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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 14.011 van 11 juli 2008
in de zaak RvV X / IV

In zake: X 
  Gekozen woonplaats: X

  tegen:

  de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 2 juli 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 19 juni 2008.

Gelet op het artikel 39/77 en 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 nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 7 juli 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 juli 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat C. KENNIS loco
advocaat K. VAN DER STRAETEN en van attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:
“ A. Feitenrelaas
U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Sarbo Zongo (Bawku
district, Upper East region). U bent een etnische Ashanti.
Uw vader baatte in Sarbo Zongo een tankstation uit.
Hij vertelde u dat er zich op 11 januari 2008 in zijn tankstation een etnische Mamprusi
aanbood. Bijna op hetzelfde moment kwam er ook een etnische Kusasi tanken.
Mamprusi en Kusasi leven in de regio waar u woonde op gespannen voet.
De 2 mannen die bij uw vader wilden tanken, wilden allebei eerst bediend worden. De
Mamprusi werd kwaad en haalde een wapen uit zijn wagen, waarmee hij de Kusasi
neerschoot. Daarop reed de Mamprusi weg. De Kusasi werd naar het hospitaal overgebracht.
Uw vader deed in verband met het schietincident niet meteen aangifte bij de politie, maar
stelde dit uit tot de volgende dag. U weet niet waarom hij dit niet meteen rapporteerde. De
volgende dag ging u naar de smidse waar u werkte. U hoorde op de radio dat Kusasi naar de
garage van uw vader waren gegaan en daar een bloedbad hadden aangericht uit wraak voor
het neerschieten van de Kusasi de dag voordien. U begaf zich meteen naar het tankstation
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van uw vader. U vond er de lichamen van 5 Mamprusi-werknemers en ook dat van uw vader
in zijn kantoor. Daarnaast bleken ook uw moeder en uw jongere broertje en zusje in jullie huis,
dat vlakbij het tankstation lag, te zijn neergeschoten.
U belde uw zus, Anita Duku (O.V. nr. 6.260.922 - 08/01154), op die op internaat zat om haar
te melden wat er was gebeurd.
U besloot met haar naar Alhaji Muru, de chief van de etnische Mamprusi van Bawku, te
gaan, die in Natinga verbleef. Deze riep zijn elders. Op hun advies besloot de chief terug te
vechten omdat ze niet konden accepteren dat zij –als Mamprusi- door de Kusasi werden
gedomineerd. Twee dagen na de schietpartij werden de doden samen begraven.
Na de begrafenis gingen u, uw zus Anita en de andere familieleden van de overledenen naar
Gingande, waar de Kusasi wonen. Het was de bedoeling om wraak te nemen voor de dood
van jullie familieleden.
Er werd een verrassingsaanval uitgevoerd, waarbij 5 Kusasi het leven lieten. U had zelf een
vuurwapen en verwondde iemand. Er werden ook eigendommen vernield. Bij de Mamprusi
vielen alleen gewonden.
Na de gevechten, die ongeveer 5 uur duurden, keerden jullie terug naar Natinga. U en uw zus
Anita verbleven in het paleis van Alhaji Muru.
Op 20 januari 2008 hoorden jullie op de radio dat het leger naar Bawku gestuurd zou worden
om de problemen tussen Kusasi en Mamprusi op te lossen.
U en uw zus Anita besloten Natinga te verlaten. Jullie gingen via Mongonori naar Bitu, een
plaats in Burkina Faso net over de Ghanees/Burkinabese grens. Uw zus Anita en u hielden
zich gedurende 3 maanden schuil in een onafgewerkt huis. Daarna zochten jullie hulp. Op
weg naar het centrum van Bitu kwamen jullie een wagen tegen. De chauffeur, Omar Yusif,
was –nadat hij jullie verhaal had gehoord- bereid om jullie te helpen.
Hij bracht jullie naar Accra, waar u en uw zus Anita werden ondergebracht in een huis. Hij liet
foto’s van jullie maken. Hij zei dat hij naar Groot-Brittannië zou reizen en dat hij jullie zou
meenemen.
Op 25 mei 2008 gaf Omar u een paspoort op naam van Ebenezer Akuja. U en uw zus Anita
vertrokken dezelfde dag met Omar per vliegtuig naar Brussel.
Bij aankomst op de luchthaven van Zaventem op 25 mei 2008 werd u door de Federale
Politie tegengehouden omdat het paspoort waarmee u had gereisd vals was.
U vroeg –evenals uw zus Anita- op 27 mei 2008 asiel aan (zie verslagen van de Federale
Politie nr. BN/3978/08, dd. 25 mei 2008 en PA/157/VVR, dd. 27 mei 2008).
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 worden opgemerkt dat ernstig kan getwijfeld worden aan uw bewering dat u
afkomstig zou zijn uit Sarbo Zongo in Bawku, Upper East Region en dat u daar uw hele leven
zou hebben gewoond.
Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat Sarbo Zongo wel kon
worden teruggevonden, maar dan wel als een buitenwijk van Techiman, een stad gelegen in
de Brong Ahafo region (Centraal Ghana) en niet in de Upper East region (Noord-Ghana),
waarin uw geboorte- en woonplaats Sarbo Zongo zich volgens uw verklaringen situeert
(CGVS, p. 4) (zie informatie in het administratief dossier).
Wanneer u gevraagd werd naar plaatsen in de buurt van Sarbo Zongo, antwoordde u pas na
3 keer de vraag te hebben herhaald ‘Aslamda’, maar u bleek voor het overige geen andere
nabijgelegen plaatsen te kennen (CGVS, p. 4).
