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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 17.321 van 17 oktober 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats:  ten kantore van 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 18 juli 2008
heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen van 30 juni 2008.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 27 augustus 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TIELEMAN, die loco advocaat M. VAN DEN
BROECK verschijnt voor de verzoekende partij en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Het feitenrelaas luidt volgens de bestreden beslissing als volgt:

“U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten, tot de Ga etnie te behoren en
afkomstig te zijn uit Accra. U hebt uw vader nooit gekend en uw moeder is overleden
toen u 15 jaar oud was. Sinds uw huwelijk  met (B.) Adié, woonde u in zijn geboortedorp
Abum nabij Kumasi. Jullie hebben samen een zoon, Papanii (B.), die 22 jaar oud is. Op
15 januari 2007 overleed uw echtgenoot in zijn slaap zonder gekende oorzaak. Omdat
hij 's ochtends niet wakker werd, schreeuwde u om hulp. De buren konden enkel
vaststellen dat uw man overleden was. U stuurde uw zoon naar uw schoonfamilie in de
buurt om hen te verwittigen. De jongere broer en zus van uw echtgenoot, Mozes en
Antiama, beschuldigden u ten onrechte een heks te zijn en uw echtgenoot te hebben
gedood. Ze beschuldigden u omdat er geen aanwijsbare doodsoorzaak was. U had
nochtans een goed huwelijk  en altijd een goede relatie gehad met uw schoonfamilie. Uw
schoonbroer en schoonzus namen het lijk  van uw man mee naar het mortuarium en een
maand later werd hij begraven. U werd hier niet bij betrokken. Uw zoon werd opgenomen
door uw schoonfamilie en sprak niet meer met u. Mozes en Antiama bleven u
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publiekelijk  in het dorp beschuldigen een heks te zijn en verantwoordelijk  te zijn voor de
dood van uw man. Ze riepen een vergadering bijeen met u en geleid door twee ouderen
van het dorp. De twist werd bijgelegd en er werd beslist de zaak te sluiten. Enkele
maanden later, kwamen Mozes en Antiama u thuis opnieuw beschuldigen en bedreigen.
Ze wilden dat u het huis zou verlaten en zou verhuizen naar uw streek van herkomst in
Accra. U antwoordde hen dat u uw huis -waar u samenleefde met uw echtgenoot- niet
wilde verlaten en dat u er wilde blijven wonen tot aan uw dood. Ze dreigden u uit uw huis
te zetten. U sloot uw huis en overnachtte bij Auntie (A.), een vriendin uit de buurt die
zoals u uit Accra afkomstig is. De volgende morgen legde u k lacht neer bij de politie
van Abum. Mozes en Antiama werden door de politie aangehouden, maar de volgende
dag vrijgelaten. De rust keerde weer in het dorp. Enkele maanden later kwamen Mozes
en Antiama opnieuw naar uw huis en ze herhaalden hun beschuldiging en bedreigingen.
Ze waren vergezeld van een u onbekende man. U werd door hen geslagen. U
schreeuwde en de buren kwamen tussen. U liep weg en viel bewusteloos. U werd
wakker in het huis van een u onbekende vrouw, Adjélé, in een u onbekend dorp. U
besefte dat u niet kon terug keren naar uw huis in Abum, waar iedereen u haat wegens
kwaadsprekerij van uw schoonfamilie. Adjélé zei u dat ze uw leven zou redden door met
u te reizen. Jullie reden per wagen naar de luchthaven van Accra. Op 3 februari 2008
reisde u met Adjélé per vliegtuig naar België. U vroeg de volgende dag asiel aan.”

2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van
zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn
(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères
à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei
1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van
de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een
asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

“Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de
Geneefse Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade
zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk  hebt
gemaakt.
