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nr. 156 908 van 24 november 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 31 augustus 2015

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

staatlozen van 29 juli 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 30 september 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat P.

VANCRAEYNEST 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 over de Ghanese nationaliteit te beschikken en minderjarig te zijn. U verklaarde immers

geboren te zijn in X op X. U verhuisde op jonge leeftijd met uw moeder naar Ivoorkust waar u een relatie

had met Salif. Toen u in Ivoorkust buiten op straat seks had met uw vriend Salif werden jullie

verrast door jongeren die jullie sloegen en het daarna aan uw stieffamilie gingen zeggen die u dan het

huis uitzette. U keerde terug naar Ghana met uw moeder, na een voetbalmatch tussen Ghana en

Ivoorkust in Ghana die door Ghana gewonnen werd waarna er wraakacties volgden op de Ghanese
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gemeenschap in Ivoorkust. In Ghana had u een relatie met Salif (Ach.). Toen jullie samen aan het eten

waren en jullie daarbij affectief met elkaar omgingen werden jullie gezien door medebewoners van het

gebouw waarin jullie woonden, die het aan uw familie doorvertelden. U werd het huis uitgezet en u

besloot naar Ivoorkust terug te keren waar u geholpen werd door een kennis die u een boot kon

binnensmokkelen die naar Spanje ging. U verbleef dan iets langer dan zes maanden in Spanje waarna

u op 14 december 2014 in België aankwam en er asiel aanvroeg op 16 december 2014.

B. Motivering

In verband met uw vermeende minderjarigheid vermeldt de beslissing die de dienst Voogdij u

betekende op datum van 24/12/2014 in verband met het medisch onderzoek tot vaststelling van uw

leeftijd overeenkomstig artikel 3 §2, 2°, artikel 6 §2, 1°, artikel 7 en artikel 8 §1 van titel XIII, hoofdstuk 6

“Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002 gewijzigd

door de Programmawet van 22 december 2003 en de Programmawet van 27 december 2004, dat u

ouder dan 18 jaar zou zijn. Bijgevolg kunt u niet als een minderjarige worden beschouwd.”

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.

Er moet ten eerste vastgesteld worden dat u er op geen enkel moment in slaagde uw

verklaringen geloofwaardig of aannemelijk te maken, door enerzijds de vele tegenstrijdigheden

tussen uw verklaringen die u bij DVZ deed en uw verklaringen bij het CGVS en anderzijds de

vele tegenstrijdigheden in uw relaas doorheen uw verklaringen tijdens uw gehoor op het CGVS.

Doorheen uw gehoor op het CGVS verklaarde u meermaals dat u geen notie hebt van data en kon u

dan ook uw relaas nooit situeren in de tijd, noch kon u zeggen welke leeftijd u had om uw verhaal in de

tijd te situeren omdat u ook verklaarde geen notie te hebben van uw eigen leeftijd (zie gehoorverslag

CGVS p.4, 6, 7, 11, 14, 15, 17). Dat u geen enkele notie zou hebben van data, noch van uw leeftijd is

weinig geloofwaardig aangezien u verklaarde geboren te zijn op 5 december 1998. Toen u erop

gewezen werd dat er een leeftijdstest gedaan werd waaruit bleek dat u ouder bent dan u verklaarde zei

u dat u het niet begreep omdat er 5/12/1998 op uw geboorteakte stond. Gevraagd hoe u uw echte

leeftijd kent, was uw antwoord:” Ik ken mijn geboortedatum, dat is het minste”. Uw uitleg voor het

resultaat van de leeftijdstest was dat u niet in die testen gelooft want het is enkel een machine (zie

gehoorverslag CGVS p.4), een opmerkelijke uitspraak voor iemand die dan doorheen zijn gehoor

verklaarde geen enkele notie te hebben, noch van data, noch van zijn eigen leeftijd. U verklaarde ook bij

DVZ dat uw moeder overleden is in 2008 (zie verklaring DVZ, vraag 13 “Ouders). Tijdens uw gehoor op

het CGVS werd er u door de Protection Officer gevraagd of het klopt dat uw moeder overleed in 2008,

waarop u zei dat dit inderdaad klopt (zie gehoorverslag CGVS p.5), een opmerkelijke bevestiging van

een datum door iemand die verklaarde geen notie te hebben van data. U verklaarde bij DVZ dat u

ergens in 2014 in Spanje bent aangekomen, dat u Spanje verliet op 13 december 2014 en dat u in

België aankwam op 14 december 2014 (zie verklaring DVZ vraag 22, “eerdere asielprocedures”). Toen

u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd hoe en wanneer u naar België reisde zei u dan weer

dat u zich geen enkele datum kon herinneren en dat u ook niet meer weet wanneer u in

België aankwam (zie gehoorverslag CGVS p.5-6). Het is niet aannemelijk dat u geen enkele notie

van data zou hebben maar u dan wel met zekerheid zou weten wat uw precieze geboortedag is, u

het jaar waarin uw moeder overleeft kent (zowel bij DVZ als op het CGVS) en u bij DVZ precies

kon zeggen op welke datum u Spanje verliet en op welke datum u België binnenkwam.

