
RvV X - Pagina 1

nr. 106 802 van 16 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

1. de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

2. de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 11 januari 2013 heeft

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

11 december 2012, en van de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, om de nietigverklaring te vorderen van het

bevel om het grondgebied te verlaten van 19 december 2012.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier van eerste verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 maart 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 15 april 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. DANEELS en van attaché K.

ALLYNS, die verschijnt voor eerste verwerende partij, en van advocaat S. MATROYE, die loco advocaat

E. MATTERNE verschijnt voor tweede verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 4 december 2009 het Rijk binnen en diende op

18 september 2012 een asielaanvraag in. Op 11 december 2012 werd een beslissing tot weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de

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

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet) (eerste bestreden beslissing) en op 19 december 2012 werd in hoofde van

verzoekster een bevel om het grondgebied te verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) genomen

(tweede bestreden beslissing).
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Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissingen.

1.2. De eerste bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 20 mei 1988 te Accra. U

liep geen school te Ghana. Uw vader beloofde uw hand aan de zoon van een vriend van hem toen u

nog klein was. Wanneer uw vader u een eerste keer zei dat u met Z.A.M. (…) zou moeten trouwen,

vluchtte u naar uw tante in Burkina Faso, in de hoop dat zij u zou kunnen helpen. Nadat u begreep dat

uw tante u niet kon helpen, keerde u terug naar uw ouderlijk huis. In het jaar 2006 werd u door Z.A.M.

(…) en zijn ouders meegenomen naar Accra, daar uw vader hem uw hand reeds lang geleden beloofd

had. U wou niet trouwen met Z. (…), maar er werd niet naar u geluisterd. Wanneer uw vader uw hand

gaf aan Z. (…), zei hij u dat, indien u een probleem zou hebben, en u terug zou komen, u niet meer naar

het huis mocht komen, en hij u zou doden. U trouwde met Z.A.M. (…) in het jaar 2006 te Accra, en

woonde met hem samen te Nima, Accra van 2006 tot 2009. Uw man zei u in het jaar 2009 dat jullie uit

Ghana moesten vertrekken, en u volgde uw man. U vertrok op 28 maart 2009 samen met uw

echtgenoot per vliegtuig naar Libië, waar u ongeveer 8 maanden op een voor u onbekende plek

woonde. Vanuit Libië nam u het vliegtuig naar België, waar u in december 2009 aankwam. In het jaar

2010 gingen u en uw man Z. (…) uiteen. U vreest dat, gegeven het feit dat u niet langer samen bent met

Z.A.M. (…), hij en zijn familie u uw kinderen zouden afnemen indien u naar Ghana zou terugkeren, en

dat uw vader u zou doden. U startte reeds een procedure tot regularisatie op grond van artikel 9bis van

de Vreemdelingenwet. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 18 september 2012.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees

voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Vooreerst dient opgemerkt dat er fundamentele bedenkingen gemaakt kunnen worden bij

het, door u geopperde, gedwongen karakter van uw huwelijk met Z.A.M. (…), die van die aard zijn

dat ze afbreuk doen aan de geloofwaardigheid ervan.

U verklaarde dat uw vader uw hand beloofde aan de zoon van een vriend van hem, A. (…), dat

de gebruiken van het traditioneel huwelijk reeds doorgegaan waren wanneer u jong was, en dat uw

vader de bruidsschat reeds in ontvangst had genomen (zie gehoorverslag CGVS, p. 16 en 23).

Gevraagd hoeveel de bruidsschat bedroeg, antwoordde u – de vraag ontwijkend – dat er veel bij komt

kijken, en dat er koeien, geiten, schapen en geld gegeven worden (zie gehoorverslag CGVS, p. 17).

Opnieuw gevraagd hoeveel de bruidsschat bedroeg, in uw geval, antwoordde u dat u dat niet gezegd

werd.

U verklaarde voorts een week voor het huwelijk te Accra plaatsvond, opgehaald te zijn door Z.

(…) in het huis van uw vader te Lambosi en de dag erop naar Accra te zijn vertrokken. Op

een eerder moment tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd waar u woonde, voordat u samen

met uw man te Nima in Accra woonde, antwoordde u evenwel dat u in Madina woonde te Accra

(zie gehoorverslag CGVS, p. 4). U bevestigde daarna dat u, nadat u wegging uit Lambosi, u in

Madina woonde samen met vrienden (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). Het dient opgemerkt dat

deze tegenstrijdigheden tussen uw verschillende verklaringen, bij voorbaat reeds twijfels doen

rijzen met betrekking tot de geloofwaardigheid van het door u geopperde gedwongen huwelijk.

U verklaarde, na de pauze tijdens het gehoor op het CGVS, dat u in het jaar 2005 van uw vader weg

rende en u naar uw tante te Burkina Faso ging (zie gehoorverslag CGVS, p. 17-18) – dit, tegenstrijdig

aan uw voorafgaandelijke verklaringen dat u voor uw vertrek uit Ghana in maart 2009 nooit

eerder in het buitenland geweest was (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd waarom u naar uw

tante in Burkina Faso ging, antwoordde u dat u hoopte dat ze uw problemen zou begrijpen en iets aan

uw vader zou zeggen. U verklaarde voorts dat uw tante er niets aan kon doen, en u terugkeerde.

Gevraagd of u dan niet bang was om terug te keren, antwoordde u dat u bang was, maar dat u niets kon

doen om zich aan de beslissing van uw vader te onttrekken (zie gehoorverslag CGVS, p. 18) – een

verklaring die ten eerst opmerkelijk bevonden wordt gezien u wel degelijk in staat was naar
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Burkina Faso te vluchten, en gezien uw verklaring dat u, wanneer u voor uw huwelijk te Accra

woonde, u in die tijd vrij was, u buiten verbleef met vrienden gedurende enkele weken, en uw

vader dat niet graag had maar er niets aan kon doen omdat hij toch niet voor u zorgde (zie

gehoorverslag CGVS, p. 28), hetgeen er allerminst op wijst dat u zich niet zou kunnen onttrekken

aan de beslissingen van uw vader. U verklaarde verder dat u, voordat u met uw man te Nima

samenwoonde, u in Madina woonde samen met enkele vrienden, en u er op de markt werkte (zie

gehoorverslag CGVS, p. 4 en 5). Gevraagd welk werk u deed, antwoordde u dat u mensen op de markt

hielp, en goederen ronddroeg (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd sinds wanneer u dat werk

deed, antwoordde u het niet meer te weten, maar voegde u eraan toe dat u het redelijk lang deed (zie

gehoorverslag CGVS, p. 14). U verklaarde voorts dat, wanneer uw man u geen geld gaf, u mocht

gaan werken, en u daarna opgehaald werd en terug naar huis werd gebracht (zie gehoorverslag

CGVS, p. 21). Op een later moment tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd hoe uw dagelijkse leven

te Accra eruit zag, antwoordde u dat u er niet gelukkig was, de ouders van Z. (…) gezegd hadden dat u

binnen moest blijven en u ook niet naar vrienden van u in Accra mocht gaan (zie gehoorverslag CGVS,

p. 27). Geconfronteerd met uw eerdere verklaring dat u op de markt in Accra werkte, verklaarde u dat,

wanneer uw man er niet was, u zou weggaan en wat geld verdienen om voor uzelf te zorgen.