Uit uw relaas blijk t dat de door u ingeroepen asielmotieven behoren tot het gemeen
recht en vreemd zijn aan de criteria voor het toekennen van het vluchtelingenstatuut
krachtens de Geneefse Vluchtelingenconventie. U verklaarde uw land te hebben
verlaten omwille van problemen met uw schoonfamilie in het dorp Abum. Uw
schoonfamilie beschuldigde u ten onrechte verantwoordelijk  te zijn voor de dood van uw
echtgenoot en wilde u uit uw huis zetten. Het gaat bijgevolg om een louter familiaal
en lokaal probleem. Bovendien blijk t uit uw relaas dat u voor het oplossen van uw
probleem een beroep kon doen op de lokale overheden. De zaak werd immers
besproken en beslecht in uw voordeel door de ouderen van uw dorp (zie gehoorverslag
CGVS, p. 4). Vervolgens riep u met succes de hulp in van de lokale politie (p. 5 en 6).
Dat u uiteindelijk  bezweek aan de druk van uw schoonfamilie en wegliep uit uw huis en
dorp, betekent nog niet dat u een gegronde vrees voor vervolging kan inroepen of
internationale bescherming behoeft. U maakte niet aannemelijk  dat u geen verdere
bescherming kon inroepen tegen uw schoonfamilie bij de Ghanese overheid of dat u
ook buiten het dorp Abum dreigt te worden lastig gevallen.
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Daarenboven legde u verklaringen af die de geloofwaardigheid van uw relaas
ondermijnen, in het bijzonder voor wat betreft de omstandigheden waarin u uw land
verliet. U verklaarde dat u bewusteloos viel op straat, nadat u uit uw huis en dorp was
weggelopen (CGVS, p. 7). U zou zijn wakker geworden in het huis van een u onbekende
vrouw, Adjélé, in een u onbekend dorp (p. 7). U verbleef een week in dit huis. Adjélé zei
u dat u niet diende terug te keren naar uw huis in Abum, waar iedereen u haat wegens
kwaadsprekerij van uw schoonfamilie. Adjélé zei u dat ze uw leven zou redden door u
mee te nemen op reis. Ze kocht voor u een tas met eten en kleren op een u onbekende
markt. Ze nam u mee per wagen naar de luchthaven van Accra. Ze nam u vervolgens
mee per vliegtuig naar een u onbekend land en zonder u op de hoogte te brengen van
de bestemming (p. 8). U verbleef een week met Adjélé in een huis, waarna ze u afzette
in België. Adjélé betaalde en regelde alles (p. 8). U weet niet waarom Adjélé met u
meereisde en of ze beroepsmatig naar Europa reist. U weet niet wat het beroep is van
Adjélé. U weet niet welke reisdocumenten Adjélé voor u bijhield (p. 8). Voorgaande
verklaringen kunnen niet ernstig genomen worden. Het is ongeloofwaardig dat u in
dergelijke omstandigheden uw land van herkomst verliet en naar Europa reisde.
De door u ingeroepen problemen zijn onvoldoende ernstig om een internationale
bescherming te verrechtvaardigen. Er zijn verder ook geen elementen in uw relaas of in
de informatie over Ghana waarover het Commissariaat-generaal beschikt, om te geloven
in het bestaan van een ernstig reëel risico in uw hoofde op het lijden van ernstige
schade zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming. Zoals hierboven
uiteengezet, kon u niet hard maken dat u uw probleem met uw schoonfamilie in het dorp
Abum of daarbuiten niet kon oplossen of dat u zich niet kon beschermen tegen
mogelijke mishandeling door uw schoonfamilie.
U legde geen documenten voor die een controle van uw identiteit of reisweg zouden
kunnen mogelijk  maken.”

4.1.1. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van het recht van
verdediging zoals vastgelegd in de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie (verder:
EHJ) en in de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten.
Zij betoogt dat het beroep bij de Raad niet voldoet aan de waarborgen zoals vastgesteld in
bovenvermelde rechten. Verzoekster meent dat zij recht heeft op een beroep met volle
rechtsmacht en dat het beroep bij de Raad hieraan niet voldoet.
