gaan die zij nodig hebben om een beslissing te

kunnen nemen.

4.5. Verzoekers werpen bij de tweede asielaanvraag als eerste nieuw element op dat bij een terugkeer

naar Ghana of Nigeria, hun dochter, E., risico loopt te worden besneden.

4.5.1. Vooraf dient te worden vastgesteld dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers hun

melding dat ze initieel hun dochter, A. E. H., wilden laten besnijden in België. Immers hun verklaringen

ter zake zijn geheel onsamenhangend en bovendien stelt verzoeker dat verzoekster dit wenste en

verzoekster stelde het omgekeerde met name dat verzoeker dit wenste. Bovendien blijken ze beiden

onbekend met besnijdenis. Verzoeker had -ook na zijn beweerdelijk contact met GAMS- geen enkel

inzicht in wat het betekent een meisje te laten besnijden en wees naar zijn vrouw die echter zelf

onbesneden is (zie gehoor A.H. CGVS p.8). Uit het CGVS-gehoor blijkt dat verzoekster eerst naar de

schema’s moet kijken vooraleer ze weet dat er verschillende types zijn en voorts evenmin enige kennis

had (zie gehoor Z.U. CGVS p.8, “Ik ken de types niet zo goed”). Er kan dan ook slechts blijken dat de

praktijk van besnijdenis aan beide verzoekers geheel is voorbijgegaan, wat de beweerdelijke, niet

toegelichte, intenties onderuithaalt.

4.5.2. Verzoeker, A.H., verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten (zie gehoor A.H. CGVS

26.02.2013, p.5), terwijl verzoekster, Z.U., verklaarde de Nigeriaanse nationaliteit te bezitten (zie gehoor

Z.U. CGVS 26.02.2013, p.4-5). De nationaliteit van hun dochter, A.E.H., werd nog niet bepaald op het

ogenblik dat haar dossier aan het CGVS werd over gemaakt. Aangezien A.E.H. volgens de informatie

toegevoegd aan het administratieve dossier zowel volgens de Ghanese als Nigeriaanse

nationaliteitswetgeving aanspraak kan maken op beide nationaliteiten, maar uit de verklaringen van haar

ouders (zie gehoor CGVS A.H. en Z.U. p.4) blijkt dat de voorkeur uitgaat naar de Ghanese nationaliteit,

wordt ervan uitgegaan dat A.E.H. de Ghanese nationaliteit heeft. Uit de administratieve dossiers en uit

verzoekers verklaringen blijkt echter niet dat er geloof kan worden gehecht aan de vrees dat hun

dochter, A.E.H., besnijdenis riskeert in Ghana of in Nigeria.

4.5.3. Wat betreft verzoekers vrees voor besnijdenis van hun dochter in Ghana, merkt de Raad

vooreerst op dat noch uit de verklaringen van verzoeker A.H., noch uit de verklaringen van verzoekster

Z.U., blijkt dat hun dochter bij terugkeer naar Ghana het risico zou lopen te worden besneden. Tijdens

zijn gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker immers dat hij ‘lang geleden’ (in 2008) voor het laatst

contact had met zijn moeder in Ghana (zie gehoor A.H. CGSV, p. 4) en dat het contact met zijn vader

voor zijn vertrek al niet goed was en sinds lang verbroken is (zie gehoor A.H. CGVS, p. 9-10). Verzoeker

heeft zijn medische toestand gemeld aan zijn moeder die zich van hem heeft afgezet. Er kan dan ook

niet worden ingezien waarom verzoekers ouders nog enige zeggenschap zouden (willen) hebben over

deze intussen 30 jarige zoon en diens familie, laat staan over zijn Nigeriaanse vrouw en haar dochter,

en dus ook over de besnijdenis van verzoekers dochter (zie gehoor CGVS, p. 9 “Je ouders beslissen

alles zij beslissen ook over besnijdenis dochter” en p. 10 Vraag: “Kan je niet onafhankelijk van hen

leven?” Antwoord: “Nee dat kan niet; hier als je 18 bent kan je je eigen leven leiden maar in Afrika is het

anders je moet alles aanvaarden wat ze zeggen”). Verzoekster Z.U. op haar beurt kon tijdens haar

gehoor op het CGVS niet aangeven wie in het bijzonder van de familie van haar echtgenoot op de

besnijdenis zou aandringen (zie gehoor Z.U.CGVS, p. 9). Verzoekster Z.U. bleef tevens in gebreke