U concretiseerde daarna dat dit niet regelmatig was, maar dat u wel soms wegging om geld

te verdienen. U legde evenwel een document neer vanwege de Italiaanse ambassade te Ghana,

waarin uw huwelijk met Z. (…) bevestigd wordt, en er eveneens vermeld wordt dat u handelaarster

bent – hetgeen fundamentele twijfels doet rijzen met betrekking tot de geloofwaardigheid van

uw verklaring slechts af en toe te hebben gewerkt wanneer uw man er niet was. U verklaarde

voorts dat uw man reisde naar het buitenland, en dat hij u zei dat jullie Ghana zouden verlaten nadat

hij terugkwam bij u in 2009 (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd of het vaak gebeurde dat u

uw man niet zag gedurende periodes langer dan één dag, antwoordde u bevestigend

(zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd of u dan alleen thuis bleef, antwoordde u

eveneens bevestigend. Bovenstaande verklaringen wijzen er geenszins op dat u niet in staat zou

zijn geweest zich te onttrekken aan het door u geopperde gedwongen huwelijk. Immers, uit

uw verklaringen valt eenduidig af te leiden dat u, gedurende de drie jaren dat u samen met

uw echtgenoot Z. (…) te Nima, Accra woonde, het huis verliet om wat geld te verdienen,

regelmatig alleen thuis bleef voor periodes langer dan een dag, en dat u in Accra ook vrienden

heeft. Dat u gedurende deze periode geen enkele poging ondernam om zich van uw huwelijk met

Z. (…) te onttrekken, doet ernstige twijfels rijzen met betrekking tot de geloofwaardigheid van

het, door u geopperde, gedwongen karakter van uw huwelijk met Z. (…). Deze vaststelling is des

te opmerkelijker daar u verklaarde in het jaar 2005 naar Burkina Faso te zijn gevlucht om het

door u geopperde gedwongen huwelijk te ontvluchten, maar teruggekeerd te zijn omdat u

nergens heen te gaan had. Dat u dan, wanneer u gedurende drie jaren te Accra woont, waar u

vrienden had , waar u af en toe het huis verliet om te werken, en waar u regelmatig alleen thuis

was gedurende meer dan een dag, op geen enkel moment poogt om zich aan uw huwelijk te

onttrekken, weet allerminst te overtuigen. Deze verklaringen wijzen erop dat u zich geenszins in

de praktische onmogelijkheid bevond om in de maanden of jaren nadat u het huwelijk zou zijn

opgedrongen, een vluchtpoging te ondernemen. Bovenstaande vaststellingen doen dan ook

fundamentele twijfels rijzen bij uw verklaringen gedwongen te zijn geworden om te trouwen met

Z. (…).

Gevraagd hoe dat ging, toen u een eerste keer sprak met Z. (…), antwoordde u dat het zeer moeilijk

was om met hem te spreken die eerste keer, maar dat hij u, nadat jullie een tijd samen waren, mee

begon uit te nemen, u zich dan opende en jullie wat begonnen te praten (zie gehoorverslag CGVS, p.

25). Op een later moment tijdens het gehoor op het CGVS gevraagd wat jullie zoal deden om elkaar

beter te leren kennen, antwoordde u dat jullie niets deden samen en dat hij wegging wanneer hij dat

wou (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). Gevraagd of hij u soms mee uit nam naar plekken, antwoordde

u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 27) – dit in tegenstrijd met uw eerdere verklaring dat

u zich wat openstelde voor hem, nadat hij u mee begon uit te nemen.

Gevraagd of u in Ghana nog andere meisjes kent die gedwongen waren geworden om te

trouwen, verklaarde u er enkele te kennen en voegde u eraan toe dat u aan uw eigen problemen

denkt en niet aan de hunne (zie gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd wat u over deze meisjes weet

te vertellen, antwoordde u dan weer niets te weten van deze meisjes en hun ouders. Gevraagd of u

ooit meisjes gekend heeft, of van meisjes gehoord heeft, die uit de echt gescheiden waren van hun man

met wie ze gedwongen geweest waren te trouwen, antwoordde u dat niet te weten.
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Gevraagd wat uw vader u verteld had over Z. (…), antwoordde u dat hij u niets zei (zie

gehoorverslag CGVS, p. 24). Gevraagd waarom precies hij als man voor u werd gekozen, en of er

daartoe een specifieke reden bestond, antwoordde u dat uw vader u daar niets over zei (zie

gehoorverslag CGVS, p. 26). Gevraagd of u nog steeds getrouwd bent vandaag, antwoordde u dat u

gescheiden bent (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Ter bevestiging gevraagd of u gescheiden bent, dan

wel gewoon uiteen, antwoordde u opnieuw dat u gescheiden bent. Gevraagd waar u gescheiden bent,

antwoordde u België. Gevraagd of u daar documenten van heeft, zoals een akte van scheiden,

antwoordde u dat te hebben gehad, maar dat u het verloor op de metro op weg naar uw advocaat.

Gevraagd wanneer u gescheiden bent, antwoordde u in september 2010 (zie gehoorverslag CGVS, p.

10). Na de pauze tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde u plots dat u niet gescheiden bent van Z.

(…), maar dat jullie wel uiteen zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 17) – dit in tegenstelling tot uw eerdere

verklaring dat jullie gescheiden zijn en niet enkel uiteen zijn. Gevraagd of u reeds begonnen bent met de

procedure tot echtscheiding, antwoordde u dat u niet wist dat u naar een rechtbank diende te gaan

wanneer men wilt scheiden. U verklaarde verder dat u naar uw advocaat ging en dat deze u uitlegde

hoe een echtscheiding in zijn werk gaat. Gevraagd wanneer u naar uw advocaat ging, om zich te

informeren over uw echtscheiding, antwoordde u ‘ergens vorige maand’ – waaruit af te leiden valt dat dit

in de loop van oktober moet zijn. Het dient opgemerkt dat u een asielaanvraag indiende op datum

van 18 september 2012, een datum waarop – zo valt uit uw verklaringen af te leiden – u zich nog

niet bij uw advocaat informeerde over de echtscheiding met uw man Z. (…), hetgeen opmerkelijk

bevonden wordt, daar u een vrees uit ten opzichte van Ghana, gebaseerd op het feit dat u van uw

man bent gescheiden. Dat u pas een maand voordat het gehoor op het CGVS plaatsvond, en

nadat u asiel aanvroeg, zich informeerde omtrent de procedure tot echtscheiding, doet dan ook

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van het door u geopperde gedwongen huwelijk met Z.