Zij stelt dat zij zich rechtstreeks kan beroepen op de grondrechten zoals deze voortvloeien uit
de rechtspraak van het EHJ en recht heeft op een onderzoek van de feiten door een
jurisdictioneel orgaan dat haar beroep behandelt en dit omwille van het feit dat een
asielaanvraag een actuele beoordeling vereist op het moment van de finale beslissing.
Volgens verzoekster wordt dit recht beperkt doordat zij na de indiening van het beroep geen
nieuwe stukken kan aanbrengen en geen geactualiseerde memorie/conclusie kan bijbrengen.
Zij voert aan dat de processuele waarborgen van het Europees gemeenschapsrecht volledig
afwezig zijn ondanks dat de asielmaterie valt onder het Europees recht.
Verzoekster betoogt dat grondrechten, zoals die voortvloeien uit de rechtspraak van het EHJ
en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten, rechtstreekse werking
hebben. Ter staving hiervan verwijst zij naar de ‘Rewe Comet Formule’.
Verzoekster stelt dat Richtlijn 2004/83 effectief processuele grondrechten biedt voor
individuen en verwijst naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (verder:
Handvest) en de ‘grondrechten’ eigen aan het EU-recht. Het begrip ‘grondrechten’ zou duiden
op de grondrechten zoals het EHJ deze erkent in de rechtspraak. Het EHJ heeft reeds
verschillende malen geoordeeld dat de algemene rechtsbeginselen, waartoe ook de
grondrechten behoren, deel uitmaken van het gemeenschapsrecht. De bescherming van de
grondrechten geldt volgens verzoekster niet enkel met betrekking tot maatregelen van de EU
zelf, doch tevens voor maatregelen die de lidstaten moeten nemen uit hoofde van het
gemeenschapsrecht, zodat de voormelde wet van 15 december 1980, die handelt over het
asielrecht, in overeenstemming dient te zijn met deze grondrechten. Verzoekster beweert
onder verwijzing naar rechtsleer en de preambule van het Handvest, dat in ieder geval deze
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grondrechten rechtstreekse werking hebben en het Handvest hiervan een samenvatting
vormt.
Zij verwijst tevens naar de zaak 222/86 (Heylens) waarin voormeld principe van de rechten
van verdediging bevestigd wordt, meerbepaald een paragraaf die handelt over het recht op
een beroep in rechte tegen beslissingen waarbij de uitoefening van een recht wordt
geweigerd. Verzoekster stelt dat de rechten van verdediging in elk geval grondrechten zijn die
gegarandeerd moeten worden door het gemeenschapsrecht. Zij betoogt ook dat het recht op
een beroep in volle rechtsmacht een grondrecht is dat door het gemeenschapsrecht wordt
gegarandeerd.
Verzoekster is van mening dat de Raad niet voldoet aan de voorwaarde van volle
rechtsmacht. Zij stelt dat de principes van het recht van verdediging ook te ontwaren vallen in
artikel 6 EVRM. Zij verwijst, om het begrip ‘volle rechtsmacht’ uiteen te zetten naar voormeld
artikel en de rechtspraak van het EHRM. De rechter dient volgens artikel 6, lid 1 alle voor het
geschil relevante vragen van juridische en feitelijke aard kunnen onderzoeken. Hieruit volgt dat
de rechter ook moet kunnen oordelen over de vaststelling van de feiten als deze relevant zijn
in het geschil. Verzoekster stelt dat beperkingen op de rechterlijke controle mogelijk zijn, doch
nooit zo ver mogen gaan dat de rechter zich geheel verlaat op het oordeel van het bestuur.
Toegepast op de beroepsprocedure voor de Raad, beweert verzoekster dat deze niet voldoet
en dat de Raad ambtshalve dient over te gaan tot een onderzoek van alle feiten, relevant voor
deze zaak. De Raad zou zich ervan dienen te vergewissen dat verzoekster geen enkel risico
loopt op een mensonterende behandeling bij terugkeer naar Ghana.
Verzoekster is van mening dat “deze bepalingen” in strijd zijn met artikel 47 van het Handvest.