U verklaarde 10 dagen op de boot gezeten te hebben van Ivoorkust naar Spanje en iets langer dan zes

maanden in Spanje verbleven te hebben (zie gehoorverslag CGVS p.6) waarna u naar België kwam en

er asiel aanvroeg. Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u bij DVZ een uittreksel van het

geboorteregister van Ghana neer (“Certified copy of entry in register of births”, zie groene map in het

administratief dossier). Er werd u, tijdens uw gehoor op het CGVS, gezegd dat uw geboortecertificaat

afgegeven werd op 19 november 2014 in Accra, nog geen maand dus voor u asiel aanvroeg in België,

en er werd u gevraagd waar u dan was, waarop u zei dat u op dat moment in Ghana was. Er werd u dan

op gewezen dat uw geboorteakte afgeleverd werd een maand voor u asiel aanvroeg in België en dat u

verklaarde zes maanden in Spanje gewoond te hebben voor u naar België kwam. U bleef erbij dat u

toen nog in Ghana was en dat u zelf deze geboorteakte verkreeg in Ghana en uw uitleg voor de datum

die erop stond was opnieuw dat data u niets zeggen, en dat u data niet begrijpt en dat u het niet

kan uitleggen(zie gehoorverslag CGVS p.7). U kunt dan wel verklaren dat u geen notie hebt van data
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maar u verklaarde zelf zes maanden in Spanje verbleven te hebben vooraleer asiel aan te vragen in

België, wat het onmogelijk maakt dat u deze geboorteakte, een maand voor u asiel aanvroeg in België,

aangevraagd zou hebben in Ghana.

Tijdens uw gehoor op het CGVS werd u gevraagd of u tijdens uw gehoor bij DVZ de hoofdredenen,

omwille van dewelke u uw land heeft verlaten, kunnen vermelden hebt. U zei daarop dat u bij DVZ niet

veel redenen gegeven hebt en dat u daar gezegd zou hebben dat u voor economische redenen

gekomen bent maar dat dit niet de reden is en dat u het niet kunnen uitleggen hebt bij DVZ. Dit kwam,

zo verklaarde u, omdat er veel mensen aanwezig waren bij DVZ en u beschaamd was en niet op uw

gemak was om uw verhaal te vertellen (zie gehoorverslag CGVS p.3). Dit is opmerkelijk, aangezien u

tijdens uw interview bij DVZ helemaal niet verklaarde om economische redenen naar België gekomen te

zijn maar daar verklaarde dat u uw land van herkomst moest ontvluchten nadat de buitenwereld te

weten kwam dat u een relatie had met Salif, u aangevallen werd waarna u kon ontkomen en naar een

andere wijk vluchtte, Port Boué (Port-Bouët) waar u bleef tot uw vertrek. U had het dus niet

over economische redenen bij DVZ, enkel over het feit dat u moest wegvluchten nadat men ontdekte dat

u een relatie had met een andere man (zie vragenlijst DVZ, vraag 3 “de vrees of risico bij het terugkeer”,

punt 5).

U verklaarde bij DVZ ook dat u als kind met uw moeder van Ghana naar Ivoorkust ging en dat u daar

bleef wonen tot ergens in 2014 (zie verklaring DVZ, vraag 10 “Adres”). Deze weergave van uw adressen

komt inderdaad overeen met uw verklaringen die u gaf bij uw verklaringen bij vraag 3 “de vrees of risico

bij het terugkeer”, punt 5, namelijk dat u aangevallen werd en wegvluchtte naar de wijk Port Bouët (in

Abidjan, Ivoorkust) waar u bleef tot uw vertrek. Tijdens uw gehoor op het CGVS echter, werd u de vraag

gesteld wanneer u naar Ivoorkust verhuisde en u zei dat het anderhalf jaar geleden was dat u naar

Ivoorkust vertrokken was (opnieuw een opmerkelijk antwoord voor iemand die verklaarde geen noties te

hebben van data). Toen u geconfronteerd werd met het feit dat u bij DVZ zei dat u samen met uw

moeder naar Ivoorkust verhuisde toen u een kind was, zei u dat u in Ivoorkust was toen u jong was,

maar dat er dan een probleem door het voetbal was en u en uw moeder dan terugkeerden naar Ghana

en dat u later dan teruggegaan bent naar Ivoorkust maar u kon niet zeggen wanneer u samen met

uw moeder terugkeerde naar Ghana, enkel dat u nog jong was (zie gehoorverslag CGVS p.4). U

verklaarde ook dat u anderhalf jaar geleden alleen terug naar Ivoorkust ging (zie gehoorverslag CGVS

p.5). Toen uw reisweg naar België besproken werd tijdens uw gehoor op het CGVS legde u verder uit

dat u uit Ghana vertrok, u wist niet wanneer, en dat u dan naar Ivoorkust ging, naar de wijk Port Bouët,

waar u een week bleef en daarna geholpen werd door een kennis die u op een boot zette richting

Spanje en dat u dan 10 dagen later in Spanje aankwam (zie gehoorverslag CGVS p.5). U bevestigde

deze chronologie (als kind van Ghana naar Ivoorkust, terug naar Ghana en later vanuit Ghana langs

Ivoorkust gevlucht naar Spanje) nog eens toen u verklaarde dat uw familie in Ghana u het huis uitzette

en dat u dan naar Ivoorkust vertrok, naar Port-Bouët waar u even bleef en dan naar België kwam (zie

gehoorverslag CGVS p.9)

Uw verklaringen over uw adressen in Ghana en Ivoorkust bij DVZ en het CGVS zijn dus niet alleen

tegenstrijdig, uw verklaringen hierover tijdens uw gehoor op het CGVS zijn ook tegenstrijdig met uw

relaas dat u deed bij DVZ, namelijk dat u in 2004-2005 een relatie begon met een zekere Salif, dat dit

ontdekt werd, waarna u naar een andere wijk vluchtte, Port Bouët (in Abidjan, Ivoorkust dus) en daar

bleef tot aan uw vertrek. Zoals eerder aangehaald komt deze weergave van de feiten die u bij DVZ

deed, overeen met de adressen die u opgaf bij DVZ (als kind vertrokken van Ghana naar Ivoorkust en

daar gebleven tot in 2014) maar niet met uw verklaringen over uw adressen bij het CGVS (als kind naar

Ivoorkust gegaan, toen u nog jong was terug naar Ghana en dan anderhalf jaar geleden naar Ivoorkust

waar u maar een week verbleef). Uw relaas bij DVZ speelt zich dus volledig af in Ivoorkust.