(…) en de daaruit voortvloeiende vrees in geval van terugkeer naar Ghana, gezien de door u

geopperde vrees zich grondt in uw verklaring dat u van Z. (…) gescheiden bent. U verklaarde

voorts dat Z. (…) het idee opbracht om, gezien jullie slechte relatie, uw eigen weg te vinden (zie

gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd of het dan Z. (…) ’s idee was om te scheiden, antwoordde u

bevestigend.

Bovenstaande vaststellingen doen verder fundamenteel afbreuk aan de reeds ernstig

aangetaste geloofwaardigheid van het door u geopperde gedwongen huwelijk met Z.A.M.

(…). Immers, u legde wijzigende verklaringen af wat betreft de manier waarop jullie elkaar

beter leerden kennen en wat betreft de vraag of u al dan niet bent gescheiden. Dat u dan

uiteindelijk verklaarde zich over een echtscheiding te hebben geïnformeerd, nadat u uw

asielaanvraag indiende, alsook dat het niet uw idee was maar wel dat van Zakari om uit elkaar te

gaan, schaadt verder de geloofwaardigheid van het door u geopperde gedwongen karakter van

uw huwelijk met Z.A.M. (…).

Zelfs al zou er een kern van waarheid schuilen in het door u geopperde gedwongen karakter

van uw huwelijk met Z.A.M. (…)– hetgeen in deze betwist wordt – dan nog dienen meerdere

verklaringen uwentwege te worden opgemerkt, die afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van

de door u geopperde vrees in het geval u zou terugkeren naar Ghana – namelijk dat uw vader u

zou doden en uw kinderen u ontnomen zouden worden.

U verklaarde, sinds uw vertrek uit Ghana, met niemand in Ghana contact te hebben gehad

(zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U verklaarde verder dat uw vader, toen u samen met Z. (…)

Ghana verliet, niet op de hoogte was van uw vertrek en u het hem niet gezegd had (zie

gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaarde eveneens niet te weten of uw vader weet dat u in België

bent. Gevraagd of u mensen in Ghana inlichtte over uw scheiding van uw man Z. (…), antwoordde u

ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Gevraagd of iemand in Ghana hiervan op de hoogte is,

antwoordde u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Gevraagd sinds wanneer u voor het

laatst iets van uw vader vernam, antwoordde u dat u niet meer van hem hoorde sinds uw vertrek

uit Ghana (zie gehoorverslag CGVS, p. 27). Gevraagd wat uw vader u zei, nadat u terugkeerde van bij

uw tante in Burkina Faso, antwoordde u dat hij u waarschuwde dat, indien u nog eens het huis zou

verlaten, hij mensen zou zenden om u terug te halen (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). U verklaarde dat

uw vader, wanneer hij uw hand gaf aan de zoon van zijn vriend, u waarschuwde dat, indien u problemen

zou hebben, u niet meer naar huis mag komen, en hij u zou doden (zie gehoorverslag CGVS, p.

16). Opnieuw gevraagd wat uw vader zou doen indien u na uw huwelijk naar hem zou komen,

antwoordde u dat hij u zei dat, als u niet voor zichzelf zorgt, hij u zou doden. Gevraagd of hij nog

andere dingen zei, verklaarde u dat hij u zei dat er niemand anders om uw hand moet komen vragen, en

dat hij geen geld heeft om de bruidsschat, die hij kreeg van de vader van Z. (…), terug te betalen (zie
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gehooverslag CGVS, p. 17). Gevraagd of uw vader u nog op andere momenten heeft bedreigd,

antwoordde u dat dat was wat hij u gezegd had. Gevraagd of uw vader u ooit gezegd heeft wat er

zou gebeuren in het geval van echtscheiding, antwoordde u dat u dat reeds zei (zie gehoorverslag

CGVS, p. 19). Gevraagd wat hij u dan precies zei, over wat zou gebeuren in het geval van

echtscheiding, antwoordde u dat hij u zei dat, indien u zou scheiden, u niet meer naar zijn huis

moet komen. U voegde eraan toe dat u hem niet meer zou mogen beschouwen als vader.

Gevraagd waarom u denkt dat uw vader u zou willen vermoorden, gegeven uw verklaringen reeds drie

jaren geleden Ghana verlaten te hebben en sindsdien niets meer van uw vader vernomen te hebben,

antwoordde u dat uw vader u zei dat indien hij zou vernemen dat u en Z. (…) uiteen zijn, hij uw uitleg

niet zou aanvaarden, hij de bruidsschat al had en hij niet blij zal zijn, ongeacht de uitleg die u hem zou

geven. Het dient vastgesteld dat uit bovenstaande verklaringen blijkt dat de door u geopperde

vrees ten opzichte van uw vader, niet gegrond is. Daargelaten de vaststelling dat er geen geloof

gehecht kan worden aan het door u geopperde gedwongen karakter van uw huwelijk met Z. (…),

dient hierbij vermeld dat de door u geopperde vrees voor uw vader, zich enkel grondt in uw

verklaring dat uw vader, wanneer hij uw hand aan Z. (…) gaf, u gezegd zou hebben dat u, in het

geval u problemen zou hebben, niet meer mag komen, en dat hij u zou doden. Vooreerst kan

worden vastgesteld dat – indien uw vader u werkelijk gezegd zou hebben dat hij u zou doden als

u zou terugkeren naar hem, hetgeen verder betwist wordt – dit zich voorgedaan moet hebben in

het jaar 2006 – het jaar waarin hij uw hand aan Z. (…) gegeven zou hebben – en uw vader verder

geen dreigementen jegens u uitte. Dat uw vader u een zestal jaren geleden eens gezegd zou

hebben dat, indien u problemen zou hebben en u naar hem zou terugkeren, hij u zou doden, is

geen basis voor een gegronde vrees voor vervolging, daar deze vrees niet actueel genoemd kan

worden en u niet noodgedwongen naar uw vader, die in het noorden van Ghana woont (zie

gehoorverslag CGVS, p. 5 en 8), dient terug te keren. Dat u, gevraagd wat uw vader zou doen in

het geval van een echtscheiding, enkel verklaarde dat u niet meer in zijn huis zou mogen komen,

en u hem niet langer als vader zou mogen beschouwen, doet fundamenteel afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaring dat uw vader u zou doden ‘in het geval van problemen’.

Immers, dat u uw vader niet meer als dusdanig zou mogen beschouwen, en u niet meer naar zijn

huis zou mogen komen, is geenszins hetzelfde als een doodsbedreiging, maar gaat veeleer uit

van de assumptie dat uw vader u wel degelijk in leven zou laten.

U verklaarde eveneens te vrezen dat uw kinderen u afgenomen zouden worden door de familie van

uw echtgenoot Z. (…), indien u naar Ghana zou terugkeren (zie gehoorverslag CGVS, p.16).