RvV X, RvV X, RvV X en RvV X- Pagina 17

concrete elementen aan te brengen die de ernst van de vrees voor de dreiging voor besnijdenis door de

familie van haar echtgenoot zou aantonen. Hierbij voegt zich nog de vaststelling dat verzoeker

uitdrukkelijk aangaf nooit met zijn moeder over besnijdenis te hebben gesproken (zie gehoor A.H.

CGVS, p. 10). Dit klemt te meer nu zowel verzoeker A.H. als verzoekster Z.U. niet konden aangeven

hoe de Ghanese autoriteiten tegenover besnijdenis van meisjes staan, of er een wet bestaat die

besnijdenis verbiedt in Ghana en of mensen die hun dochter in Ghana besnijden worden bestraft

(gehoor A.H.CGVS, p. 11 en gehoor Z.U. CGVS p.9). Uit informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt dat vrouwenbesnijdenis reeds in 1994 buiten te wet werd gesteld in Ghana en dat de

prevalentie er erg laag is en geografisch geconcentreerd is in de noordelijke regio’s. In de zuidelijke

regio’s komt de praktijk enkel voor bij migranten uit de noordoostelijke en noordwestelijke regio’s van

Ghana en migranten uit buurlanden. Er wordt dan ook geenszins een risico op besnijdenis van A.E.H. in

Ghana aangetoond. Verzoekers verklaren zich niet akkoord met bovenstaande informatie en verwijzen

in de verzoekschriften van 15 april 2013, ingediend door advocaat B. Vrijens, naar een internetartikel

van UNHCR waaruit zou blijken dat “in theorie gedwongen besnijdenis verboden [is] maar in de praktijk

kan het meisje /de vrouw niet de bescherming inroepen van de Ghanese autoriteiten”. Deze loutere

verwijzing naar een korte passage kan geenszins de door de commissaris-generaal aangevoerde

informatie weerleggen te meer nu verzoekers aan hun eigen verantwoordelijkheid ter zake voorbijgaan.

4.5.4. Het risico op besnijdenis van verzoekers hun dochter in Nigeria is nog minder aannemelijk. Noch

verzoeker A.H., noch verzoekster Z.U., komen verder dan vage beweringen. Verzoeksters bewering dat

ze haar dochter niet zou kunnen beschermen tegen besnijdenis in Nigeria, omdat in Afrika de familie

alles bepaalt (“In Afrika ben je niet beschermd; de familie bepaalt alles”, zie gehoor Z.U. CGVS p.10),

staat echter haaks op haar bewering dat haar familie volledig met haar heeft gebroken en hen niet zal

accepteren aangezien ze zwanger werd zonder getrouwd te zijn. Er dient te worden herhaald dat

verzoekster A.H. zelf niet is besneden, zoals blijkt uit het medisch attest van Dr. P.V., toegevoegd aan

het administratief dossier, wat er minstens op wijst dat haar familie destijds evenmin hiervoor

maatregelen genomen had. Hierbij voegt zich nog dat verzoeker A.H. niet kon aangeven wie in Nigeria

op besnijdenis zou aandringen, waarom zijn echtgenote zelf nooit besneden werd of wat de mening van

haar familie hierover is (zie gehoor A.H. CGVS, p. 9 en 12). Uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt overigens dat in een 10-tal zuidelijke staten in Nigeria een wettelijk verbod

geldt op vrouwenbesnijdenis, wat verzoekster deels wist toen ze aangaf dat in bepaalde staten in

Nigeria besnijdenis van meisjes verboden is (zie gehoor Z.U. CGVS, p. 9). Verzoeker A.H. van zijn kant

kon niet antwoorden op de vraag of er een wet is in Nigeria die besnijdenis verbiedt (zie gehoor A.H.

