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nr. 111. 400 van 7 oktober 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 21 september 2013

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

staatlozen van 6 september 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 2 oktober 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van attaché C.

MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te hebben en geboren te zijn in Accra. U bent een etnische

Fanti en christen.

Toen u ongeveer 9 was scheidden uw ouders; U woonde tot uw 18de in Jumako, het dorp van uw

vader, en ging daarna in Mamobi (Accra) wonen bij uw moeder. Op ongeveer 15-jarige leeftijd vernam u

voor het eerst dat u uw grootmoeder langs vaderszijde als fetisj priesteres diende op te volgen om het

schrijn van Obagina Bosum te dienen. In de lijn van de traditie moesten de dochters van de zonen van

uw grootmoeder worden geïnitieerd als fetisj priesteres. Vermits uw grootmoeder 3 zonen had, maar

enkel uw vader een dochter had, kwam u als enige in aanmerking om haar op te volgen. De opvolging

was normaliter voorzien wanneer de opvolgster een rijpe leeftijd (35 jaar of ouder) had bereikt. U wilde
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uw grootmoeder echter niet opvolgen, omdat zij levenslang onderworpen was aan het schrijn en omdat

uw grootmoeder zich, na haar initiatie, heel anders en bovendien vreemd ging gedragen. Toen u

midden 2007 naar de begrafenis van uw oom in het dorp Jumako ging, hoorde u via uw neef dat men

van plan was om u ’s nachts te kidnappen en u tot opvolging te dwingen. U vluchtte naar Accra, waar u

introk in het huis waar u met uw moeder woonde. Via Mr. Sari, een man die u ontmoette in het hotel

waar u werkte, verkreeg u een paspoort en een visum voor België. U vertrok in maart 2008 vanuit Accra

via Tripoli naar België. Mr. Sari bracht u in België onder in een huis en vertrok na een week. U zocht

hulp in 2 kerkgemeenschappen. De leden van de kerk zeiden dat u als Ghanese geen asiel kon vragen

en raadden u aan om een regularisatieprocedure op te starten. Op 23 juli 2013 werd u in

Herentals aangetroffen en naar een gesloten centrum overgebracht, omdat de 2 regularisatieprocedures

die u had opgestart waren afgewezen. Nadat op 22 augustus 2013 werd geprobeerd om u te

repatriëren, vroeg u de dag daarop asiel aan.

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.

U verklaarde bij terugkeer naar Ghana te zullen worden gedwongen om uw grootmoeder

langs vaderszijde op te volgen als fetisj priesteres, omdat u de enige dochter was van haar 3 zoons,

maar volgende bedenkingen kunnen hierbij worden gemaakt.

Vooreerst legde u vage, incoherente en weinig overtuigende verklaringen af, die toelaten om

de geloofwaardigheid en de ernst van uw asielrelaas te betwijfelen.

Zo bleek u niet te weten wie de voorgangster van uw grootmoeder was als fetisj priesteres van

het Obagina Bosum schrijn (gehoor CGVS, p. 11) en u bleek niet te weten waarom uw

grootmoeder gekozen werd tot fetisj priesteres van het schrijn en niet iemand anders (gehoor CGVS, p.

11). U stelde verder dat uw vader het schrijn niet aanbad, maar u weet niet waarom (gehoor CGVS, p.

10-11). Op de vraag of toekomstige priesteressen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen,

antwoordde u dat je rijp genoeg moest zijn om het te doen, en gevraagd om dit toe te lichten zei u dat

men 35 of meer moet zijn (gehoor CGVS, p. 12). Dit is echter onverenigbaar met uw eerder bewering

dat uw grootmoeder al priesteres was sinds zij een kind was (gehoor CGVS, p. 11) en is ook niet

helemaal coherent met uw verklaring dat uw dochter – in uw afwezigheid – priesteres moest worden

‘misschien vanaf het moment dat ze 30 is’ (gehoor CCVS, p. 13). Gevraagd wie uw grootmoeder zou

hebben opgevolgd indien uw vader geen dochters zou hebben gehad, blijft u het antwoord schuldig

(gehoor CGVS, p. 12). Op de vraag wie de regels over de opvolging opstelt, antwoordde u ‘de hoofden

van de familie’, maar u bleek niemand hiervan bij naam te kennen (gehoor CGVS, p. 13).

Verder kan ook worden opgemerkt dat het bijzonder bedenkelijk is dat u – die volgens uw verklaringen

al sinds uw 15de wist dat u uw grootmoeder als fetisj priesteres diende op te volgen (gehoor CGVS, p.