Gevraagd waarom u vreest dat u uw kinderen zou verliezen, antwoordde u dat u niet weet hoe ze

opgevoed zullen worden (zie gehoorverslag CGVS, p. 19). Opnieuw gevraagd waarom u vreest dat uw

kinderen u ontnomen zouden worden, antwoordde u dat de kinderen, volgens de traditionele gebruiken,

in het geval van echtscheiding aan de familie van de vader toekomen. U legt geen enkel document neer

waaruit het bestaan van deze traditie zou moeten blijken. Gevraagd wat de Ghanese wet zegt met

betrekking tot het hoederecht op kinderen, antwoordde u het niet te weten, en de wetten met

betrekking tot het hoederecht niet te kennen (zie gehoorverslag CGVS, p.20). Gesteld dat u wettelijk

gezien toch wel rechten heeft op uw kinderen, antwoordde u het niet te weten. Uit de beschikbare

informatie (toegevoegd aan het administratief dossier), blijkt dat er in Ghana wel degelijk

rechtsregels bestaan betreffende het hoederecht over de kinderen in het geval van

echtscheiding, en dat deze – wettelijk gezien – niet automatisch aan de vader, dan wel zijn

familie, toegewezen worden. Gevraagd waarom u denkt dat u uw kinderen in Ghana niet zou kunnen

houden, antwoordde u – de vraag ontwijkend – dat de vrouw volgens de traditie de macht niet heeft om

de kinderen te houden, wanneer de man ze komt halen (zie gehoorverslag CGVS, p. 20). Gevraagd wie

uw kinderen zou afnemen, indien u zich in Ghana zou bevinden, antwoordde u uw echtgenoot en zijn

familie. Gevraagd of uw echtgenoot in Ghana is, antwoordde u dat, sinds jullie uiteen zijn, u niet weet

waar hij is. Gevraagd wie van zijn familie u uw kinderen zou ontnemen, antwoordde u dat zijn ouders en

al zijn aanverwanten bij uw echtgenoot zouden staan om uw kinderen van u weg te nemen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 21). Gevraagd of u dan niet weet of hij dat zou doen, gezien u niet weet of uw

echtgenoot in Ghana is, antwoordde u opnieuw dat u niet weet waar hij is. Het dient vastgesteld dat

de door u geopperde vrees – namelijk dat uw echtgenoot en / of zijn familie u uw kinderen zou

ontnemen indien u zich in Ghana zou bevinden – niet gegrond is. U verklaarde te vrezen dat uw

echtgenoot en zijn familie u uw kinderen zouden ontnemen, maar u weet niet waar uw

echtgenoot zich bevindt, en of hij al dan niet in Ghana is, u weet niet of er mensen in Ghana zijn

die op de hoogte zijn van uw echtscheiding, en u heeft sinds uw vertrek uit Ghana in 2009 geen

contact meer gehad met mensen in Ghana. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt eenduidig dat u

geen concrete redenen heeft om aan te nemen dat uw kinderen u ontnomen zouden worden in

het geval u zou terugkeren naar Ghana. Dat u daarenboven eveneens verklaarde dat u, indien u
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naar Ghana zou moeten terugkeren, u naar de ouders van Z. (…) zou gaan en hen zou vertellen

dat u gescheiden bent, omdat u anders niet weet waarheen te gaan met uw kinderen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 28), doet voorts elke geloofwaardigheid van uw verklaringen te vrezen dat

u uw kinderen zou verliezen, teniet.

Tot slot dient vastgesteld dat u, na uw aankomst te België in december 2009, wachtte tot

18 september 2012 om een asielaanvraag in te dienen.

U verklaarde dat wanneer u Ghana verliet, u enkel uw man volgde, en u zelf geen specifieke reden

had om uw land te verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd wanneer u in België

toegekomen bent, antwoordde u december 2009 (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Gevraagd wanneer

Zakari u zei om uw eigen weg te gaan, verklaarde u dat hij u dat zei elke keer dat jullie ruzie maakten

(zie gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd of u uw eigen weg ging, lang nadat u in België

was aangekomen, antwoordde u ontkennend, en verklaarde u dat het ongeveer 5 maanden duurde

(zie gehoorverslag CGVS, p. 12) – waaruit af te leiden valt dat u en Z. (…) uiteen gegaan zouden

zijn rond mei 2010. Gevraagd waarom u nu pas asiel aanvraagt, gezien u reeds van december 2009

in België bent, antwoordde u dat u niets van asiel wist (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd wat

u in de vorige jaren deed, gezien uw verklaring sinds december 2009 reeds in België te zijn, antwoordde

u dat uw advocaat u poogde te regulariseren, en dat hij daarmee stopte in juli (zie gehoorverslag CGVS,

p. 19). Gevraagd waarom u geen asiel aanvroeg, toen u wegging bij Z. (…) in het jaar 2010, antwoordde

u dat u dacht dat asiel voor gehandicapte personen bedoeld is. Gevraagd of uw advocaat u dan niets

had gezegd met betrekking tot het vragen van asiel, antwoordde u dat hij erover praatte, en voegde u

er aan toe dat u niet wist dat men hulp kon krijgen voor asiel, en dat uw sociaal assistente u daarover

pas dit jaar uitleg gaf. Gevraagd waarom u in 2010 niet praatte over uw vrees ten opzichte van

Ghana, gezien u reeds weg was bij Z. (…), antwoordde u dat aan uw advocaat te hebben gezegd. U

verklaarde dat u hem over de scheiding vertelde, en hij u zei dat hij eerst een plek zou zoeken waar u

kunt verblijven, alvorens iets anders te ondernemen – hetgeen opmerkelijk bevonden wordt, gezien u

door het aanvragen van asiel een wettelijk recht op een verblijfplaats verwerft. Uw advocate Meester D.

(…) verklaarde dat u reeds dezelfde vrees ten opzichte van Ghana aanhaalde in een eerdere procedure

op basis van artikel 9bis (zie gehoorverslag CGVS, p. 30) – een verklaring waarvoor verder geen

enkel document ter ondersteuning wordt neergelegd, en die voorts opmerkelijk bevonden wordt, daar u

toen wel naliet een asielaanvraag in te dienen. Uw verklaring, namelijk dat u niet wist wat

asiel betekende, en u omwille daarvan talmde met het indienen van een asielaanvraag, weet niet

te overtuigen. Immers, het is allerminst onredelijk te verwachten dat u zich zou informeren

omtrent uw statuut hier te België, en omtrent de vraag of u al dan niet in België kunt blijven,

gegeven de door u geopperde vrees bij terugkeer naar Ghana, omdat u en uw echtgenoot

uiteengingen in het jaar 2010. Dat u wel een procedure tot regularisatie opstartte op grond van

artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, maar tegelijk beweerde niet op de hoogte te zijn geweest

van de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen, weet verder helemaal niet te overtuigen

en schaadt enkel de geloofwaardigheid van uw verklaring niet geweten te hebben wat asiel

inhoudt. Immers, u werd bijgestaan door een advocaat wanneer u de regularisatieprocedure op

grond van artikel 9bis opstartte, én u verklaarde dat uw advocaat over asiel praatte. Dat u danig

lang wachtte met het indienen van een asielaanvraag, doet dan ook verder ernstig afbreuk aan

de reeds fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van de door u geopperde vrees in geval

van terugkeer naar Ghana.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, kan geen geloof gehecht worden aan

de door u opgeworpen vervolgingsfeiten en vrees in geval van terugkeer naar Ghana, en heeft u

dan ook niet aannemelijk gemaakt dat in uwen hoofde een ‘gegronde vrees voor vervolging’,

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen kan worden, of dat u, bij

een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.