CGVS, p. 12). Bovendien blijkt uit deze informatie, dat wanneer beide ouders tegen besnijdenis van hun

dochter gekant zijn er mogelijkheden zijn om hun dochter hiertegen te beschermen. De commissaris-

generaal merkte in de bestreden beslissingen dan ook terecht op dat aangezien Nigeria een dermate

groot land is er geen enkele reden is waarom ze zich niet in een van de zuidelijke staten zouden kunnen

vestigen waar een wettelijk verbod op vrouwenbesnijdenis geldt. Verzoekers verklaren zich niet akkoord

met bovenstaande informatie en verwijzen in de verzoekschriften van 15 april 2013, ingediend door

advocaat B. Vrijens, naar een passage uit het ambtsbericht van het Nederlands Ministerie van

Buitenlandse Zaken van 5 april 2011 waaruit zou blijken dat “zelfs de politie vaak niet op de hoogte [is]

van het bestaan van de wet en zij die de wet wel kennen, vinden doorgaans FMG een traditie die alle

deugdzame vrouwen dienen te ondergaan, zodat er in de praktijk geen politionele bescherming mogelijk

is tegen FMG, ook niet in de staten waar het nochtans strafbaar is gesteld”. Opnieuw gaan verzoekers

er aan voorbij dat zij beiden tegen besnijdenis zijn en zich zelfstandig zullen moeten vestigen. De

aangegeven passage wordt niet nader toegelicht noch wordt aangetoond hoe dit de conclusies van de

commissaris-generaal kan weerleggen. Deze passages uit het ambtsbericht zijn niet bij machte om

afbreuk te doen aan bovenstaande.

4.5.5. In de verzoekschriften van 12 april 2013, ingediend door advocaat M. M. Teymouri, geven

verzoekers nog aan dat zij zowel in geval van een terugkeer naar Ghana als in geval van een terugkeer

naar Nigeria, over geen inkomsten zouden beschikken zodat ze gedwongen zouden zijn om toch bij hun

respectievelijke families te gaan wonen. Dit argument kan niet overtuigen nu beide ouders reeds gesteld

hebben dat ze geen contact hebben met hun familie. Bovendien is dit een loutere bewering en werd

zoals hoger reeds gesteld, niet aangetoond dat verzoeksters familie in Nigeria enige interesse heeft in

besnijdenis en kan niet worden aangenomen dat verzoeker en verzoekster zich desgevallend niet

kunnen verzetten tegen de niet-gangbare praktijk in het Zuiden van Ghana. Er kan dan ook geen geloof

worden gehecht aan het risico op besnijdenis door druk van de families van verzoekers, noch in Ghana,

noch in Nigeria.
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4.6. Verzoeker A.H. werpt bij zijn tweede asielaanvraag als tweede nieuw element de vrees op voor

sociale uitsluiting omdat hij HIV positief is. Hij vreest tevens een gebrek aan medische behandeling in

geval van terugkeer.

4.6.1. Om erkend te worden als vluchteling dient een gegronde vrees voor vervolging te worden

aangetoond. Discriminatie is onvoldoende ernstig indien dit niet dermate systematisch en ingrijpend is

dat hierdoor fundamentele mensenrechten worden aangetast, en het leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt. Indien de Raad niet betwist dat personen met HIV ook in Ghana op individuele basis

gediscrimineerd en sociaal uitgesloten kunnen worden, kan noch uit verzoekers verklaringen noch uit de

vier verzoekschriften blijken dat deze discriminatie dermate ernstig is dat het aanleiding kan geven tot

een reëel risico op ernstige schade in de zin van foltering of onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing, noch in andere zin van artikel 48/4 Vreemdelingenwet. Verzoeker verklaarde enkel dat hij

zijn moeder in 2008 heeft ingelicht dat hij besmet was en dat ze raar reageerde en dat ze verzoeker niet

zou accepteren (zie gehoor A.H. CGVS, p. 9). Uit niets blijkt dat in Ghana publiekelijk bekend is dat

verzoeker HIV-positief is. De Raad treedt de commissaris-generaal bij die in de bestreden beslissing

terecht laat gelden dat verzoekers verklaringen te algemeen en te vaag zijn om een ‘gegronde vrees

voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ te kunnen vaststellen. Bovendien

kan uit de in het administratief dossier opgenomen informatie blijken dat - in het geval van verzoekers

hypothetische - discriminatie van HIV positieve/AIDS patiënten nog steeds voorkomt binnen de Ghanese

samenleving, maar dat de Ghanese overheid eveneens - in de gestalte van de in 2000 opgerichte