13) en bovendien wist dat de opvolgster 35 of meer moest zijn (gehoor CGVS, p. 12) - het risico zou

hebben genomen om u midden 2007 (op uw 36ste) naar het dorp Jumako te begeven, waar het schrijn

waar uw grootmoeder fetisj priesteres was, zich bevond (gehoor CGVS, p 10). U kon toch verwachten

dat u na uw 35ste zou worden gevraagd om uw grootmoeder op te volgen. Vermits u dat niet wilde, zou

men toch verwachten dat u elk bezoek aan Jumako zou vermijden.

Tevens kan worden opgemerkt dat u verklaarde na uw vertrek uit het dorp Jumako (midden 2007),

waar u dreigde te worden gekidnapt om onder dwang uw grootmoeder als fetisj priesteres op te volgen,

naar Accra te zijn teruggekeerd, waar uw met uw moeder woonde (gehoor CGVS, p. 10). Toen u

gevraagd werd of u in de periode midden 2007 tot uw vertrek in maart 2008 problemen had, antwoordde

u van niet (gehoor CGVS, p. 15). Dit laat evenzeer toe om uw bewering dat men u zouden kidnappen

om u te dwingen tot opvolging van uw grootmoeder te betwijfelen (gehoor CGVS, p. 15). Iemand die

werkelijk een dergelijk vrees zou hebben zou immers bij terugkeer naar Accra na een poging tot

kidnapping in Jumako immers niet bij haar moeder zijn ingetrokken, vermits deze plaats voor de hand

lag voor de personen die u alsnog zouden willen dwingen tot opvolging van uw grootmoeder. De

vaststelling dat u verklaarde in die 8 of 9 maanden in Accra vóór uw vertrek geen problemen te hebben

gehad, laat evenzeer toe de geloofwaardigheid van uw vrees of van het risico te betwijfelen.
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Tot slot – en niet in het minst - kan worden opgemerkt dat u laattijdig asiel heeft

aangevraagd, hetgeen weinig verenigbaar is met de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ of

met een ‘risico op het lijden van ernstige schade’.

Uit uw verklaringen blijkt dat u reeds in maart 2008 in België aankwam (gehoor CGVS, p. 7). Op

de bijlage 39bis die door de DVZ werd opgesteld blijkt dat u respectievelijk op 14/12/2009 en op

1/10/2010 een aanvraag tot machtiging van verblijf indiende, die beiden werden afgewezen. U kreeg

een bevel om het Belgisch grondgebied te verlaten, maar gaf hieraan geen gevolg. Op 23/07/2013 werd

u in Herentals aangetroffen en aangehouden en naar een centrum voor illegalen overgebracht. Op

22/08/2013 werd geprobeerd om u te repatriëren, maar u weigerde dit. U diende op 23/08/2013 een

asielaanvraag in.

Niet alleen heeft u meer dan 5 jaar gewacht om asiel aan te vragen in België, maar het duurde ook

nog een maand na uw overbrenging naar een gesloten centrum vooraleer u daar asiel aanvroeg.

Deze vaststellingen zijn niet verenigbaar met iemand die zegt een ‘vrees voor vervolging’ te hebben of

een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ te lopen.

Uw verantwoording voor deze laattijdige asielaanvraag in een schriftelijke verklaring van uw hand

(zie deze verklaring in het administratief dossier) en tijdens het gehoor door het CGVS, (p. 15-16) met

name dat u meteen na aankomst asiel wilde vragen, maar dat vrienden/kerkleden u dat afraadden

omdat je voor Ghana geen asiel kan vragen en u aanmoedigden om regularisatie aan te vragen, is niet

afdoende. Uit uw regularisatiedossier blijkt immers dat u lessen Nederlands en informaticalessen

volgde, dat u hier in België naar een kerkgemeenschap ging en dat u stappen ondernam om werk te

zoeken, hetgeen erop wijst dat u een zelfstandige vrouw bent die in staat is om zelf haar keuze te

maken. Bijgevolg, en ook rekening houdend met uw verklaring dat u het bestaan van de asielprocedure

reeds kende bij aankomst in België (gehoor CGVS, p. 15), zou men mogen verwachten dat u in uw

belang een asielprocedure zou hebben opgestart indien u er werkelijk van overtuigd was dat u een

‘vrees voor vervolging’ of een ’risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen bij terugkeer naar

