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nr. 151 824 van 4 september 2015

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 29 mei 2015 heeft

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

29 april 2015.

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 23 juni 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 augustus 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. FOLENS en van attaché K.

ALLYNS, 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 verklaart een Ghanees staatsburger van Ewe origine te zijn afkomstig van Sunyani, Brong Ahafo

region. Op tienjarige leeftijd zijn uw ouders gescheiden en u woonde sindsdien bij uw vader in Accra.

Uw moeder heeft de Togolese nationaliteit en ze verbleef in Togo. Na het overlijden van uw vader in

maart 2010 werd u door uw oom voorgesteld aan een familievriend (A.), die uw studies betaalde tot u

uw diploma behaalde. U studeerde in juli 2012 af aan Central University in Accra, in richting Human

Resources Management. U werd door uw ooms gevraagd naar een familiebijeenkomst te komen. U

werd er voorgesteld aan (A.) en uw oom meldde u dat de familie de toestemming had gegeven aan (A.)

om met u te trouwen. U weigerde omdat hij oud was en moslim. Uw ooms reageerden dat hij de familie

na het overlijden van uw vader had geholpen. In de periode september – november 2012 werd de

verlovingsceremonie gehouden en had de familie het huwelijksaanzoek van (A.) aanvaard. U werd door
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de familie af en toe meegenomen naar het huis, maar u rende steeds terug naar uw huis. U vluchtte

thuis weg in december 2012, nadat de poort van het huis gesloten was en u niet meer binnen kon. Het

huwelijk met (A.) was gepland in september 2013. In de periode tussen december 2012 en augustus

2013 vertelde u mensen over uw situatie en kreeg u telkens tijdelijk onderdak. U ging van huis tot huis

en verbleef op verschillende plaatsen. U ontmoette een koppel die uw vertrek uit Ghana regelde. U hebt

Ghana verlaten samen met een blank missionariskoppel op 28 augustus 2013. U hebt op 29 augustus

2013 in België asiel aangevraagd. Na uw aankomst in België herstelde u via uw maatschappelijk

assistent het contact met uw moeder, (A.J.E.) (R.R. nr. 70.06.26 584-51) die in België verblijft.

B. Motivering

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

vervolging volgens de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bedoeld in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk hebt

gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten uit vrees voor een gedwongen huwelijk met (A.),

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen niet overeenstemmen met de beschikbare

informatie in het administratieve dossier. U verklaart op het Commissariaat-generaal uitdrukkelijk nooit

een authentiek paspoort op uw naam te hebben gehad (zie gehoor CGVS, p.9). U stelt dat u nooit een

paspoort op uw naam heeft aangevraagd (zie gehoor CGVS, p.9). Als verklaring antwoordt u dat u

nergens naartoe zou kunnen gaan (zie gehoor CGVS, p.9). Ook in uw verklaringen voor de Dienst

Vreemdelingenzaken stelt u nooit in het bezit te zijn geweest van een eigen, legitiem paspoort (punt

26A, verklaring DVZ). U verklaart geen identiteitskaart te hebben omdat u de aanvraag niet binnen de

termijn had gedaan en u opnieuw een periode moet wachten om een aanvraag te doen (punt 26B,

verklaring DVZ).

Tevens dient te worden opgemerkt dat u verklaart dat u geen contact had met uw moeder sinds zij u

verliet op tienjarige leeftijd tot eind oktober 2013 (zie gehoor CGVS, p.7). Eveneens in hetzelfde gehoor

op het Commissariaat-generaal stelt u dat u geen contactgegevens had van uw moeder en u haar

verblijfplaats niet wist (zie gehoor CGVS, p.18),.

Bovendien verklaart u dat een koppel missionarissen u hebben geholpen om Ghana te verlaten en dat u

niets weet over de documenten waarmee u reisde (zie punt 32, verklaring DVZ). U beweert dat de man

(S.) en de vrouw (D.) heet en ze in opdracht van een NGO op rondreis waren in Ghana. Het is

merkwaardig dat u de volledige namen van dit koppel, noch de naam van de NGO niet blijkt te kennen

(zie punt 32, verklaring DVZ en zie gehoor CGVS, p.5, p.10). U verklaart dat u het koppel niet kent en

hen slechts een keer ontmoette, hoewel u later tijdens hetzelfde gehoor wel aangeeft dat jullie

telefonisch contact onderhielden voor uw vertrek uit Ghana (zie gehoor CGVS, p.5 en p.8). Het is

merkwaardig dat dit koppel u vele vragen stelde, uw reis organiseerde en u vergezelde naar België (zie

gehoor CGVS, p.10), maar u niet meer over hen blijkt te weten. Uw verklaringen dat u nooit eerder

reisde en u niet weet welke documenten nodig zijn om van Ghana naar België te reizen (zie gehoor

CGVS, p.11) overtuigen niet. U stelt dat het koppel u niets toonde en ze u nooit de documenten toonden

(zie gehoor CGVS, p.11). U verklaart dat het koppel de documenten had en zij toonden alles bij de

grenscontroles (zie gehoor CGVS, p.11).