Ghana Aids Commission (GAC) - in samenwerking met diverse NGO’s talrijke initiatieven heeft

genomen en neemt om de stigmatisering en discriminatie van HIV positieve patiënten tegen te gaan. De

GAC coördineert alle campagnes en initiatieven in verband met HIV. De campagnes ter bestrijding van

discriminatie en stigmatisering van HIV patiënten vinden ook plaats in afgelegen gebieden in Ghana en

op scholen (zie informatie in het administratief dossier). Hieruit kan geenszins blijken dat sociale

discriminatie van HIV positieve patiënten van die aard is om te besluiten dat elke persoon met

HIV/aids, louter omwille van haar of zijn medische situatie een gegronde vrees voor vervolging

in vluchtelingenrechtelijke zin, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, §2, a en b van de Vreemdelingenwet kan doen gelden. Verzoekers vrees voor sociale

uitsluiting wordt aldus niet aangenomen.

4.6.1.1. Verzoeker A.H. slaagt er geenszins in een ander licht te werpen op bovenstaande conclusies

door in zijn verzoekschrift van 12 april 2013, ingediend door advocaat B. Vrijens, terloops te verwijzen

naar een internetlink “http://allafrica.com/stories/201210030715.html” waaruit zou blijken dat het aantal

casussen in Nigeria waarbij HIV/aids-patiënten gediscrimineerd worden steeds maar in stijgende lijn

gaat. Waar verzoeker A.H. nog aanvoert dat de commissaris-generaal geen onderzoek heeft ingesteld

naar de vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Nigeria, antwoordt de Raad dat het principe van

internationale bescherming als surrogaat en laatste uitweg voor het ontbreken van een nationale

bescherming, de plicht veronderstelt van elke asielzoeker eerst de nationaliteit en bescherming te

benutten waarop hij aanspraak kan maken. Bij de beoordeling van de noodzaak aan internationale

bescherming en derhalve de vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, is het essentieel bij voorbaat te bepalen in

welk(e) land(en) van herkomst, enerzijds de vervolging zich voordoet of ernstige schade veroorzaakt

wordt en anderzijds in welk(e) land(en) van herkomst bescherming kan worden gezocht en effectief

worden ingeroepen in de zin van artikel 48/5, § 1 en 2 van de Vreemdelingenwet. Aangezien verzoeker

A.H. de Ghanese nationaliteit heeft, dient hij aan te tonen dat hij geen bescherming kan vinden in dit

land. Verzoeker kan dus evenmin volstaan waar hij in het verzoekschrift van 12 april 2013, ingediend

door advocaat B. Vrijens verwijst naar een bijdrage over het slechte gezondheidssysteem in Nigeria.

4.6.1.2. Aangezien verzoekers vrees voor sociale uitsluiting niet wordt aangenomen, kan de Raad

verzoeker evenmin bijtreden waar hij in zijn verzoekschrift van 12 april 2013, ingediend door advocaat

M. M. Teymouri, verwijst naar het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en

aangeeft dat “De bestreden beslissing onderzoekt de noodzaak aan bescherming voor een familie niet.

De bestreden beslissing is identiek aan een beslissing voor een jonge alleenstaande man en zwijgt in

alle talen over de kinderen. […] Het is nochtans evident dat een onmenselijke behandeling op een

andere wijze wordt onderzocht wanneer het gaat om een volwassene dan wanneer het een kind betreft.