Ghana. De vaststelling dat u ook naliet om meteen asiel te vragen toen u op 23/07/2013 naar een

gesloten centrum werd overgebracht en dit pas deed de dag nadat men had gepoogd om u te

repatriëren, wijst er evenzeer op dat u gepoogd heeft om de asielprocedure te gebruiken om een

terugleiding naar Ghana te dwarsbomen, eerder dan dat het een uiting zou zijn van een ‘vrees voor

vervolging’ of het ‘risico op het lijden van ernstige schade’. De verklaring van uw raadsman, Mr. D. M.,

dat u in het gesloten centrum uw vriendin zou hebben gesproken die u zou hebben gezegd dat de

situatie nog altijd dezelfde is (gehoor CGVS, p. 16) is evenmin afdoende als verklaring voor uw

laattijdige aanvraag, vermits uit uw verklaringen blijkt dat u de traditie (waarbij u uw grootmoeder als

fetisj priesteres diende op te volgen) als iets onveranderlijks voorstelt, als een wet, een regel van de

familie (gehoor CGVS, p. 9, 12, 15). Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat u pas na meer dan 5 jaar

verblijf in België, na een telefoontje met uw vriendin, tot de conclusie zou zijn gekomen dat het menens

was en dat u nu asiel moest vragen. Te meer omdat uit uw verklaringen blijkt dat u ook contact had met

uw ouders en broers in Ghana (gehoor CGVS, p. 5), zodat kan verondersteld worden dat zij u ook op de

hoogte hielden van de situatie.

U legde geen documenten voor in het kader van uw asielaanvraag. De kopies van enkele bladzijden

uit uw Ghanees paspoort (dat u hier verkreeg op de Ghanese ambassade in België) en die zich in

het administratief dossier bevinden, vormen een aanwijzing voor uw identiteit, die hier niet meteen

wordt betwist. U legde geen reisdocumenten voor om uw reis van Accra naar België te staven.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna de

Vluchtelingenconventie) en van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
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tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet).

Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.1.1. Met betrekking tot haar laattijdige asielaanvraag stelt de verzoekende partij dat zij coherente,

duidelijke en zeer plausibele verklaringen gegeven heeft over de beweerde laattijdigheid.

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van

de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, mag redelijkerwijze worden verwacht

dat hij/zij bij zijn aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag

indient. Wat het gebrek aan bewijs en de geloofwaardigheid van het asielrelaas betreft stelt artikel 48/6,

d) van de vreemdelingenwet : « Wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet aantoont

met stukken of andere bewijzen, wordt hij als geloofwaardig geacht en wordt hem het voordeel van de

twijfel gegund indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

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

Artikel 8, 1 van Richtlijn 2005/85/EG van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de

procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus bepaalt echter

ook dat asielverzoeken niet mogen worden afgewezen louter op grond van het feit dat zij niet zo snel

mogelijk zijn ingediend. Artikel 48/6 van de vreemdelingenwet dient richtlijnconform geïnterpreteerd te

worden en een laattijdige asielaanvraag zonder goede redenen is een van de elementen die de

aannemelijkheid van een asielrelaas ondermijnen.

De Raad meent dat de door verzoeker aangehaalde redenen, namelijk dat zij geen keuze had dan het

advies van haar enige contacten in België te volgen en zij na haar vrijheidsberoving contact opnam met

haar land van herkomst teneinde zich over haar situatie te vergewissen, geenszins overtuigen. De

bestreden beslissing wijst er onder meer op dat de verzoekende partij na vijf jaar verblijf in België een

asielaanvraag indiende en zelf verklaarde dat zij bij haar aankomst op de hoogte was van de

mogelijkheid een asielaanvraag in te dienen. De Raad schaart zich achter dit motief.

2.1.2. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het

gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de motieven van

de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de

motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om de

motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar

waar de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad

afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze

motieven en ook geen dienstig verweer. De Raad schaart zich achter de motieven van de bestreden

beslissing.

Verzoeker wist weinig te vertellen over haar grootmoeder als fetisj priesteres, de reden dat haar vader

het schrijn niet aanbad en haar grootmoeder reeds als kind priesteres geworden zou zijn. Terecht stelt

de bestreden beslissing ook dat verzoekster onvoorzichtig was zich als 36 jarige naar het dorp te

begeven terwijl dit de leeftijd was waarop zij vermoedelijk gedwongen zou worden priesteres te worden.

Ook het verblijf bij haar moeder na de poging tot kidnapping en weigering van bescherming door de

politie overtuigt niet. De Raad schaart zich achter dit motief.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou

moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de

persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.
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Het middel is niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeven oktober tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. CLAESEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. CLAESEN G. de MOFFARTS