Toen u gevraagd werd, tijdens uw gehoor op het CGVS, welke gebeurtenissen ertoe geleid hebben dat

u uit Ghana moest vertrekken zei u dat er daar werd ontdekt dat u een relatie had met Salif en uw

problemen toen begonnen. Dit is dus duidelijk volledig tegenstrijdig aan het relaas dat u bij DVZ

deed.

Bij DVZ verklaarde u ook dat u na uw aankomst in Spanje de bus nam samen met uw vriend Salif (“we

verlieten samen Ivoorkust”) en dat jullie samen de bus namen naar Vittoria (zie verklaring DVZ, vraag

22 eerdere asielprocedures). Tijdens uw gehoor op het CGVS verklaarde u dat u niet alleen was op de

boot van Ivoorkust naar Spanje en dat er een andere persoon met u meereisde, die persoon zou u

gezegd hebben dat hij Seko heette maar u kende hem niet (zie gehoorverslag CGVS p.6). Toen u erop

gewezen werd dat u bij DVZ verklaard had dat u samen met uw vriend Salif gereisd zou hebben, was
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uw verklaring hiervoor dat u de vraag bij DVZ misschien niet goed begrepen had. Deze verklaring houdt

geen steek aangezien men u bij DVZ niet expliciet vroeg met wie u samen reisde, u verklaarde daar zelf

dat u met uw vriend Salif uit Ivoorkust vertrok en jullie samen in Spanje aankwamen.

Toen u gevraagd werd, tijdens uw gehoor op het CGVS, welke gebeurtenissen ertoe geleid hebben dat

u uit Ghana moest vertrekken zei u het volgende:

“Ik ging uit met mijn vriend die Salif heet, op een dag aten we samen en we waren affectief en de

mensen zagen ons, toen ze ons zagen hebben ze het aan onze families verteld, dat creëerde familiale

problemen en toen begonnen mijn problemen echt. Onze families joegen ons weg, we sliepen buiten.

Op een dag betrapten de bewoners van de wijk ons buiten en dan zijn ze ons beginnen slaan” (zie

gehoorverslag CGVS p.8).

Er werd u dan gevraagd of u ook in Abidjan problemen had gekend omwille van uw geaardheid,

waarop u bevestigend antwoordde en uitlegde dat de familie van de (tweede) man van uw moeder daar

wist dat u homoseksueel bent, ze het aan iedereen vertelden en dat u door hen verworpen werd (zie

gehoorverslag CGVS p.8). U zei dat de vriend die u in Ivoorkust had Salif heette maar dat u zijn

achternaam niet kende en u bevestigde dat uw vriend in Ghana ook Salif heette en van hem kende u

wel de achternaam; (Ach.) (zie gehoorverslag CGVS p.8).

Toen u gevraagd werd hoeveel relaties u al gehad hebt zei u dat u al twee relaties had; Salif uit Ghana

en Salif uit Ivoorkust en dat u wel andere partners gehad hebt maar dat dit gewoon seksuele relaties

waren. U verklaarde ook dat Salif uit Ghana uw eerste partner was (zie gehoorverslag CGVS p.13).

U verklaarde ook Salif (Ach.) uit Ghana te kennen sinds uw kindertijd (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Echter, u verklaarde wat later tijdens uw gehoor op het CGVS dat u, voor vanuit Ghana naar

Ivoorkust te vertrekken met uw moeder, u Salif (Ach.) niet kende (zie gehoorverslag CGVS p.14).

Dit betekent dus dat Salif (Ach.) niet uw eerste partner kan zijn, aangezien u verklaarde in

Ivoorkust een partner gehad te hebben die ook Salif heette. Wat later verklaarde u dan ook dat u

een relatie begon met Salif uit Ivoorkust, toen u in Ivoorkust woonde, en dat dit voor uw relatie

met Salif (Ach.) in Ghana was (zie gehoorverslag CGVS p.17). Er werd u dan gevraagd hoe oud u

ongeveer was toen u van Ivoorkust terug naar Ghana ging. U had eerder tijdens uw gehoor al verklaard

dat u “nog jong” (zie gehoorverslag CGVS p.4) en “klein” (zie gehoorverslag CGVS p.14) was toen u

vertrok uit Ivoorkust om terug in Ghana te gaan wonen, dus werd er u gevraagd hoe oud u ongeveer

was, tussen 6 en 10 of 10 en 15, waarop u zei dat u niet wist welke leeftijd u had. Toen u dan gevraagd

werd of u op dat moment al een adolescent was, gaf u de volgende schatting van uw leeftijd: “Toen, ik

herinner me dat ik me liet wassen door mijn moeder, ik waste me nog niet alleen, ik was dus nog jong”

(zie gehoorverslag CGVS p.17-18).

Toen u dan geconfronteerd werd met het feit dat dit zou betekenen dat u toen al een relatie achter de

rug zou hebben gehad met Salif in Ivoorkust, op een leeftijd waarop u zich nog liet wassen door uw

moeder, was uw verklaring hiervoor de volgende: “Ja, mijn moeder nam me mee in de douche, moest

ze nog leven, ze zou me nog altijd wassen en onder de douche steken” (zie gehoorverslag CGVS

p.18).