De beoordeling van een onmenselijke of vernederende behandeling is verschillend. Het gebrek aan

toegang tot de meeste elementaire rechten, toegang tot school, medische hulp, …, is van die aard dat

het kwetsbare groepen blootstelt aan een ernstig risico op een schending van het recht op leven en het

recht op fysieke en morele integriteit”. Nu verzoekers discriminatie in geval van terugkeer niet

aannemelijk is, ziet de Raad niet in waarom aan zijn kinderen wél elementaire rechten zouden worden
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ontzegd. Waar verzoeker nog aanhaalt dat “nergens in de informatie waar naar verweerder verwijst om

de activiteiten van Ghana Aids Commission (GAC) weer te geven vermeld wordt dat GAC aan HIV/Aids

patiënten financiële hulp zou verlenen die hen in staat zou stellen om een menswaardig leven te kunnen

leiden”, dat hij als HIV patiënt in geval van terugkeer niet in de mogelijkheid zal zijn om te werken en om

zijn gezin te onderhouden en dat dit een gevolg zal hebben op het levensniveau van zijn kinderen zodat

het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind zal worden geschonden, antwoordt de Raad dat

verzoeker deze veronderstellingen niet hard maakt. Hij haalt geen informatie aan waaruit zou blijken dat

HIV patiënten in Ghana op geen enkele wijze zouden kunnen rekenen op enige (financiële) hulp, zodat

de Raad in geen geval op basis van verzoekers eigen veronderstellingen kan besluiten tot een

schending van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

4.6.1.3. Verzoekers zijn niet ernstig waar ze stellen dat zij niet naar Afrika kunnen terugkeren omdat ze

er geen financiële steun kunnen krijgen. Evenmin kan worden ingezien, en wordt niet toegelicht waarom

de kinderen niet naar school kunnen gaan. Nergens wordt aangetoond dat verzoekers en verzoeksters

situatie van die aard is dat ze niet kunnen werken. Overigens indien verzoekers vier kinderen hebben,

waarvan het jongste pas geboren is, dan is redelijk aan te nemen dat ze zich bewust zijn van de

verplichtingen die ze hierdoor opnemen, waaronder ook de financiële en materiële steun aan hun

kinderen. Dit geldt zeker nu verzoeker bekend was met zijn medische toestand sedert 2008. Evenmin

wordt aangetoond dat verzoekster als Nigeriaanse in een land waar volgens verzoeker “veel

vreemdelingen” zijn, zich niet zou kunnen vestigen bij haar Ghanese partner en kinderen. Ook al kan de

levenskwaliteit door ziekte aangetast worden, dan nog kunnen verzoekers niet worden gevolgd dat dit

tot een mensonwaardig leven zou leiden.

4.6.2. Wat betreft verzoekers vrees dat de nodige medicatie niet beschikbaar zal zijn in Ghana, merkt de

Raad op dat overeenkomstig artikel 9 ter, §1 van de Vreemdelingenwet de Raad 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.

4.7. Waar verzoekers in hun verzoekschriften van 15 april 2013, ingediend door advocaat B. Vrijens,

stellen dat de commissaris-generaal niet op een afdoende manier heeft gemotiveerd waarom ze niet

kunnen worden beschouwd als een “refugié sur place”, ziet de Raad niet in hoe verzoekers zich kunnen

beroepen op het principe van “réfugié sur place” nu ze niet in het buitenland dienen te (ver)blijven

omwille van onder meer een situatie die zich onafhankelijk van hun wil voordeed in hun land van

oorsprong, noch omdat zij in België handelingen hebben gesteld die hen in de negatieve aandacht

plaatsten van hun overheid.

4.8. De door verzoekers neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande conclusies.

Het Ghanese paspoort (H2302649) van verzoeker A.H. bewijst zijn identiteit, die niet wordt betwist.

Het Nigeriaanse paspoort (A03237349) van verzoekster Z.U. vormt een aanwijzing voor haar identiteit.