Zij verzoekt de Raad de volgende prejudiciële vragen te stellen:
““Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief rechtscollege inzake de
materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt artikel 47 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel recht op verdediging en
recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat deze administratieve rechtscolleges over
een eigen onderzoeksbevoegdheid te beschikken die hen toelaat tot op de dag van de
eindbeslissing onderzoek te verrichten naar alle relevante feiten, die nuttig zijn om de zaak te
beoordelen?” en “Dienen de lidstaten te voorzien in een beroep bij een administratief
rechtscollege inzake de materie van de Kwalificatierichtlijn 2004/83 en houdt artikel 47 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie of het algemeen rechtsbeginsel
recht op verdediging en recht op een beroep met volle rechtsmacht in dat eenieder het recht
heeft om schriftelijk te antwoorden op de antwoordbesluiten van de Lidstaat?”

4.1.2. Verzoekster voert in een tweede middel de schending aan van artikel 47 van het
Handvest. Zij verwijst naar het eerste middel en stelt dat zijn (sic) recht op een beroep in volle
rechtsmacht en zijn (sic) recht op verdediging eveneens grondrechten zijn die door het
Handvest worden gegarandeerd.
Verzoekster stelt dat het Handvest werd ondertekend op 12 december 2007 en dus twee
dagen voor de indiening van huidig beroep (sic). Zij beweert dat zij dit op grond van het
adagium “patere legem quem ipsi fecisti” kan inroepen in de verticale wijze. Hij (sic) kan het
met andere woorden inroepen ten aanzien van de Belgische staat. Zowel de
Kwalificatierichtlijn 2004/83 als de Procedurerichtlijn verwijzen direct naar het Handvest. In
juni 2006, in de zaak C-540/03, zou het HVJ de rechtstreekse werking van het Handvest
hebben bevestigd. Ook het UNHCR is deze visie toegedaan. De toepassing van artikel 47 zou
dan ook moeten worden gewaarborgd in alle zaken die de EU regelt, waaronder het
asielrecht. De invulling van artikel 47 is gelijklopend met artikel 6 EVRM, zodat de rechtspraak
hieromtrent relevant zou zijn. Voor het overige verwijst verzoekster naar het eerste middel.

4.2. Gelet op hun onderlinge verwevenheid, worden de eerste twee door verzoekster
bijgebrachte middelen samen behandeld.
De Raad stelt vast dat verzoekster nergens aangeeft welke bepalingen precies in strijd
zouden zijn met artikel 47 van het Handvest. Dit artikel heeft hoe dan ook als dusdanig geen
bindende kracht. Het Europees Hof van Justitie stelt, in tegenstelling met wat verzoekster
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voorhoudt, in het arrest van 27 juni 2006 in de zaak C-540/03 uitdrukkelijk dat het Handvest
geen bindend rechtsinstrument is (RvS 15 mei 2008, nr. 182.963; RvS 18 oktober 2007,
beschikking nr. 1400).
Voor zover verzoekster haar uiteenzetting koppelt aan artikel 6 EVRM, dient te worden
opgemerkt dat dit artikel niet van toepassing is op geschillen betreffende de toegang, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008;
RvS 7 juli 2006, nr. 161.169).
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof blijkt dat de Raad over volle rechtsmacht
beschikt wanneer hij optreedt op grond van artikel 39/2, §1 en dat de rechtszoekende niet van
een daadwerkelijke jurisdictionele waarborg is beroofd.
Op grond van artikel 39/2 van de voormelde wet van 15 december 1980 kan de Raad de
beslissingen van het CGVS bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. Het
beroep heeft een devolutieve werking; het geschil wordt in zijn geheel bij de Raad aanhangig
gemaakt. De Raad kan in voorkomend geval de beslissing van het Commissariaat-generaal
voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) hervormen, ongeacht op grond van
welk motief deze werd genomen. In bepaalde gevallen kan de Raad de beslissing van het
CGVS vernietigen: hetzij omdat aan de bestreden beslissing een substantiële
onregelmatigheid kleeft die door de Raad niet kan worden hersteld, hetzij omdat essentiële
elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot de bevestiging of
hervorming van de bestreden beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te
moeten bevelen. Bovendien heeft het beroep van rechtswege een schorsende werking
(artikel 39/70), met uitzondering van de asielaanvragen die door onderdanen van een lidstaat
van de Europese Unie worden ingediend. Ten slotte kan tegen elke eindbeslissing van de
Raad een administratief cassatieberoep worden ingesteld bij de Raad van State.