Omdat u zelf meerdere malen verklaarde geen notie van data te hebben, werd er dus geprobeerd om

uw leeftijd doorheen uw relaas bij benadering vast te stellen. Wanneer u dan in uw eigen woorden

aangeeft dat u, op het moment dat u van Ivoorkust terug naar Ghana ging, erg jong was en u als

indicatie van uw jonge leeftijd aanhaalt dat uw moeder u toen nog waste, wordt u dan geconfronteerd

met het feit dat u volgens uw eigen verklaringen op dat moment al een relatie had beleefd met Salif in

Ivoorkust. Uw weinig overtuigende uitleg hiervoor is dan dat, indien uw moeder nog zou leven, ze u nog

altijd zo wassen. Hiermee geeft u dan eigenlijk aan dat het feit dat uw moeder u wast, geen enkele

indicatie voor uw leeftijd kan zijn. Dat terwijl u het juist zelf gebruikte als een indicatie om aan te geven

dat u op dat moment nog erg jong was. Dit toont duidelijk aan dat u tegenwerkte bij een poging om

enige chronologie in uw verhaal te krijgen. Van een asielzoeker die internationale bescherming vraagt

mag verwacht worden dat hij mee helpt bij een poging om zijn relaas chronologisch te situeren en niet

dat hij hierbij tegenwerkt. Verder blijkt duidelijk uit bovenstaande vaststellingen en uw onaannemelijke

verklaringen dat de chronologie in uw verhaal onbestaande is en u zichzelf hierover constant

tegenspreekt.

Zoals hierboven al aangehaald, verklaarde u dat u uit Ghana moest vertrekken omdat u door

medebewoners gezien werd toen u affectief omging met Salif (Ach.), dat deze het aan jullie families
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vertelden, dat deze jullie wegjoegen en dat jullie toen buiten sliepen. Op een dag betrapten de bewoners

van de wijk jullie en begonnen jullie te slaan (zie gehoorverslag CGVS p.8). Toen er u gevraagd werd of

u alleen was of met Samuel (Ach.) was toen u aangevallen werd, zei u dan dat dit niet in Ghana

gebeurde maar dat het in Ivoorkust gebeurde, door jongeren en dat dit een andere keer was (zie

gehoorverslag CGVS p.9). U legt hierover dus duidelijk tegenstrijdige verklaringen af. Zowel uw

verschillende verklaringen hierover tijdens uw gehoor op het CGVS als uw verklaringen hierover bij DVZ

en deze bij CGVS zijn tegenstrijdig over wat u er nu met welke Salif overkwam en of dit nu in Ghana of

Ivoorkust was. Toen u op deze tegenstrijdigheid werd gewezen zei u dat u de vraag misschien niet

goed begrepen had en zei u dan plots dat u ook eens in Ghana werd geslagen, voor uw familie op

hoogte was. U zei dat u en uw vriend in Ghana werden betrapt toen jullie op straat aan het vrijen waren

in het donker(u verklaarde dat u toen een fellatio kreeg van uw vriend), de mensen u daar zagen en u

dan sloegen (zie gehoorverslag CGVS p.10). Die mensen zouden dit dan aan jullie families gezegd

hebben maar jullie families zouden deze mensen niet geloofd hebben. Als verklaring voor uw

tegenstrijdige verklaringen zegt u nu dus dat u eigenlijk al vroeger eens betrapt werd en geslagen werd

en dit zelfs aan uw familie gemeld zou zijn geweest, hoewel u dit niet vermeldde tijdens uw gehoor bij

DVZ, noch wanneer u tijdens uw gehoor op het CGVS gevraagd werd waarom u uit Ghana vertrokken

bent. U was, voor u met de hierboven beschreven tegenstrijdigheid geconfronteerd werd,

blijkbaar vergeten dat u al eens betrapt en geslagen werd in Ghana, wat niet aannemelijk is.

U had het eerst enkel over die keer dat u betrapt werd toen u en uw partner elkaar te eten gaven en

toen u dan gevraagd werd of jullie vaak affectie toonden in het openbaar, zei u dat jullie zich meestal

verborgen, nooit in het openbaar en dat u niet weet waarom jullie toen wel affectie in het openbaar

toonden (zie gehoorverslag CGVS p.8). Daarna zegt u dat u daarvoor eigenlijk al eens betrapt werd

toen u op straat, in het openbaar, fellatio kreeg van uw vriend. Dit zijn dus opnieuw duidelijke

tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen. Toen u gevraagd werd of dat niet gevaarlijk is in Ghana

om seks te hebben op straat was uw weinig overtuigende uitleg dat dit in het donker gebeurde, in een

hoek maar niet waar iedereen jullie kon zien, hoewel jullie wel betrapt werden en dus toch gezien

werden. Het was volgens u ook niet de eerste keer dat jullie dit deden want jullie dachten niet dat de

mensen jullie konden zien (zie gehoorverslag CGVS p.10). U verklaarde verder dat ook de keer dat u in

Ivoorkust betrapt werd, u op dat moment buiten op straat met uw vriend aan het vrijen was omdat

jullie de middelen niet hadden voor een hotel (zie gehoorverslag CGVS p.10). U zei ook dat u al een

tiental seksuele partners had gehad, u kon het exacte aantal niet zeggen, en dat u met hen seks zou

gehad hebben, ’s nachts in een hoek op straat (zie gehoorverslag CGVS p.13-14). U zei ook dat, om

seks te hebben met uw vriend Salif in Ivoorkust, u met hem naar de markt ging wanneer die gesloten

was omdat het daar dan gemakkelijk zijn om zich te verstoppen (zie gehoorverslag CGVS p.19).

Dat u zowel in Ghana als in Ivoorkust met verschillende partners seks zou gehad hebben op

straat of op de markt, hoewel u eerder verklaarde nooit affectie te tonen in het openbaar in

Ghana, buiten die ene keer dat u betrapt werd, is allesbehalve geloofwaardig.

Ondanks het feit dat het CGVS rekening houdt met het gegeven dat het niet gemakkelijk is

op objectieve wijze uw seksuele geaardheid te bewijzen, mag het CGVS wel van een asielzoeker

die zichzelf identificeert als homoseksueel verwachten dat hij overtuigend is voor wat zijn

beleving en zijn levensweg met betrekking tot zijn seksuele geaardheid betreft. Het CGVS mag

met andere woorden van een asielzoeker die zegt een vrees te hebben of een risico te lopen

omwille van zijn homoseksualiteit een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten.

Zoals hierboven reeds bleek slaagt u daar niet in. Ook verder blijkt dat u uw homoseksuele

geaardheid niet aannemelijk maakt.