Echter bovenstaande verklaringen met betrekking tot uw vertrek uit Ghana en het verloren

contact met uw moeder stemmen niet overeen met de beschikbare informatie in het

administratieve dossier waaruit blijkt dat uw stiefvader in januari 2013 in Brussel een document

invulde en ondertekende dat hij garant stond voor uw visumaanvraag. Op 19 december 2012

diende u immers een visumaanvraag in bij de Zwitserse ambassade in Accra met als reismotief dat u

een bezoek wilde brengen aan uw moeder en stiefvader in België. De door u gehandtekende

visumaanvraag vermeldt uw naam, uw geboortedatum en –plaats alsook uw paspoortgegevens: nr.

G0214897 - uitgereikt op 18 oktober 2011 te Accra. Aldus kan worden besloten dat u wel degelijk in het

bezit was van een eigen paspoort -een kopie van uw paspoort bevindt zich overigens in

het visumdossier - en u wel degelijk contact had met uw stiefvader en moeder.

Verder dient te worden opgemerkt dat wanneer u wordt gewezen op uw verklaring vóór eind oktober

2013 geen contact te hebben gehad met uw moeder, onderbreekt u de protection officer en verklaart u

haar nooit te hebben gezien en nooit een telefoontje van haar te hebben gekregen. U stelt dat u enkel

een foto van haar had (zie gehoor CGVS, p.19). Hierna wordt u gewezen op het document dat uw

stiefvader ondertekende als garant in het kader van een visumaanvraag, waarop u reageert dat die man

[uw stiefvader] u nooit voordien heeft gecontacteerd (zie gehoor CGVS, p.20). Op de vraag om welke

reden hij dan dit document zou ondertekenen, antwoordt u dit niet te weten (zie gehoor CGVS, p.20). U

ontkent ooit een visum voor België te hebben aangevraagd en u bevestigt nooit een paspoort te hebben
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gehad (zie gehoor CGVS, p.20). Van iemand die beweert universitaire studies te hebben gedaan kan

men toch enigszins verwachten dat zij haar reisweg en de gebruikte documenten beter

kan verduidelijken. Het feit dat u volhardt hierover niets af te weten doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde feiten. U stelt

dat u door uw ooms werd voorgesteld aan (A.). U blijkt de volledige naam van (A.)niet te kennen (zie

gehoor CGVS, p.4). Wanneer u hierop wordt gewezen, reageert u dat uw ooms hem altijd (A.)noemden.

U voegt toe dat hij een familievriend is, maar u hem niet kent (zie gehoor CGVS, p.4). Het is echter

merkwaardig dat u zijn naam nooit zou hebben geweten, te meer hij een familievriend is en hij uw

studies verder betaalde. Ook wanneer u later tijdens hetzelfde gehoor op het Commissariaat-generaal

wordt gevraagd naar (A.), reageert u niet te weten waar en wanneer (A.) is geboren, blijkt u niet te

weten hoe uw ooms (A.) kenden en voegt u toe dat u enkel werd gezegd dat hij een vriend van de

familie is (zie gehoor CGVS, p.13). U stelt "ik weet niets over hem" (zie gehoor CGVS, p. 13). U stelt dat

hij een rijke man is, maar dat u niet weet wat hij doet (zie gehoor CGVS, p.12). Het komt weinig

doorleefd over dat u nooit meer informatie over (A.) vroeg. U antwoordt dat u niet met hem wilde

trouwen en dus geen vragen stelde en niets over hem wilde weten (zie gehoor CGVS, p.14). U bent niet

op de hoogte om welke reden (A.) u na het overlijden van uw vader verder financieel zou steunen (zie

gehoor CGVS, p.15). U legt kortweg uit dat hij zich aanbood en u stelde geen verdere vragen aan

iemand die u zou helpen.