Wat betreft de opmerking vanwege uw advocate, namelijk dat de aanwezigheid van uw jongste

kind tijdens het gehoor rumoer veroorzaakt zou hebben, en dat het voeden van uw kind voor

vertraging zorgde, dienen volgende vaststellingen gemaakt te worden. Gegeven het feit dat u zich op

het CGVS aandiende in het bijzijn van uw jongste kind, en deze – gezien zijn jonge leeftijd – niet

onbewaakt achtergelaten kan worden, werd het toegelaten dat u uw kind bij zich had tijdens het gehoor.

Gezien uw kind zich rustig gedroeg en het gehoor niet stoorde, dient vastgesteld dat zich hierbij geen

problemen voordeden. Het door uw advocate vermeldde ‘rumoer’ was uiterst beperkt en nooit van die

mate dat het de communicatie tussen u en de protection officer die u hoorde, gestoord zou hebben. Dat
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het voeden van uw kind – tijdens de pauze in het gehoor op het CGVS – voor vertraging gezorgd zou

hebben is een, ten eerste, van weinig redelijkheid getuigende opmerking vanwege uw advocate, daar

uw advocate zich zélf tot de protection officer wendde met de vraag even te wachten om het gehoor te

hervatten, daar u uw kind nog aan het voeden was, en is ten tweede weinig relevant daar de pauze in

totaal 26 minuten in beslag nam, hetgeen bezwaarlijk een hinderlijke vertraging van het gehoor

genoemd kan worden.

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

bovenstaande vaststellingen niet. Het door u neergelegd attest vanwege een dokter, vermeldt enkel dat

u meerdere, lineaire en afgeronde littekens heeft op uw rechterbil. Dit attest spreekt zich niet uit over de

oorzaak die deze littekens zou hebben, en is verder dan ook niet relevant in het kader van uw

asielaanvraag. De door u neergelegde kopie van uw paspoort, betreft enkel een kopie, waarbij de

authenticiteitswaarde van het origineel niet vast te stellen is. Los van de vraag of u al dan niet in het

bezit bent van een Ghanees paspoort op uw naam, dient opgemerkt dat dit document geen verdere

relevantie heeft in het kader van uw asielaanvraag. Het door u neergelegde document vanwege de

Italiaanse ambassade te Ghana, waarin uw huwelijk met Z.A.M. (…) bevestigd wordt, wordt als

dusdanig niet betwist, maar bezit verder geen relevantie in het kader van uw asielaanvraag, gezien er

geen geloof gehecht kan worden aan het door u geopperde gedwongen karakter van dit huwelijk of de

problematische gevolgen ervan.

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 tweede bestreden beslissing luidt als volgt:

“(…)

In uitvoering van artikel 75, § 2 / artikel 81 en artikel 75, § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 mei 1993 en gewijzigd bij het koninklijk besluit

van 27 april 2007, wordt aan

de persoon die verklaart te heten A.S. (…)

geboren te Accra , op (in) 20.05.1988

en van nationaliteit te zijn : Ghana

het bevel gegeven het grondgebied te verlaten.

REDEN VAN DE BESLISSING :

Op 11/12/2012 werd door de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing van weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus genomen (1)

(1) Betrokkene bevindt zich in het geval van artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen : hij verblijft in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 van deze wet vereiste

documenten, inderdaad, betrokkene is niet in het bezit van een geldig paspoort met geldig visum.

In uitvoering van artikel 7, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wordt aan de betrokkene

bevel gegeven het grondgebied te verlaten binnen 30 (dertig) dagen.”

2. Nopens de ontvankelijkheid

2.1. Ter terechtzitting wordt aan de verzoekende partij gevraagd waarom zij van oordeel is dat de twee

bestreden beslissingen in één verzoekschrift kunnen aangevochten worden. Zij meent dat de bestreden

beslissingen samenhangen, en dus samen kunnen behandeld worden in één verzoekschrift, vermits het
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bevel om het grondgebied te verlaten wordt betekend na de weigeringsbeslissing van het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2.2. In het belang van een goede rechtsbedeling moet diegene die een beroep doet op de rechter, voor

elke vordering, een afzonderlijke procedure starten om de duidelijkheid van het juridische debat te

waarborgen, alsook een snelle en adequate behandeling van de zaak.

2.3. Meerdere vorderingen zijn derhalve slechts onder de vorm van één enkel verzoekschrift

ontvankelijk indien de doelstelling ervan de goede rechtsbedeling is, meer in het bijzonder indien deze

vorderingen dermate samenhangend zijn, wat hun voorwerpen of hun grondslag betreft, dat het

kennelijk lijkt dat de gedane vaststellingen of de genomen beslissingen ten aanzien van één van deze

vorderingen een weerslag zullen hebben op het resultaat van de andere vorderingen.

2.4. Indien meervoudige vorderingen niet voldoende samenhangend zijn in de zin zoals hierboven

beschreven, zal enkel de belangrijkste of, bij gelijk belang, de eerste in het verzoekschrift genoemde,

worden beschouwd als regelmatig ingediend (RvS 12 september 2005, nr. 148.753; RvS 21 oktober

2005, nr. 150.507; RvS 22 mei 2006, nr. 159.064).

2.5. In casu richt de verzoekende partij haar beroep tegen twee verschillende administratieve

beslissingen: een beslissing van “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus” genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen,

en een “bevel om het grondgebied te verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), afgeleverd door de

gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en

Armoedebestrijding.

2.6. De kwestie is derhalve te bepalen of het belang van een goede rechtsbedeling vereist, en a fortiori

toelaat, dat deze twee beroepen worden ingediend door middel van één verzoekschrift.

2.7. Hoewel er een direct verband bestaat tussen beide bestreden beslissingen, waarbij de tweede werd

genomen na de eerste die zij overigens uitdrukkelijk in haar motivering vermeldt, is de Raad van oordeel

dat dit verband alleen niet volstaat om aan te tonen dat de weerslag van de gedane vaststellingen of

van de ten aanzien van de eerste bestreden beslissing genomen beslissingen op het resultaat van de

andere, van die aard zou zijn dat het, in het belang van een goede rechtsbedeling, zou opleggen beide

te behandelen in het kader van één beroep.