Over het begin van uw liefdesrelatie met Salif (Ach.) zei u, toen het u de eerste keer gevraagd werd, dat

“jullie elkaar zagen, jullie elkaar aanstonden, het begon natuurlijk en jullie begonnen elkaar te zien

(zie gehoorverslag CGVS p.14). Toen het u een tweede keer gevraagd werd zei u dan dat “ het gewoon

zo gebeurd is, u zei het hem niet, hij vroeg het u niet en jullie begonnen jullie relatie. Er werd u dan

gevraagd om dat wat meer uit te leggen, hoe de relatie nu juist begon en u zei dan dat jullie op een dag

samen waren, jullie elkaar aanraakten, dit beviel jullie en jullie relatie begon (zie gehoorverslag CGVS

p.15). Over hoe uw relatie met Samuel (Ach.) begonnen is, kunt u dus bijna niets anders zeggen dan

“het begon gewoon zo”. Dat u niet kan uitleggen hoe uw relatie met Salif (Ach.) zou begonnen zijn is niet

aannemelijk. Moest u ooit een relatie met hem gehad hebben, kan er toch verwacht worden dat u het

begin van deze relatie en vooral hoe deze begon toch minimaal zou kunnen toelichten. U weet ook niet

waar hij precies geboren werd in Ghana , u kent de naam van zijn broers en zijn vader niet, u weet niet

welk werk zijn vader deed en u weet niet of hij vroeger al liefdesrelaties en/of seksuele relaties had
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omdat u hem dat nooit zou gevraagd hebben(zie gehoorverslag CGVS p.15-17). U kon dus niet

aannemelijk maken dat u ooit een relatie zou gehad hebben met Salif (Ach.) in Ghana.

U verklaarde dus ook een relatie gehad te hebben met Salif in Ivoorkust, hoewel u zich niet eens zijn

achternaam herinnerde (zie gehoorverslag CGVS p.8 &18). Over zijn karakter zei u dat hij niet veel

karakter had omdat zijn familie altijd alles voor hem besliste, ze bewaakten hem en wilden niet dat hij

uitging. U kon niet zeggen waarom dit zo was en u hebt het hem ook nooit gevraagd (zie gehoorverslag

CGVS p.18). U zei dat u seksuele relaties met hem had en dat jullie dit ’s nachts deden, buiten, soms op

de markt wanneer die gesloten was (zie gehoorverslag CGVS p.19). Er werd u gevraagd of het dan

geen probleem was voor u om ’s nachts niet thuis te zijn en u zei dat jullie geen uren buiten bleven,

gewoon de tijd om te vrijen en naar huis. Hoewel u eerder zei dat Salif door zijn familie bewaakt werd en

dat ze niet wilden dat hij uitging, bleek dit voor hem ook geen probleem te zijn; “hij mocht niet maar hij

deed het toch” (zie gehoorverslag CGVS p.19). Dit zijn opnieuw tegenstrijdige en weinig geloofwaardige

verklaringen over uw relatie met Salif in Ivoorkust. Naast zijn achternaam kon u ook de naam van zijn

vader niet geven, noch welk werk hij deed en wist u ook niet in welk jaar Salif op school zat. Ook over

het begin van jullie relatie kon u enkel zeggen dat jullie met elkaar omgingen en dat jullie relatie

gewoon begon, dat jullie niet tegen elkaar zeiden dat jullie een relatie moesten hebben maar dat deze

gewoon “natuurlijk” begon (zie gehoorverslag CGVS p.18).

Door uw tegenstrijdige verklaringen, het feit dat u niet kan uitleggen hoe jullie relatie zou

begonnen zijn en door uw gebrek aan kennis over hem, kon u ook niet aannemelijk maken ooit

een relatie met Salif in Ivoorkust gehad te hebben.

U verklaarde dat u geen enkel besef had van de leeftijd die u had op het moment dat u besefte dat u

homoseksueel was omdat u het moeilijk hebt met data en u geen notie van leeftijd hebt(zie

gehoorverslag CGVS p.8). U kon ook niet uitleggen hoe u tot het besef gekomen bent dat u

homoseksueel bent, het enige wat u hierover zei is dat u niet aangetrokken wordt tot vrouwen en dat u

daar geen wetenschappelijke uitleg aan kan geven (zie gehoorverslag CGVS p.11). Er werd u dan

gevraagd wanneer u zeker wist dat u mannen verkoos en u gaf opnieuw een ontwijkend antwoord, u zei

dat u dat niet kon zeggen, u geen notie van data hebt en u niet weet welke leeftijd u had. Er werd u niet

naar een datum of naar uw leeftijd gevraagd, maar toch kon u geen antwoord op de vraag geven omdat

u geen notie van data of van uw leeftijd zou hebben. Toen u dan gevraagd werd of u zich nog het

moment herinnerde waarop u zeker was dat u zich tot mannen aangetrokken voelde en niet tot

vrouwen, zei u dat u dat zeker niet kon, dat u de datum niet kon zeggen en dat het vanzelf gebeurde. Er

werd u dan gezegd dat er u niet om een datum gevraagd wordt maar naar een herinnering van een

moment waarop u dan antwoordde dat u zichzelf die vraag niet gesteld hebt en dat u op uw gevoel

leefde(zie gehoorverslag CGVS p.11). U kunt dus helemaal niets zeggen over uw herinneringen

aan het moment waarop u besefte dat u homoseksueel was en het moment waarop u zekerheid

kreeg over uw geaardheid. U verklaart eerst dat u daarover niets kan zeggen omdat u geen notie van

data of leeftijd hebt, hoewel er u om een herinnering aan een moment gevraagd werd en niet om een

precieze datum en wanneer dit u gezegd wordt geeft u dan het ontwijkend en nietszeggend antwoord

dat u zich deze vraag niet gesteld hebt en dat u op uw gevoel leefde. U verklaarde verder ook dat u

niet kon antwoorden op de vraag hoe de bewustwording van uw homoseksualiteit ging en of dat ineens

ging of dat daar tijd over ging, het is uw geaardheid en u stelt zich daar geen vragen over (zie

gehoorverslag CGVS p.12). Dat u helemaal niets kan zeggen over het moment of de momenten

waarop u besefte homoseksueel te zijn, en dat in de Ghanese context waarover u zelf verklaarde

dat homoseksualiteit er niet getolereerd wordt en men er zelfs voor gedood kan worden (zie

gehoorverslag CGVS p.11), is niet aannemelijk.