Overigens dient te worden opgemerkt dat uw ooms hadden ingestemd met het huwelijk zonder eerst uw

mening te hebben gevraagd (zie gehoor CGVS, p.16). Wanneer u erop wordt gewezen dat de kans

groot is dat het huwelijk niet zal slagen als uw instemming niet wordt gevraagd, antwoordt u dat wat de

ouders zeggen meer waard is dat wat u zegt en de familie zich niet bekommert over uw antwoord (zie

gehoor CGVS, p.16). Deze verklaring komt weinig overtuigend over gezien u een opgeleide,

zelfstandige vrouw bent. Bovendien dient te worden opgemerkt dat u niet weet om welke reden (A.) zelf

met u wilde trouwen (zie gehoor CGVS, p.17). U beweert dat u het hem nooit heeft gevraagd en u voegt

toe dat het enige dat u werd gezegd is dat hij zijn interesse in u kenbaar maakte (zie gehoor CGVS,

p.17). U bent niet op de hoogte van de bruidsschat (zie gehoor CGVS, p.18). U stelt dat (A.) twee

vrouwen heeft, maar hun namen zijn u onbekend noch heeft u kennis van zijn kinderen (zie

gehoor CGVS, p.18). U werd niet voorgesteld aan de familie van (A.) (zie gehoor CGVS, p.19). Al deze

elementen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot het huwelijk met (A.) aan

en ondermijnen uw beweerde vrees bij terugkeer naar Ghana.

Uit al het bovenstaande maakt u niet aannemelijk enige vrees voor vervolging volgens

de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bij

terugkeer naar Ghana te koesteren.

De door u neergelegde documenten wijzigen wat hiervoor werd uiteengezet niet. Het Certified copy of

entry in register of births (A01169821 dd.11.9.2013) en de studentenkaart (n° HRM/08/01/0303), en

bevatten uw identiteitsgegevens waaraan hier niet wordt getwijfeld. Het Certified cop of entry in register

of deaths (ECT/0004146 dd.14.11.2013) betreft het overlijden van uw vader wat hier eveneens niet

wordt betwijfeld.

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. Verzoekster betoogt in haar verzoekschrift “ter indiening van een beroep tot nietigverklaring en

schorsing van tenuitvoerlegging” (sic) als volgt:

“Aangaande de gegrondheid van het beroep

1. Eerste middel: betreffende de gegronde vrees voor vervolging

Het CGVS oordeelt ten onrechte dat er geen gegronde vrees voor vervolging van verzoekster bewezen

wordt, bij een terugkeer naar Ghana.

Een bevel tot terugkeer naar Ghana zou bijgevolg een schending uitmaken van artikel 3 EVRM dat stelt

dat niemand mag onderworpen worden aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen. Het beroep ongegrond verklaren en een bevel tot terugkeer naar Ghana

zou betekenen dat verzoekster opnieuw wordt blootgesteld aan een mensonterende gedwongen

uithuwelijking in ruil voor geld.

Het terugzenden naar het land van herkomst van een 69-jarige weduwe waarvan de hele familie zich in

België bevindt, is gelet op de concrete omstandigheden strijdig met artikel 3 EVRM.1 In dezelfde zin kan
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worden geoordeeld voor verzoekster, met name dat het terugsturen van een kwetsbare en weerloze

vrouw naar Ghana waarvan haar familie zich in België bevindt en gelet op de concrete omstandigheden

(nl. dat zij op een mensonterende wijze verkocht zal worden aan een 63-jarige man), dit een schending

zou uitmaken van artikel 3 EVRM.

Dat het eerste middel bijgevolg ernstig is.

2. Tweede middel: betreffende het recht op gezinsleven

Daarenboven zou een terugkeer naar haar land van herkomst (Ghana) een inbreuk op artikel 8 EVRM

uitmaken, gezien het gezinsleven van verzoekster zich hier in België afspeelt.

Omwille van de uithuwelijking aan de 63-jarige man door haar ooms en tantes in Ghana, was het voor

haar niet meer mogelijk om in Ghana te leven in het zogenaamde familiehuis bij de ooms en tantes die

haar gedwongen wouden uithuwelijken in ruil voor geld. Verzoekster wou niet met de 63-jarige man

trouwen. Hij is niet de familie en/of gezin in de zin van artikel 8 EVRM.

Een terugkeer naar hun land van herkomst zou bijgevolg een inbreuk op artikel 8 EVRM uitmaken,

gezien haar recht op gezinsleven hiermee ernstig geschonden zou worden. Het gezinsleven van

verzoekster bevindt zich in België bij haar mama en twee jongere zusjes (stuk 3 en 4).