2.8. Enerzijds, immers, voor zover het de eerste bestreden beslissing betreft, moet het beroep worden

behandeld op basis van artikel 39/2, § 1, 1ste en 2de lid van de Vreemdelingenwet. Dit beroep in volle

rechtsmacht, dat steeds van rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels

voorgeschreven door de artikelen 39/69 tot 39/77 van dezelfde wet, die meer bepaald een gewone

procedure en een versnelde procedure regelen, desgevallend gepaard gaand met bijzondere

modaliteiten en termijnen (inroeping van nieuwe elementen in het verzoekschrift en ter terechtzitting,

verzendingstermijn van het administratief dossier en van de nota met opmerkingen, eventuele indiening

van een schriftelijk verslag en van een replieknota, verkorte behandelingstermijnen voor de prioritaire

zaken, verkorte termijnen in geval van versnelde procedure).

2.9. Voor zover het de tweede bestreden beslissing betreft, moet het beroep daarentegen worden

behandeld op basis van artikel 39/2, § 2 van voormelde Vreemdelingenwet. Dit annulatieberoep, dat in

beginsel niet van rechtswege schorsend is, wordt geregeld door de procedureregels voorgeschreven

door de artikelen 39/78 tot 39/85 van dezelfde wet, alsook door de artikelen 31 tot 50 van het

Procedurereglement van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (PR RvV), die meer bepaald een

annulatieprocedure en een procedure in administratief kort geding regelen, op hun beurt gepaard gaand

met bijzondere modaliteiten en termijnen (verzendingstermijn van het administratief dossier en van de

nota met opmerkingen, eventuele indiening van een synthesememorie, toepasselijke termijnen in geval

van administratief kort geding, modaliteiten van voortzetting van de procedure na administratief kort

geding, bijzondere procedures bepaald in het PR RvV).

2.10. Er dient te worden vastgesteld dat door de totaal verschillende aard van de geïmplementeerde

contentieux en door de specifieke gevolgen, modaliteiten en termijnen die hiermee gepaard gaan, de

combinatie van deze twee procedures in één en hetzelfde beroep niet verenigbaar is met een goede

rechtsbedeling, maar daarentegen de snelle instaatstelling van de dossiers, de duidelijkheid van de te

voeren debatten en de behandeling van de zaken binnen de wettelijk opgelegde termijnen schaadt,
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aangezien de bijzonderheden die aan elk van beide procedures gekoppeld zijn, op elk moment het

goede verloop van de andere procedure kunnen vertragen of zelfs hinderen.

2.11. Anderzijds biedt een dergelijke combinatie van procedures door middel van één en hetzelfde

beroep geen enkel bijzonder voordeel voor de verzoekende partij, ten opzichte van de behandeling van

aparte en verschillende verzoekschriften voor elk van de bestreden beslissingen.

2.12. Artikel 39/80 van voormelde wet bepaalt immers het volgende: “Indien een beroep tot

nietigverklaring van een beslissing tot toegang of tot verblijf samenhangt met een beroep tegen een

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, heeft de behandeling

van het laatstgenoemde beroep voorrang. In voorkomend geval kan de Raad evenwel in het belang van

een goede rechtsbedeling beslissen dat hetzij beide beroepen samen worden behandeld en afgedaan,

hetzij beslissen dat het onderzoek van het beroep tot nietigverklaring wordt opgeschort totdat een

definitieve beslissing over het beroep in volle rechtsmacht is genomen.” Met toepassing van deze

bepaling zal het beroep in volle rechtsmacht in elk geval steeds bij voorrang worden behandeld en

behoudt de Raad elke vrijheid om, volgens hetgeen het belang van een goede rechtsbedeling in het

voorliggende geval vereist, te beslissen het onderzoek van het annulatieberoep op te schorten of dit

beroep tegelijkertijd (maar niet samen) te onderzoeken.

2.13. Artikel 39/70 van de Vreemdelingenwet, toepasselijk op het beroep in volle rechtsmacht, bepaalt

bovendien het volgende : “Behoudens mits toestemming van betrokkene, kan tijdens de voor het

indienen van het beroep vastgestelde termijn en tijdens het onderzoek van dit beroep, ten aanzien van

de vreemdeling geen enkele maatregel tot verwijdering van het grondgebied of terugdrijving gedwongen

worden uitgevoerd.”

2.14. Hieruit volgt dat in geval van apart ingediende verzoekschriften tegen twee beslissingen waarvan

één tot het contentieux volle rechtsmacht behoort en de andere tot het annulatiecontentieux, de

effectiviteit van de door de verzoekende partij ingediende beroepen en de bescherming van haar

rechten tijdens de behandeling van deze beroepen, op dergelijke manier door de wet worden geregeld

dat het belang van een goede rechtsbedeling niet beter zou worden gediend in geval van indiening van

één verzoekschrift tegen beide bestreden beslissingen.

2.15. Gelet op voorgaande ontwikkelingen vertonen beide bestreden beslissingen geen enkel onderling

verband van verknochtheid waardoor het belang van een goede rechtsbedeling zou gebieden ze voor

de Raad te betwisten door middel van één verzoekschrift.

2.16. Rekening houdend met het voorrangsbeginsel van het beroep in volle rechtsmacht, vermeld in

voornoemd artikel 39/80, moet de beslissing van “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus”, genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, als de belangrijkste van beide bestreden beslissingen worden beschouwd.

2.17. Er dient derhalve te worden besloten dat het beroep slechts ontvankelijk is voor zover het de

beslissing van “weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus” genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

betreft, en onontvankelijk moet worden verklaard voor zover het het “bevel om het grondgebied te

verlaten - asielzoeker” (bijlage 13quinquies), uitgereikt door de gemachtigde van de Staatssecretaris

voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, betreft.

3. Over de gegrondheid van het beroep in zoverre het gericht is tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen

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).
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3.2. Verzoekster voert in een eerste middel de “Schending van artikel 48/3 van de wet van 15.12.1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsplicht” aan. In een tweede middel beroept ze zich op een “Schending van artikel 52/3, §1

Vreemdelingenwet”.

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

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

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

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

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

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

verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar asielmotieven

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

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

aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar 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.

3.4. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 62 van de

Vreemdelingenwet en 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt

dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing volledig kent. Zij maakt verder niet duidelijk op

welk punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen, derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

3.5. Nopens de status van vluchteling

3.5.1. Verzoekster houdt voor dat zij tegen haar zin door haar vader werd uitgehuwelijkt aan Z.A.M.

Toen verzoekster dit vernam, vluchtte ze naar haar tante in Burkina Faso, in de hoop dat zij haar zou

kunnen helpen. Verzoekster diende echter terug naar huis te keren aangezien haar tante niets kon

doen. In 2006 trouwde verzoekster met Z.A.M. en woonde met hem samen te Nima, Accra van 2006 tot

2009. Verzoekster arriveerde in België samen met haar echtgenoot in december 2009. In het jaar 2010

zouden verzoekster en Z.A.M. uiteen gegaan zijn. Verzoekster vreest dat bij een terugkeer naar Ghana,

Z.A.M. en zijn familie haar kinderen zullen afnemen aangezien ze niet langer samen zijn en dat haar

vader haar zal doden.