U verklaarde niet te weten wat de Belgische wetgeving zegt over homoseksualiteit en u wist zelfs niet of

de Belgische wet homoseksualiteit verbiedt of niet, u hoorde enkel dat de homoseksuelen hier niet

geslagen mogen worden (zie gehoorverslag CGVS p.20). Dat u als homoseksueel, die verklaarde

vanwege zijn geaardheid gevlucht te zijn uit Ghana, asiel zou aanvragen in een land waar u niet eens

van weet of homoseksualiteit er verboden is of niet, is niet aannemelijk.

Omwille van uw vele tegenstrijdige verklaringen over feiten die zich al dan niet in Ivoorkust of Ghana en

al dan niet met uw vriend Salif uit Ghana of uw vriend Salif uit Ivoorkust afspeelden, door uw

onaannemelijke verklaringen over het feit dat u geen notie van data of leeftijd zou hebben waardoor het

voor u onmogelijk zou zijn om uw verhaal in tijd te situeren, door uw ontwijkende en nietszeggende

antwoorden over uw geaardheid en hoe u die ontdekte en beleefde, door uw gebrek aan kennis over uw

partners en door het feit dat u niet kan uitleggen hoe uw relaties begonnen, kon u tijdens uw gehoor
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op het CGVS op geen enkel moment aannemelijk maken dat u homoseksueel zou zijn, noch dat u

ooit een homoseksuele relatie zou gehad hebben.

Er kan dus in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde 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, worden vastgesteld.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: een “certified copy of entry in

register of births” van Ghana, een bevestiging van uw lidmaatschap van de organisatie WHY ME, en 4

foto’s die van u werden genomen tijdens de gay pride in Brussel.

Wat betreft de kopie van het geboorteregister in Ghana: deze heeft geen enkele bewijswaarde daar u

over dit document verklaarde dat u zelf uw geboorte en uw geboortedatum liet registreren en dat u

iemand betaalde om er de naam van uw moeder op te laten zetten als persoon die uw geboorte liet

registreren (zie gehoorverslag CGVS p.7), terwijl u zelf verklaarde dat uw moeder overleden is in 2008.

Bovendien werd er, zoals hierboven al aangegeven, een leeftijdstest gedaan waaruit bleek dat u niet

kan geboren zijn in 1998 en werd dit document afgegeven op 14 november 2014 en u verklaarde dat u

toen nog in Ghana was en ze zelf aanvroeg, wat onmogelijk is.

Wat betreft de bevestiging van uw lidmaatschap van de organisatie 'WHY ME'; deze bevestigt enkel dat

u lid bent van deze organisatie maar deze brief vormt verder geen enkel bewijs van uw, door u

verklaarde, homoseksuele geaardheid.

Wat betreft de foto’s die u neerlegde die van u genomen werden tijdens de gay pride in Brussel; deze

bevestigen enkel dat u daar aanwezig was en u zich daar liet fotograferen maar deze vormen verder

geen enkel bewijs van uw, door u verklaarde, homoseksuele geaardheid.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel de schending aan van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de formele motivering van bestuurshandelingen, van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (verder: vreemdelingenwet) en van artikel 1, sectie A, § 2 van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en van de gegrondheid en wettelijkheid van de beslissingen over

de hoedanigheid van vluchteling en de status van subsidiaire bescherming.

Verzoeker stelt:

“Dat uit de bestreden beslissing en het bestuurlijke dossier blijkt dat het verhaal van de verzoeker weinig

begrijpelijk is.

Dat dit gebrek aan coherentie verklaard kan worden:

- Ofwel, zoals de tegenpartij stelt, zou de verzoeker een volledig onbetrouwbare asielaanvraag

ingediend hebben

- Ofwel kon de verzoeker geen samenhangende verklaring afleggen wegens zijn analfabetisme en

leeftijd.

Dat de elementen waaruit blijkt dat hij wel degelijk minderjarig was bij zijn verhoor door de tegenpartij,

onderzocht dienen te worden.

- Minderjarigheid

Overwegende dat de tegenpartij de minderjarigheid van de verzoeker in vraag stelt.

Dat ze haar beslissing baseert op het medische onderzoek ter bepaling van de leeftijd van de

Voogdijendienst.

Dat uit dit onderzoek blijkt dat de verzoeker op 05 december 1988 geboren zou zijn.

Dat de verzoeker echter, ter staving van zijn asielverzoek, zijn originele geboorteakte neergelegd heeft,

waaruit blijkt dat hij op 5 december 1998 geboren is.

Dat dit document gezag moet hebben, behalve indien deze akte van iemand anders is.
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Dat ook de betrouwbaarheid van de beentoetsen meermaals in vraag gesteld is.

Dat de verzoeker verwijst oa naar het arrest van de Raad van State nr 77.847 dd 28 november 1998

waarbij de betrouwbaarheid van de beentoets in het kader van het bepalen van de leeftijd van een niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, in vraag gesteld is voor zover deze methode vergissingsriciso’s

kan inhouden.

Dat deskundigen dit ook bevestigd hebben.