De commissaris-generaal merkte in de bestreden beslissing correct op dat, alhoewel verzoekster Z.U.

verklaarde dat ze haar geboorteakte gebruikte om het paspoort te verkrijgen (zie gehoor CGVS, p. 2),

de op de geboorteakte vermelde geboortedatum ‘4 mei 1988’ en geboorteplaats ‘Lagos’, niet

voorkomen op het paspoort. Bovendien komen deze gegevens niet overeen met de door

verzoekster opgegeven geboortedatum ‘1 januari 1988’ en geboorteplaats Bairi (gehoor Z.U. CGVS, p.

2). Deze vaststellingen maken dat Z.U.’s identiteitsgegevens in twijfel worden getrokken. Het attest van

de ambassade van Nigeria in Brussel doet geen afbreuk aan wat voorafgaat, omdat verzoeksters

Nigeriaanse nationaliteit niet meteen in twijfel wordt getrokken. De brief van arts-adviseur L.L. met

een evaluatie van verzoekers medisch dossier en de weigeringsbeslissing van 24 augustus 2012 van de

Dienst Humanitaire Regularisaties van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot verzoekers

aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van medische redenen en de e-mails van september 2012

van medewerkers van het Tropisch Instituut in Antwerpen met dokter K.T. in Ghana voor wat betreft de

beschikbaarheid van medicatie in Ghana bewijzen dat verzoeker HIV-positief is, maar kunnen enkel

nuttig worden aangewend in het kader van verzoekers aanvraag om machtiging tot verblijf op basis van

artikel 9ter van de Vreemdelingenwet. De neergelegde artikels over FGM in Ghana en het artikel over

FGM in het algemeen, de verklaringen op eer tegenover GAMS dat verzoekers hun dochter zullen

beschermen tegen besnijdenis en de lidkaarten van GAMS kunnen geen ander licht werpen op wat

voorafgaat. Het attest van geboorte van A.H.H. van de stad Sint Niklaas, het afschrift van erkenning na
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de geboorte van de stad Sint Niklaas en het attest van schoolbezoek van de Vlaamse gemeenschap

betreffen verzoeksters zoon A.H.H., die verzoeksters procedure volgt. Deze documenten tonen aan dat

hij verzoeksters zoon is en dat A.H. hem na zijn geboorte als vader heeft erkend. Het neergelegde attest

waaruit de niet-besnijdenis van verzoekster Z.U. blijkt wijzigt niets aan hogervermelde vaststellingen. De

door verzoekster Z.U. neergelegde internetartikels over besnijdenis in Nigeria en het internetartikel over

overspel in het noorden van Nigeria, zijn evenmin bij machte bovenstaande conclusies te wijzigen. De

overige neergelegde documenten, met name het attest voor het verkrijgen

van zwangerschapsvergoeding voor A.F.H., documenten in verband met vaccinatie tegen poliomyelitis

op naam van A.F.H., een geboortebewijs voor het verkrijgen van kraamgeld voor A.F.H., een uittreksel

uit het register der akten van geboorten van A.F.H., een uittreksel uit de geboorteakte en een attest van

schoolbezoek op naam van A.F.H., een attest van Dr. P.V., waaruit blijkt dat verzoekers hun dochter

A.E.H. niet besneden is, een lidkaart van A.E.H. van GAMS, een uittreksel uit het register van de akten

van geboorte van A.E.H., een geboortebewijs voor het krijgen van kraamgeld van A.E.H., een bewijs

voor het verkrijgen van zwangerschapsvergoeding voor A.E.H. en een uittreksel uit de geboorteakte

van A.E.H., zijn evenmin bij machte de conclusies te weerleggen.

4.9. De aangebrachte argumenten in de vier verzoekschriften kunnen de in de bestreden beslissingen

gedane vaststellingen niet weerleggen, die duidelijk steun vinden in het administratieve dossier en op

omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissingen. Derhalve blijven de motieven van de

bestreden beslissingen overeind.

4.10. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen 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.

5. Nopens de subsidiaire bescherming

5.1. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

5.2. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoekers verklaringen, noch uit de

andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoen aan de criteria van artikel 48/4 van de wet van 15

december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

5.3. Waar verzoekers vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de Vreemdelingenwet.

Verzoekers tonen niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden

beslissingen die door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die

inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

6. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De zaken RvV X / IV, RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV

worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