Het hoofdzakelijk schriftelijke karakter van de rechtspleging, vergezeld van de mogelijkheid
voor de partijen en hun advocaat om hun opmerkingen mondeling voor te dragen op de
terechtzitting, zoals daarin is voorzien in artikel 39/60, tweede lid, doet geen afbreuk aan het
recht op een rechterlijke toetsing en aan het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel. Hieraan
wordt evenmin afbreuk gedaan door artikel 39/76, §1, tweede en derde lid, wanneer deze
bepalingen worden geïnterpreteerd in die zin dat zij de bevoegdheid met volle rechtsmacht
van de Raad niet beperkt (GwH 27 mei 2008, nr. 81/2008; zie ook RvS 15 mei 2008, nr.
182.963).
Verzoekster verzocht tijdens de behandeling van onderhavig beroep niet om schriftelijk te
repliceren op de nota van het CGVS, zodat een prejudiciële vraag dienaangaande niet
dienstig is.
De eerste twee middelen zijn derhalve ongegrond.

5.1. Verzoekster voert in een derde middel de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4
van de voormelde wet van 15 december 1980, artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag
van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen en de motiveringsverplichting zoals
bepaald in artikel 62 van de voormelde wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van
29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen.
Verzoekster verwijst naar de bewijsregels die gevolgd dienen te worden in de context van de
Conventie van Genève en haalt daarbij de “Note on Burden and Standard of Proof in Refugee
Claims” aan van 16 december 1998 van het UNHCR. Zij stelt dat, rekening gehouden met de
feitelijke en persoonlijke omstandigheden van zijn (sic) zaak, zij door middel van zijn (sic)
coherent en duidelijk verhaal heeft aangetoond dat zij vervolgd zal worden indien hij (sic)
terugkeert naar zijn (sic) land van herkomst, minstens dat een verder verblijf er ondraaglijk zal
zijn. Verzoekster erkent dat de bewijslast voor zijn (sic) asielaanvraag bij haar ligt, doch dat
deze, gezien de uitzonderlijke omstandigheden van een asielaanvraag en de beperkingen die
hieraan inherent zijn, genuanceerd dient te worden. Zij verwijst ter staving hiervan naar de
inhoud van voormelde nota van het UNHCR en beweert dat minstens het voordeel van de
twijfel dient te worden toegepast aangezien zij een waarheidsgetrouw, coherent en duidelijk
relaas heeft gegeven.
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Betreffende de taal van het gehoor bij het CGVS, beweert verzoekster dat zij amper Engels
verstaat en het Engels dat zij spreekt nagenoeg onverstaanbaar is. Zij zou het gehoor niet
hebben kunnen afleggen in een taal die voor haar te begrijpen is. Het interview zou zeer stroef
zijn verlopen aangezien zij de vragen niet kon verstaan en de interviewer de antwoorden met
moeite kon verstaan. Daardoor zouden verschillende nuances verloren zijn gegaan.
Verzoekster beweert dat het gehoor niet op een normale manier is verlopen en er omwille van
het taalprobleem geen grondig onderzoek is gedaan naar haar asielrelaas, zodat er geen
juiste beslissing genomen kan zijn.
Aangaande de hulp van de overheden, erkent verzoekster dat haar problemen zich in de
familiale sfeer bevinden. Zij trachtte bescherming te vinden bij de politie en lokale overheden,
maar deze zouden slechts tijdelijke maatregelen hebben kunnen nemen. Verzoekster
beweert dat zij door haar schoonfamilie met de dood werd bedreigd en zij in het dorp werd
zwartgemaakt, zodat gewelddaden van andere dorpelingen ook mogelijk zijn. Verzoekster
stelt dat zij niet werd geholpen door de ouderen van haar dorp, ondanks de gunstige
beslissing die zij namen. Deze raad zou slechts een beperkte autoriteit hebben en
verzoekster niet kunnen helpen tegen de gewelddaden van haar schoonfamilie.