Op de vraag of uw woonplaats zich in het district ‘Bawku Municipal’ of ‘Bawku West’ situeert,
bleek u dat niet te weten (CGVS, p. 4)(zie informatie in het administratief dossier).
Op de vraag welke etnische groepen er in Sarbo Zongo leven, noemde u ‘Aoussa’s’ en
‘Ashanti’s’ en nadien voegde u er nog de Kusasi en de Mamprusi aan toe (CGVS, p. 5).
U stelde echter –buiten Twi, de taal van de Ashanti en Engels- geen enkele andere (lokale)
taal te spreken (CGVS, p. 6-7).
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Op de vraag hoe u dan communiceerde met de lokale bewoners van Sarbo Zongo,
antwoordde u dat u dat in het Ashanti-Twi deed (CGVS, p. 6).
Dit is bijzonder bedenkelijk, omdat het Twi als taal niet in de Upper East regio wordt
gesproken, zodat het weinig aannemelijk is dat u daar met anderstalige bewoners toch uw
moedertaal sprak (zie informatie in het administratief dossier).
Bovendien is het des te merkwaardiger dat u geen enkele notie heeft van de lokale talen die
in Sarbo Zongo worden gesproken (CGVS, p. 6). Van iemand die beweert daar zijn hele leven
te hebben gewoond (CGVS, p. 2) zou men toch mogen verwachten dat hij/zij enkele
basisuitdrukkingen in deze talen zou kennen.
Gevraagd naar de naam van de chief executive van Bawku district –u kon niet preciseren of
het ‘Bawku Municipal’ of ‘Bawku West’ was (cf. supra)- bleef u het antwoord schuldig (CGVS,
p. 5).
Ook wanneer u de namen van de chief executives van deze 2 districten werden voorgelegd,
-met name Abdul Rahman Gumah en Moses Appiah Abaare- bleek u nog nooit van hen
gehoord te hebben (CGVS, p. 6)(zie informatie in het administratief dossier).
U gaf –evenals uw zus Anita (zie haar gehoor dd. 12 juni 2008, p. 4)- als regionale minister
van Upper East region, waarin uw woonplaats Sarbo Zongo zich volgens uw verklaringen
situeert (CGVS, p. 4), ‘Hawa Yakubu’ op (CGVS, p. 4). U voegde er –evenals uw zus Anita-
meteen aan toe dat zij deze functie niet meer bekleedt, maar u kon –net als uw zus Anita- niet
preciseren wie haar als regionale minister van Upper East region opvolgde (CGVS, p. 4).
Hawa Yakubu kon echter niet in de hoedanigheid van regionale minister van Upper East
region worden teruggevonden, wel in een aantal andere politieke functies.
Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt overigens dat Hawa
Ya(a)kubu nooit regionale minister is geweest (zie informatie in het administratief dossier).
Wanneer de naam van de voormalige regionale minister van Upper East region, Boniface
Gambila, die nog als dusdanig actief was in 2007, u werd voorgelegd bleek u hem niet te
kennen (CGVS, p. 6).
Deze vaststellingen ondermijnen uw bewering dat u afkomstig bent uit Sarbo Zongo uit de
Upper East region en laten bijgevolg ook toe om uw betrokkenheid bij het conflict tussen
Mamprusi en Kusasi, dat zich in die regio situeert, te betwijfelen.
Het feit dat in het kader van de asielaanvraag van uw zus, Anita Duku (O.V. nr. 6.260.922 -
08/01154) eveneens werd besloten tot een twijfelachtige afkomst uit Sarbo Zongo (Upper
East region), vormt een bevestiging voor hogervermelde opmerkingen.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor
vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van
oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald
in de definitie van subsidiaire bescherming.
Het door u voorgelegde Ghanese paspoort op naam van Ebenezer Akuja (nr. H1613731)
blijkt vervalst te zijn (zie hogervermeld verslag van de Federale Politie).
U legde geen andere documenten voor die uw identiteit of afkomst zouden kunnen bewijzen.
In het licht van hogervermelde twijfels omtrent uw afkomst kan de authenticiteitswaarde van
het gefaxte opsporingsbericht van de ‘Deputysuperintedent’ (sic) van Bawku district,
gedateerd op 12 juni 2008 ten zeerste in twijfel worden getrokken. Bovendien komen ook
verschillende spellingsfouten in het document voor, zelfs in de hoofding van het document,
hetgeen de twijfelachtigheid van de authenticiteit ervan bevestigt.
Bedenkelijk is ook dat u en uw zus Anita op 25 mei 2008 op de luchthaven van Zaventem
aankwamen en gedurende 2 dagen volhielden dat de identiteit op het paspoort jullie echte
identiteit was.
Jullie verklaarden in België een tante te komen bezoeken. Jullie stelden geen problemen te
hebben en werden daarom door de Federale Politie van de luchthaven ondergebracht in het
INAD centrum, in afwachting van jullie terugdrijving.
Pas op 27 mei 2008, de voorziene dag van jullie terugdrijving, vroegen jullie asiel aan en
gaven jullie een andere identiteit op (zie hogervermelde verslagen van de Federale Politie).
Deze vaststelling is weinig verenigbaar met een “vrees voor vervolging” of een “reëel risico
op het lijden van ernstige schade”, vermits men zou verwachten dat u in het geval deze vrees
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gegrond of het risico reëel zou zijn jullie meteen asiel zouden hebben aangevraagd. U stelde
overigens dat jullie reisbegeleider Omar vooraf had gezegd dat men in België sympathie had
voor vluchtelingen (CGVS, p. 18), zodat het des te merkwaardiger is dat u niet meteen asiel
heeft aangevraagd op de luchthaven.
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.”