3.5.2. 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,



RvV X - Pagina 11

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

204).

3.5.3. Vooraf dient te worden vastgesteld dat verzoekster haar “gedwongen” huwelijk met Z.A.M.,

aantoont. Verzoekster blijft verklaren dat ze vreest terug te keren naar Ghana omdat Z.A.M. en zijn

familie haar kinderen zullen afnemen niettegenstaande ze niet langer samen zijn.

3.5.4. Verzoekster legt uiteenlopende verklaringen af aangaande haar breuk met Z.A.M. Ze verklaarde

eerst tijdens haar gehoor op het CGVS uitdrukkelijk dat ze gescheiden is (zie gehoorverslag CGVS, p.

9: Vraag: “U bent getrouwd, bent u dat nog steeds vandaag?” Antwoord: “Nee, we zijn gescheiden. We

zijn uiteen.” Vraag: “Bent u gescheiden of enkel uiteen?” Antwoord: “Gescheiden”). Verzoekster

verklaarde tevens dat ze in België waren gescheiden “ergens in september 2010”, maar de documenten

verloren heeft op de metro op weg naar haar advocaat (zie gehoor CGVS p.9 en 10). Na de pauze

tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde verzoekster dan plots dat ze niet gescheiden is, maar wel

uiteen zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). Verzoekster verklaarde tevens dat ze zich “ergens vorige

maand” over haar echtscheiding ging informeren bij haar advocaat (zie gehoor CGVS op 29 november

2012 p.17). Dit klemt echter met de vaststelling dat verzoekster een asielaanvraag indiende op 18

september 2012, toen ze zich nog niet bij haar advocaat informeerde over de echtscheiding, terwijl haar

asielaanvraag steunt op het feit dat ze van haar echtgenoot is gescheiden. Verzoekster kan zich niet

verweren door te wijzen op haar profiel van ongeschoolde en ongeletterde vrouw. Noch kan

aangenomen worden dat verzoekster “de vraag m.b.t. het verschil tussen een officiële echtscheiding en

een definitieve relatiebreuk duidelijk niet begrepen” heeft. Uit het gehoorverslag blijkt dat de

dossierbehandelaar eenvoudige en duidelijke vragen stelde en dat verzoekster goed kon volgen.

Verzoekster heeft overigens de vraag “Heeft u daar documenten van? Akte van scheiden ofzo?”

duidelijk begrepen en gaf eenvoudigweg aan de documenten te zijn verloren (zie gehoor CGVS p.9).

3.5.5. Uit de informatie toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt dat er in Ghana wel degelijk

rechtsregels bestaan betreffende het hoederecht over de kinderen in het geval van echtscheiding, en

dat deze – wettelijk gezien – niet automatisch aan de vader, dan wel zijn familie, toegewezen worden.

Verzoekster kan niet gevolgd worden waar ze laat gelden dat ze bang is dat Z.A.M. en diens familie

haar kinderen zullen afnemen aangezien volgens de traditionele gebruiken, in het geval van

echtscheiding, de kinderen aan de familie van de vader toekomen. Verzoekster legt geen informatie

neer die deze voorgehouden traditie illustreert. Volgens verzoekster kan verweerder “niet besluiten tot

de ongeloofwaardigheid van verzoekster omdat zij geen enkel document voorlegt waaruit deze traditie

moet blijken. Als de aangevoerde elementen om welke reden dan ook niet volledig zijn moet het CGVS

zelf actief met verzoekster samenwerken om alle elementen te verzamelen die de asielaanvraag staven

aangezien de autoriteiten som gemakkelijker toegang hebben tot bepaalde informatie dan de

vreemdeling”. Echter de CGVS heeft zich geïnformeerd. De vaststelling dat het resultaat hiervan

verzoeksters beweringen niet ondersteunt kan niet leiden tot verder onderzoek. Geen enkele bepaling

of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties verplicht om de lacunes in

diens bewijsvoering zelf op te vullen. Het is dus aan verzoekster haar relaas te staven met de nodige

overtuigingsstukken. Verzoekster is evenmin ernstig waar ze stelt dat “het CGVS geen onderscheid

[maakt] tussen het eerste kind van verzoekster, geboren uit het huwelijk, en het tweede kindje van

verzoekster, waarvan haar echtgenoot niet de biologische vader is”. Verzoekster beperkt zich immers

tot dit verwijt, zonder ook maar in enige zin uiteen te zetten waarom ze tevens voor haar tweede kind

zou vrezen en waarin het verschil zou liggen met haar eerste kind.

3.5.6. Hierbij voegt zich de vaststelling dat uit verzoeksters verklaringen blijkt dat ze niet weet waar

haar echtgenoot zich momenteel bevindt, en of hij al dan niet in Ghana is en of er mensen in Ghana zijn

die op de hoogte zijn van de echtscheiding, waaruit inderdaad blijkt dat verzoekster geen concrete

redenen heeft om aan te nemen dat haar kinderen haar ontnomen zouden worden in geval van

terugkeer naar haar land van herkomst (zie gehoor CGVS p.20).

3.5.7. Verder is verzoekster er evenmin in geslaagd aan te tonen dat haar vrees om gedood te worden

door haar vader bij terugkeer naar Ghana gegrond is. Verzoekster beweert dat haar vader, toen hij

verzoekster uithuwelijkte aan Z. in 2006, haar waarschuwde dat indien ze problemen zou hebben, ze

niet meer naar huis zou mogen komen, en hij verzoekster zou doden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16:

“Hij zei dat als ik niet voor mezelf zorg, hij me levend zal doden”). Daargelaten dat dergelijke dreigingen

bij het sluiten van een huwelijk niet kunnen overtuigen nu verzoekster in een gewoon gezin opgroeide

zonder meldingswaardige problemen en verzoeksters vader haar nooit heeft bedreigd buiten deze

beweerde keer in 2006 (zie gehoor CGVS p. 17: Vraag: “Heeft uw vader u nog op andere momenten
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bedreigd, naast wat u me zei?” Antwoord: “Wat ik zei, dat is wat hij me zei, ik was bang”) is er nog de

vaststelling dat verzoekster verklaarde dat ze sinds haar vertrek uit Ghana met niemand contact meer

had, dus inclusief haar vader (zie gehoor CGVS p.5.). Er kan dan ook niet worden ingezien hoe een

beweerde eenmalige bedreiging van verzoeksters vader een zevental jaren geleden kan leiden tot

een gegronde vrees voor vervolging. Deze vrees is immers niet actueel en verzoekster is evenmin

verplicht terug te keren naar haar vader, die in het noorden van Ghana woont (zie gehoor CGVS p.5).