Verzoekster betwist dat haar problemen van louter lokale aard zijn. Zij beweert geen enkele
plaats te hebben om naartoe te gaan, geen familie te hebben en geen bezittingen te hebben
behalve de woning in Abum. Indien zij zou worden gedwongen te verhuizen zou zij niets
hebben om van te leven en niemand die haar kan ondersteunen. Verzoekster beweert tevens
niet terug te kunnen naar Accra omdat haar schoonfamilie daar ook familieleden en
kennissen heeft.
Met betrekking tot de omstandigheden van haar vertrek, stelt verzoekster dat zij werd
geholpen door iemand die zij niet kende. Zij weet niet wat de doelstellingen van deze vrouw
waren en kan ze dan ook niet uitleggen. Verzoekster beweert niet in staat te zijn te vertellen
wat haar juist is overkomen, hetgeen niet wil zeggen dat zij liegt.
Zij vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar de vluchtelingenstatus toe te kennen.
In ondergeschikte orde vraagt verzoekster “ambtshalve over te gaan tot onderzoek van de
huidige mensenrechtensituatie in Angola (sic) en meer bepaald het risico op vervolging en
mensenrechtenschendingen voor de personen die door de regeringspartij worden geviseerd
(sic) (…)”.

5.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde
wet van 15 december 1980 en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van 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
(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen
van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoekster in wezen de schending van de
materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van
deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden
beslissing, 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. 
Verzoeksters algemene uiteenzetting aangaande de bewijslast inzake asielaanvragen is
geenszins dienstig om de bestreden motivering in concreto te weerleggen.
De Raad stelt vast dat verzoekster bij het indienen van haar asielaanvraag verzocht om een
tolk Engels (administratief dossier, stuk 13). Bij DVZ werd zij gehoord in het Engels, waarbij
zij aangaf de tolk goed te begrijpen en geen bezwaar te hebben tegen de tolk. Tevens
ondertekende zij het verslag, nadat het haar werd voorgelezen in het Engels, voor akkoord
(administratief dossier, stuk 11). Zij verklaarde, gevraagd naar haar talen van oorsprong dat
zij Engels sprak en haar moedertaal Gha was (Ibid., nr.8). Bij het CGVS verklaarde
verzoekster nogmaals dat zij Engels sprak. Verzoekster noch haar advocaat die bij het
gehoor aanwezig was, maakten tijdens het gehoor enige melding van problemen en zij
verklaarden geen opmerkingen meer te hebben (administratief dossier, stuk 3, p.1,11). Uit het
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gehoorverslag blijkt dat het gehoor op normale wijze is geschied en kan niet worden afgeleid
dat er zich problemen zouden hebben voorgedaan. In het licht van het voorgaande is het niet
ernstig dat verzoekster beweert dat er taalproblemen tijdens het gehoor op het CGVS
geweest zouden zijn.
De Raad stelt vast dat verzoekster geen documenten bijbrengt die toelaten haar identiteit en
reisweg te controleren, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor haar geloofwaardigheid.
Dient tevens te worden opgemerkt dat verzoekster bij DVZ verklaarde dat de naam van haar
man B. John was en dat zij niet wist wanneer haar man was geboren (administratief dossier,
stuk 11, nr.15). Bij het CGVS verklaarde zij dat de naam van haar man B. Adié was en dat hij
was geboren in 1946 (administratief dossier, stuk 3, p.2). Dat verzoekster, die haar
problemen baseert op het overlijden van haar man, tegenstrijdige verklaringen aflegt omtrent
diens naam en geboortedatum, doet op fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid
van haar beweerde problemen.