Dat het tweede middel bijgevolg ernstig is.

3. Derde middel: betreffende de uitzichtloze situatie

Een andere belangrijke reden waarom het voor verzoekster onmogelijk is om naar Ghana terug te

keren, is het feit dat zij er niets of niemand meer heeft om op terug te vallen. Een bevel tot terugkeer

naar Ghana zou verzoekster in een totaal uitzichtloze en wanhopige situatie brengen ten gevolge

van het gebrek aan huisvesting en financiële middelen.

Het zou voor haar elke dag een strijd zijn om te overleven, zowel op financieel als emotioneel als

maatschappelijk vlak. In Ghana heeft verzoekster geen enkel toekomstperspectief.

De angst voor een genoodzaakte terugkeer probeert zij telkens te verdringen door de overtuiging dat zij,

net als iedereen, recht heeft op een menswaardig bestaan. Een menswaardig bestaan dat zij, gezien al

het voorgaande, niet meer heeft in Ghana gelet op de uitzichtloze situatie.

Een terugkeer naar het land van herkomst, waar verzoekster zonder enig sociaal vangnet eerder moet

vrezen voor haar leven of fysieke integriteit, is aldus niet verantwoord.

Dat het derde middel bijgevolg ernstig is.

4. Vierde middel: betreffende de beweerde tegenstrijdige verklaringen, de beweerde

ongeloofwaardigheid van verzoekster

Het CGVS stelt dat verzoekster tegenstrijdige verklaringen zou hebben afgelegd en dat bepaalde

elementen die verzoekster verklaart afbreuk doen aan haar geloofwaardigheid.

Verzoekster wijst er echter op dat zij van bij haar aankomst in België steeds hetzelfde verklaarde, maar

dat sommige feiten lang geleden zijn en het aldus moeilijk is alles precies te herinneren.

Waarom zou verzoekster liegen of bepaalde zaken achterhouden indien zij alles (letterlijk: alles) heeft

achtergelaten in Ghana om haar mama te gaan opzoeken in België gezien zij wanhopig werd en haar

situatie uitzichtloos was.

Verzoekster wijst naar voorgaand feitenrelaas welke als correct moet beschouwd worden.

Dat het vierde middel bijgevolg ernstig is.”

2.2.1. De door verzoekster aangevoerde middelen worden omwille van hun onderlinge verwevenheid

samen behandeld.

2.2.2. Verzoekster verwijst herhaaldelijk naar haar gezinsleven in België en betoogt dat een terugkeer

naar haar land een inbreuk zou vormen op artikel 8 EVRM. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

doet in het kader van onderhavig beroep echter geen uitspraak over een terugleidings- of

verwijderingsmaatregel, noch over burgerlijke rechten of de gegrondheid van een strafvervolging. Hij

beschikt over een gebonden bevoegdheid en gaat louter na of in hoofde van verzoekster al dan niet is

voldaan aan de voorwaarden voor de toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire

beschermingsstatus. De schending van artikel 8 van het EVRM wordt aldus niet dienstig aangevoerd.

2.2.3. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).
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Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoekster in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.4. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.2.5. Uit de terecht aangehaalde gezegden en informatie in de bestreden beslissing blijkt dat

verzoekster leugenachtige verklaringen aflegde over haar paspoort en over haar contacten met haar

moeder en haar stiefvader in België. Zelfs na confrontatie met de informatie waaruit blijkt dat zij

leugenachtige verklaringen aflegde, bleef zij volharden in deze verklaringen. Verzoekster laat deze

vaststellingen geheel ongemoeid. Deze werpen een ernstige smet op de algehele geloofwaardigheid

van haar verklaringen.

Omtrent het gedwongen huwelijk dat aan de basis zou hebben gelegen van verzoeksters vertrek uit

haar land van herkomst, wordt in de bestreden beslissing voorts met recht gemotiveerd:

“Vervolgens dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt bij de door u aangehaalde feiten. U stelt

dat u door uw ooms werd voorgesteld aan (A.). U blijkt de volledige naam van (A.) niet te kennen (zie

gehoor CGVS, p.4). Wanneer u hierop wordt gewezen, reageert u dat uw ooms hem altijd (A.)noemden.