Dat JP Jacques zo in een artikel nr 229 in de ‘journal des Jeunes’ dd 2003 stelde “le test du poignet a

déjà été largement critiqué par la doctrine scientifique » et que «le recours à l'expertise osseuse comme

seule méthode d'évaluation de l'âge d'un jeune étranger doit être écarté en l'absence d'autres résultats

fiables”

Dat een brief van 02 december 1999 van de geneesheer diensthoofd van CHU Saint-Pierre in hetzelfde

tijdschrift bevestigt “le caractère aléatoire et imprécis de cette méthode”.

Dat de medische documenten betreffende de leeftijdstest voor de verzoeker door de tegenpartij niet

overgemaakt zijn terwijl de tegenpartij verzocht was het bestuurlijke dossier van de verzoeker over te

maken.

Dat de verzoeker dus het uitgevoerde medische onderzoek niet effectief kan bekritiseren.

Dat de Raad van State, in arrest nr 230.769 van 02 april 2015, in een geval van betwisting van het

uitgevoerde medische onderzoek op een minderjarige verzoeker, oordeelde dat de beknopte debatten

niet voldoende waren om het beroep te beoordelen en had de debatten opnieuw geopend zodat het

auditoraat een kopie van het medische onderzoek zou kunnen verkrijgen.

Dat in deze zaak, de raad van State besluit : « dès le moment où la motivation de la décision du service

des Tutelles attaquée devant le Conseil d’Etat est entièrement basée sur l’analyse d’un rapport médical,

le principe de bonne administration et les règles relatives à la motivation des actes administratifs, dont la

violation est invoquée par le requérant, imposait que ce rapport soit joint à la décision attaquée ou à tout

le moins transmis au requérant à sa demande expresse, pour lui permettre d’évaluer l’opportunité

d’introduire un recours au Conseil d’Etat ».

Dat de beslissing van de tegenpartij waarbij de verzoeker als meerderjarig beschouwd wordt, gevolgen

heeft op de wijze waarop zijn asielverzoek behandeld is (zie supra).

Dat de tegenpartij dus verder moest onderzoeken op de leeftijd van de verzoeker of moest ten minste

en kopie van het verslag aan de verzoeker overmaken zodat deze laatste dit verslag desgevallend zou

kunnen bekritiseren.

Dat de raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook benadrukt dat: « Il en va d’autant plus ainsi que même

s’il est vrai, comme le souligne à l’audience la partie adverse, que le service des Tutelles n’est

légalement pas tenu de faire prévaloir les documents officiels présentés par l’étranger qui se prétend

mineur sur les résultats des tests médicaux, en l’espèce le requérant avait présenté plusieurs

documents officiels (acte de naissance, jugement supplétif, copie de carte d’identité) en vue d'établir son

âge et partant son identité lorsqu’il s’est déclaré réfugié » en dat « le service des Tutelles peut toujours

tenir compte des documents qui lui sont présentés et décider, après les avoir examinés, de privilégier

ceux-ci plutôt que le résultat de l'examen médical réalisé ».

Dat de Voogdijendienst dus de geboorteakte van de verzoeker in rekening kon nemen.

Dat dit uittreksel een officiële akte betreft die de verzoeker neergelegd heeft ter gelegenheid van zijn

asielverzoek.

Dat zowel de voogdijendienst als de tegenpartij dus dit officiële document in rekening moesten nemen.

Dat op advies van zijn raadsheer, de verzoeker nu probeert een paspoort te krijgen om zijn identiteit en

ook zijn leeftijd te bewijzen.

Dat de raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook stelt « Le fait pour un étranger qui se présente comme

mineur de se voir attribuer un âge supérieur à celui qu’il prétend être le sien porte gravement atteinte à

ses intérêts dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des

avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, la perte du

bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la

loi-programme du 24 décembre 2002 ».

Dat daar de verzoeker het medische onderzoek waaruit blijkt dat hij minderjarige is, niet heeft, deze

laatste deze beslissing niet geldig kan bekritiseren.

Dat dit een impact heet op de wijze waarop zijn verhoor verlopen is.

Dat daar de verzoeker minderjarig is, hij recht had op een voogd tijdens het verhoor.

Dat dit gevolgen gehad heeft op het verhaal van de verzoeker.

Dat de Raad van State duidelijk geoordeeld heeft dat het feit, voor een minderjarige, dat deze

hoedanigheid niet toegekend is, hem berooft van de rechtmatige voordelen en

beschermingsmaatregelen.

Dat daar de methode om de leeftijd van iemand te bepalen niet betrouwbaar is, en dat de verzoeker een

uittreksel van zijn geboorteakte neergelegd had ter staving van zijn asielverzoek, de tegenpartij zich niet
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mag beperken tot de beoordeling dat de verzoeker niet minderjarig is op basis van het medische

onderzoek.

Dat het verhoor door de tegenpartij nietig is in de zin dat de verzoeker door geen voogd begeleid is en

dat hij door een agent gespecialiseerd in het verhoor van minderjarigen, niet verhoord is.

- De homoseksualiteit van de verzoeker

Overwegende dat de tegenpartij de homoseksualiteit van de verzoeker betwijfelt omwille van de

ongeloofwaardigheid van zijn verhaal en de onduidelijkheid van zijn besef dat hij homoseksueel was.

Dat de verzoeker 16 en analfabeet is, en het is dus voor hem moeilijk duidelijk te zeggen waarom hij

Ghana verlaten heeft.

Dat de verzoeker echter zijn relaties met zijn partners precies verklaart.

Dat hij ook een attest levert van een organisatie ‘Why Me’ en 4 foto’s van hem gedurende de Gay Pride

in Brussel.

Dat het lid van “Why Me” echt kan bewijzen wat hij geschreven heeft omdat hij een vaste homoseksuele

relatie heeft met de verzoeker.

Dat de vereniging waarvan de verzoeker lid is een vereniging betreft voor de rechten en erkenning van

de LGBTI’s in Afrika en in landen met vluchtelingen.