Verzoekster laat in haar verzoekschrift na in te gaan op bovenstaande vaststellingen, zodat deze

overeind blijven.

3.5.8. Wat er ook van zij, het feit dat verzoekster niet onmiddellijk na het ontvluchten van haar land van

herkomst asiel heeft aangevraagd, en tevens ook na haar breuk met Z. in 2010 naliet asiel aan te

vragen, haalt de geloofwaardigheid van haar asielmotieven er volledig onderuit. Immers kan van een

asielzoeker redelijkerwijze worden verwacht dat zij meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat

naar internationale bescherming en ernstige inspanningen onderneemt om deze te verkrijgen. Het is

dan ook niet ernstig dat verzoekster in België aankwam in december 2009, brak met Z. rond mei 2010,

doch pas asiel aanvroeg op 18 september 2012. Hieruit kan alleszins blijken dat verzoekster

internationale bescherming niet (dringend) nodig achtte, wat de door haar ingeroepen ernst van de

vervolging in zeer sterke mate relativeert. Verzoeksters bewering dat ze “niet wist wat de asielprocedure

inhield, en slechts in 2012 via haar sociaal assistent in het centrum hierover een begrijpbare uitleg

kreeg”, kan bezwaarlijk haar verzoek tot internationale bescherming ondersteunen nu ze wel een

procedure tot regularisatie opstartte, hierin bijgestaan werd door een advocaat en dat verzoekster het

bovendien reeds met haar advocaat over asiel had gehad (zie gehoor CGVS p.19). De verwijzing naar

verzoeksters gebrek aan scholing in het verzoekschrift verandert niets aan bovenstaande vaststellingen.

Evenmin kan verzoekster de commissaris-generaal verwijten te hebben “nagelaten deze

regularisatieaanvraag en de stukken uit het administratief dossier van Dienst Vreemdelingenzaken op te

vragen” wanneer verzoekster de bewijslast draagt en ze niet aangeeft waarom dit nuttig is bij de

besluitvorming. Indien verzoekster meent internationale bescherming nodig te hebben, kon van haar wel

degelijk worden verwacht dat ze onmiddellijk op zoek zou gegaan zijn naar internationale bescherming,

quod non in casu.

3.6. De door verzoekster neergelegde documenten kunnen de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas

niet herstellen. Neergelegde documenten moeten immers om enige bewijswaarde te hebben hoe dan

ook worden ondersteund door overtuigende verklaringen en een geloofwaardig asielrelaas, wat in casu

geenszins het geval is. Verzoekster gaat er aldus aan voorbij dat de louter neergelegde documenten op

zichzelf niet vermogen de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

Verzoekster legt ter terechtzitting een document neer van de Human Rights Council van de Verenigde

Naties van 21 februari 2008. Daargelaten dat de daaruit aangehaalde citaten niet worden vertaald in de

taal van de procedure, en de actualiteit van de bevindingen niet wordt aangetoond nu het stuk in 2008

werd verspreid en de daarin vermelde informatie van 2000, 2005 en 2007 dateert, kan deze algemene

informatie de geloofwaardigheid van verzoekster asielrelaas niet herstellen.

Het attest vanwege een dokter, vermeldt enkel dat verzoekster meerdere, lineaire en afgeronde

littekens heeft op haar rechterbil. Dit attest spreekt zich niet uit over de oorzaak van de littekens, en is

verder dan ook niet relevant in het kader van huidige asielaanvraag. De kopie van verzoeksters

paspoort, betreft enkel een kopie, waarbij de authenticiteitswaarde van het origineel niet vast te stellen

is. Het document van de Italiaanse ambassade te Ghana, waarin het huwelijk met Z.A.M. bevestigd

wordt, werd door de commissaris-generaal niet betwist, maar toont in geen geval aan dat verzoeksters

vrees ingeval van een terugkeer naar Ghana gegrond is.

Verzoekster laat na aan te geven in welke mate de Engelse nota’s, genomen tijdens het gehoor op het

CGVS door haar raadsman, in casu dienstig zouden kunnen zijn. In de aan het verzoekschrift

gevoegde brief van 2 september 2011, gericht aan de burgemeester van Florennes, houdt verzoekster

een volledig ander relaas voor dan tijdens het gehoor op het CGVS. Ze verklaart er tot haar twaalfde in

Ghana te hebben gewoond, en vervolgens in Burkina Faso. Verzoekster zou Burkina Faso hebben

verlaten op 28 maart 2009 aangezien haar vader haar wilde verplichten te huwen. Ze zou samen

gekomen zijn met de vader van haar toen ongeboren kind. In september 2009 zou verzoekster zijn

verlaten door haar partner, toen ze 6 maanden zwanger was (“Elle a grandi au Ghana jusqu’à l’âge de

12 ans, puis au Burkina Faso. Son père ayant pour projet de la marier de force, elle a fui le Burkina

Faso vers le Ghana puis le Ghana vers la Belgique, en date du 28 mars 2009, en compagnie du père

de l’enfant dont elle était alors enceinte. […] A partir du mois de septembre 2009, la requérante a été

laissée seule à son sort, abandonnée par son compagnon alors qu’elle était enceinte de six mois et que

les parties projetait pourtant de se marier “). Dit is opmerkelijk aangezien verzoekster op het CGVS
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aangaf tegen haar wil te zijn gehuwd in 2006 in Ghana, met haar echtgenoot naar België te zijn

gekomen in december 2009 en een einde aan de relatie te hebben gemaakt in 2010. Dergelijke

uiteenlopende versies van een asielrelaas holt verzoekers verklaringen afgelegd op het CGVS verder

uit.

3.7. Het aan het verzoekschrift gevoegde document van “Home office – UK Border Agency” van 11 mei

2012 “Ghana-Securing our border controlling migration” over (gedwongen) huwelijken, echtscheiding en

geweld tegen vrouwen in Ghana toont geenszins aan dat verzoekster in haar land van herkomst

werkelijk zou worden bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden

aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke.

3.8. Voorts onderneemt verzoekster in het verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden

beslissing gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt zij thans argumenten, gegevens of tastbare

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

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

herhalen van het asielrelaas en het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden

beslissing, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de

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

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

motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

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

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

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

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

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Gelet op de hoger uiteengezette beoordeling van

het asielrelaas maakt verzoekster dan ook evenmin een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in de Vreemdelingenwet, aannemelijk. Noch uit verzoeksters

verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Waar verzoekster vraagt om de bestreden beslissing 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.

Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

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.

4.3. De aangehaalde middelen inzake het beroep in volle rechtsmacht zijn ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

Het beroep ingesteld tegen de beslissing van de gemachtigde van de Staatssecretaris voor Asiel en

Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding houdende bevel om het grondgebied te

verlaten – asielzoeker (bijlage 13quinquies) van 19 december 2012 is onontvankelijk.

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