2.1. Uit het administratief dossier (zie document “werkfiche” van de politie) blijkt dat verzoeker
op 25 mei 2008 omstreeks 20 uur aankwam op de luchthaven van Zaventem per vliegtuig
vanuit Accra (Ghana) via Casablanca (Marokko). Verzoeker was in het bezit van een
Ghanees paspoort met visum, op naam van “AKUJA Ebenezer”, geboren op 6 maart 1991 te
Kumasi, Ghana.
Hij was vergezeld van zijn zus, volgens haar paspoort “AKUJA Emmanuela”, geboren op 16
november 1989 te Kumasi (Ghana).
Verzoeker werd tegengehouden aan de grens omdat het paspoort vervalst was, hetzelfde
werd vastgesteld nopens het Schengenvisum.
Na confrontatie blijft verzoeker bij zijn valse identiteit.
Verzoeker beweerde geen problemen te hebben in Ghana en naar België te zijn gekomen om
zijn tante te bezoeken. Verzoeker werd daarop ondergebracht in het INAD-centrum op de
luchthaven met het oog op terugdrijving, voorzien op 27 mei 2008.
Op 27 mei 2008 kort vóór de terugdrijving zou plaatsvinden, vroeg verzoeker asiel aan en
verklaarde hij “DUKU Kwaku” te heten, geboren op 25 juni 1982 te Burko, Ghana.
Verzoeker werd hierop overgebracht naar het “Transitcentrum 127” te Melsbroek.

2.2. Artikel 39/56 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen stelt dat de
vreemdeling enkel een beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal kan
instellen bij de Raad wanneer hij doet blijken van een benadeling of van een belang.

Volgens vaststaande rechtspraak van de Raad van State en de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet het belang persoonlijk, rechtstreeks, actueel, en geoorloofd
zijn (zie o.a. R.v.St., nr. 148.037, 4 augustus 2005; R.v.St., nr. 139.086, 12 januari 2005;
R.v.V , nr. 764, 13 juli 2007; R.v.V., nr. 951, 23 juni 2007).

Een belang is slechts wettig wanneer het geoorloofd, “oorbaar” is. Volgens het algemeen
rechtsbeginsel “Fraus omnia corrumpit” dat de openbare orde raakt, wordt het wettig karakter
van het belang aangetast wanneer de verzoekende partij de Belgische asielinstanties bewust
misleidt.

2.3. Verzoeker betwist noch weerlegt in zijn verzoekschrift de vaststellingen sub 2.1..
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel ‘fraus omnia corrumpit’ kan geen gunstig
gevolg worden verleend aan het beroep van een vreemdeling die zich op valse documenten
steunt, zonder zulks zelf te vermelden bij aankomst in het Rijk (R.v.St., nr. 118.559 van 23
april 2003).
Uit het administratief dossier blijkt (zie voormelde “werkfiche”) dat verzoeker volhardde in zijn
valse identiteit en pas op het ogenblik van zijn terugdrijving, verklaarde dat zijn identiteit
“DUKU Kwaku” is. Daarmee gaf hij impliciet toe dat het paspoort dat hij heeft voorgelegd, niet
van hem was.
Pas op dat ogenblik vroeg hij ook asiel aan.
Het staat derhalve vast dat verzoeker op bedrieglijke wijze de Belgische overheden heeft
willen misleiden.
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Bijgevolg is het beroep niet ontvankelijk wegens ontstentenis van het wettelijk vereiste
rechtmatig belang.
OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 11 juli 2008 door:

dhr. M. BONTE,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. J. MAESSCHALCK,  toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

J. MAESSCHALCK   M. BONTE