U voegt toe dat hij een familievriend is, maar u hem niet kent (zie gehoor CGVS, p.4). Het is echter

merkwaardig dat u zijn naam nooit zou hebben geweten, te meer hij een familievriend is en hij uw

studies verder betaalde. Ook wanneer u later tijdens hetzelfde gehoor op het Commissariaat-generaal

wordt gevraagd naar (A.), reageert u niet te weten waar en wanneer (A.) is geboren, blijkt u niet te

weten hoe uw ooms (A.) kenden en voegt u toe dat u enkel werd gezegd dat hij een vriend van de

familie is (zie gehoor CGVS, p.13). U stelt "ik weet niets over hem" (zie gehoor CGVS, p. 13). U stelt dat

hij een rijke man is, maar dat u niet weet wat hij doet (zie gehoor CGVS, p.12). Het komt weinig

doorleefd over dat u nooit meer informatie over (A.) vroeg. U antwoordt dat u niet met hem wilde

trouwen en dus geen vragen stelde en niets over hem wilde weten (zie gehoor CGVS, p.14). U bent niet

op de hoogte om welke reden (A.) u na het overlijden van uw vader verder financieel zou steunen (zie

gehoor CGVS, p.15). U legt kortweg uit dat hij zich aanbood en u stelde geen verdere vragen aan

iemand die u zou helpen.

Overigens dient te worden opgemerkt dat uw ooms hadden ingestemd met het huwelijk zonder eerst uw

mening te hebben gevraagd (zie gehoor CGVS, p.16). Wanneer u erop wordt gewezen dat de kans

groot is dat het huwelijk niet zal slagen als uw instemming niet wordt gevraagd, antwoordt u dat wat de

ouders zeggen meer waard is dat wat u zegt en de familie zich niet bekommert over uw antwoord (zie

gehoor CGVS, p.16). Deze verklaring komt weinig overtuigend over gezien u een opgeleide,

zelfstandige vrouw bent. Bovendien dient te worden opgemerkt dat u niet weet om welke reden (A.) zelf

met u wilde trouwen (zie gehoor CGVS, p.17). U beweert dat u het hem nooit heeft gevraagd en u voegt

toe dat het enige dat u werd gezegd is dat hij zijn interesse in u kenbaar maakte (zie gehoor CGVS,

p.17). U bent niet op de hoogte van de bruidsschat (zie gehoor CGVS, p.18). U stelt dat (A.) twee

vrouwen heeft, maar hun namen zijn u onbekend noch heeft u kennis van zijn kinderen (zie

gehoor CGVS, p.18). U werd niet voorgesteld aan de familie van (A.) (zie gehoor CGVS, p.19). Al deze

elementen tasten de geloofwaardigheid van uw verklaringen met betrekking tot het huwelijk met (A.) aan

en ondermijnen uw beweerde vrees bij terugkeer naar Ghana.”

Verzoekster onderneemt niet de minste poging om de voormelde motieven in concreto te ontkrachten.

Zij beperkt zich tot de algemene bewering “dat sommige feiten lang geleden zijn en het aldus moeilijk is

alles precies te herinneren”. Dergelijke louter algemene bewering kan bezwaarlijk volstaan om afbreuk

te doen aan het geheel van de voormelde, concrete motieven. Bovendien mag van een kandidaat-

vluchteling, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn

asielaanvraag op correcte, coherente, duidelijke en precieze wijze kan weergeven, zeker die feiten en

gebeurtenissen die de essentie uitmaken van dit asielrelaas, die hij persoonlijk heeft meegemaakt en

die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek uit zijn land. Aangezien verzoekster beweert ten

gevolge van een gedwongen huwelijk haar land te hebben verlaten en hierop haar volledige vrees

baseert, was het geenszins onredelijk om van haar te verwachten dat zij enige informatie zou kunnen

verstrekken over de persoon met wie zij diende te huwen. Dit geldt des te meer nu deze persoon een

familievriend was en haar studies financierde. Gezien verzoekster hiertoe geheel niet in staat bleek en
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zelfs de naam van deze persoon niet kon verstrekken, kan aan het beweerde gedwongen huwelijk niet

het minste geloof worden gehecht.

Bijgevolg kan geen geloof worden gehecht aan verzoeksters beweerde problemen met haar familie en

toont zij niet aan dat zij bij een terugkeer naar Ghana niemand meer zou hebben om op terug te vallen

en verstoken zou blijven van huisvesting en financiële middelen.

De neergelegde documenten (administratief dossier, map documenten) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster overigens niet

worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.6. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen

andere elementen dan deze ten grondslag van haar asielrelaas. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van dit relaas, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht

genomen, niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 vier september tweeduizend vijftien door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