Dat de verzoeker deze zaak maakte tot de zijne want hij wenst de rechten te verdedigen van de mensen

die, zoals hij, vervolgd zijn omwille van hun seksuele voorkeur.

Dat de verzoeker immers zijn homoseksualiteit moet verbergen om problemen met de mensen in zijn

land te vermijden.

Dat verschillende hierbij gevoegde persartikels getuigen van de moeilijkheid om in Ghana te leven als

homoseksueel

Dat moest hij daar leven, dan zou hij ervoor moeten zorgen dat niemand weet dat hij homoseksueel is.

Dat hij dus zijn homoseksualiteit zou moeten verbergen.

Dat in een arrest van 08 januari 2015 (nr 135 960), de raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

verklaring van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Duitsland t/ C. en Y, voor eigen

rekening neemt « la Cour a clairement considéré que, lors de l’évaluation individuelle d’une demande

visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités nationales ne peuvent pas raisonnablement attendre du

demandeur que, pour éviter un risque de persécution, il renonce à la manifestation ou à la pratique de

certains actes religieux ».

Dat de Raad van oordeel is dat in dit geval, de asielzoeker zich niet in een andere streek kon vestigen

omwille van de zorgwekkende situatie van alle Christenen in het land.

Dat dit ook geldig is voor dit geval in de zin dat de verzoeker niet verplicht kan worden, om vervolgingen

te vermijden, zijn seksuele voorkeuren te verbergen.

Dat de problemen van de homoseksuelen in Ghana zich stellen in het ganse land.

Dat daar de verzoeker zijn homoseksualiteit niet vrij of openlijk uiten zonder risico’s op vervolgingen, de

vluchtelingstatus toegekend moet worden.”

2.1.2. Ter terechtzitting worden volgende documenten bijgebracht: (i) attest van Y.R. dat verzoeker

homoseksueel is, (ii) attest van A.M. dat verzoeker homoseksueel is en al enige weken een

homoseksuele relatie met verzoeker onderhoudt, (iii) een fax die de Raad tijdens de terechtzitting

bereikte en die een kopie van verzoekers identiteitskaart bevat. Bij aangetekende zending van 28

oktober 2015 (dag van terechtzitting) werd de voormelde kopie van de identiteitskaart nogmaals

doorgestuurd.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan

een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt

en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing 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.

2.2.2. Verzoeker kan de beslissing van de Dienst Voogdij inzake zijn leeftijdsbepaling thans niet

betwisten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen gezien dit niet de wettelijke voorziene

beroepsmogelijkheid is. Verzoeker had de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 19 van de

gecoördineerde wetten op de Raad van State tegen deze beslissing een beroep tot nietigverklaring in te
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stellen bij de Raad van State. Tevens werd hij van deze mogelijkheid in kennis gesteld in de

kennisgeving van de beslissing van 24 december 2014 van de Dienst Voogdij (administratief dossier,

stuk 12). Uit het dossier blijkt niet dat verzoeker deze beroepsmogelijkheid heeft benut.

Het blijkt tevens dat verzoeker werd vergezeld door een advocaat tijdens zijn gehoor op het CGVS.

Diens advocaat maakte geen melding inzake de onregelmatigheid van het gehoor wegens de beweerde

minderjarigheid van verzoeker.

De kopie van verzoekers identiteitskaart, zowel bijgebracht ter terechtzitting als na de sluiting van de

debatten, kan hieraan geen verandering brengen. Vooreerst betreft het een kopie, zodat dit document

door knip- en plakwerk kan worden gemanipuleerd. Vervolgens blijkt dat het document werd afgeleverd

op 3 september 2015 te Abidjan, Ivoorkust, door de Ghanese diplomatieke vertegenwoordiging en dit

terwijl verzoeker reeds op 16 december 2014 zijn asielaanvraag indiende in België. De vaststelling dat

verzoeker niet omschrijft hoe de Ghanese vertegenwoordiging in Ivoorkust hem een “carte d’identité

consulaire” kan bezorgen terwijl hij in België verblijft, ondermijnt verder de authenticiteit van dit

document.

2.2.3. Verzoeker tracht de omstandige motivering inzake de vaststelling dat hij niet geloofwaardig maakt

homoseksueel geaard te zijn, in het verzoekschrift te weerleggen door middel van verwijzing naar een

reeds vroeger bijgebracht attest van “Why me”, foto’s van een deelname aan de Gay Pride te Brussel en

persartikels. Verzoeker onderneemt echter niet de minste poging om ook maar één motief van de

bijzonder omstandige motivering in concreto te weerleggen. Gelet op de motivering kan diens stelling

“Dat de verzoeker echter zijn relaties met zijn partners precies verklaart” bezwaarlijk ernstig worden

genomen. Dergelijk verweer volstaat niet om niet de motivering van de bestreden beslissing te

ontzenuwen. Deze motivering vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt

door de Raad tot de zijne gemaakt.

De terechtzitting neergelegde attesten kunnen evenmin verzoeker geloofwaardigheid herstellen. De

verklaring van Y.R. is gesolliciteerd en kan de vaststellingen van de bestreden beslissing niet

weerleggen. Hetzelfde geldt voor het attest van A.M. Inzake het attest van A.M. dient nog te worden

opgemerkt dat verzoeker ter terechtzitting dienaangaande werd ondervraagd en hij stelde sinds vier

maanden met A.M. een relatie te onderhouden; hiervan werd in het verzoekschrift echter geheel geen

melding gemaakt.

Het is niet in te zien wat verzoeker bedoelt met “Dat de Raad van oordeel is dat in dit geval, de

asielzoeker zich niet in een andere streek kon vestigen omwille van de zorgwekkende situatie van alle

Christenen in het land” aangezien geen element wordt bijgebracht waaruit blijkt dat de situatie van de

christenen in Ghana als problematisch kan worden aanzien.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.2.4. Gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas en de elementen in het

dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de

vreemdelingenwet.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig november tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffer.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