Indien er al enig geloof dient te worden gehecht aan verzoeksters relaas stelt de bestreden
beslissing met recht dat de door verzoekster aangehaalde motieven niet ressorteren onder
de Conventie van Genève van 28 juli 1951 aangezien het problemen betreft die van louter
familiale aard zijn. Verzoekster erkent dit in het verzoekschrift.
Bovendien kon van verzoekster, in het licht van haar verklaringen dat (i) zij nooit problemen
had met de autoriteiten van haar land (administratief dossier, stuk 10, p.2) (ii) de zaak op een
meeting in het dorp, geleid door de ouderen, werd beslecht en er werd besloten dat er niet
meer werd getwist over de dood van haar man (iii) de politie, wanneer haar schoonfamilie
haar de eerste maal uit het huis probeerde te zetten, haar schoonzus en –broer arresteerde
(administratief dossier, stuk 3, p.6-7), redelijkerwijze worden verwacht dat zij, na het incident
waarbij zij werd mishandeld en waarvan haar buren getuige waren, zich tot de autoriteiten
zou wenden voor bescherming, hetgeen zij heeft nagelaten te doen. Derhalve vindt haar
bewering dat de autoriteiten na de voormelde feiten slechts tijdelijke maatregelen zouden
kunnen nemen louter op een vermoeden.
Verzoeksters bewering dat zij ook vrees dient te koesteren van de dorpelingen is niet
geloofwaardig in het licht van haar reeds hoger geciteerde verklaringen dat de meeting, geleid
door de ouderen, in haar voordeel oordeelde, noch in het licht van haar verklaring dat haar
buren tussenkwamen toen zij werd belaagd (ibid., p.7). 
Verzoeksters verklaring voor het feit dat zij zich nergens anders kon vestigen, met name dat
zij niemand heeft om haar te ondersteunen en geen bezittingen of familie heeft, is louter
economisch van aard. De Raad merkt op dat verzoeksters bewering dat zij niet terug kan
naar Accra omdat haar schoonfamilie daar familie en kennissen heeft en zij niet veilig is, niet
kan worden gerijmd met haar eerdere verklaring dat haar schoonfamilie net wilde dat zij het
huis zou verlaten en zou verhuizen naar Accra (Ibid., p.5). Verzoekster toont evenmin aan dat
zij ingevolge een verblijf in Accra niet de bescherming van de autoriteiten zou kunnen
inroepen. Derhalve kon van haar redelijkerwijze worden verwacht dat zij zou trachten zich
elders in Ghana te vestigen om te ontkomen aan haar beweerde problemen.
Aangaande haar vertrek merkt de Raad op dat de bestreden beslissing met recht stelt dat,
ingevolge verzoeksters hoger geciteerde vage verklaringen aangaande de omstandigheden
van haar vertrek uit Ghana (zie sub 3), hieraan geen geloof kan worden gehecht.
Gelet op verzoeksters Ghanese nationaliteit en het feitenrelaas is de verwijzing naar Angola
en “(…)meer bepaald het risico op vervolging en mensenrechtenschendingen voor de
personen die door de regeringspartij worden geviseerd (…)” niet ter zake.
Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat in hoofde van
verzoekster is voldaan aan de voorwaarden zoals bepaald door artikel 48/3 van de voormelde
wet van 15 december 1980.

6.1. Verzoekster vraagt om haar de status van subsidiaire bescherming toe te kennen. In
ondergeschikte orde vraagt zij om ambtshalve over te gaan tot onderzoek van de huidige
mensenrechtensituatie in Angola en meer bepaald het risico op vervolging en
mensenrechtenschendingen voor personen die door de regeringspartij worden geviseerd
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(sic), om zo te beoordelen of zij recht heeft subsidiaire bescherming. Verder vraagt zij een
deskundige aan te stellen met het oog op een volledig psychiatrisch onderzoek.
Uiterst ondergeschikt vraagt verzoekster het dossier terug over te maken aan het CGVS om
een correct juridisch onderzoek mogelijk te maken, meerbepaald met bijstand van een tolk
Ghaan.

6.2. Gelet op verzoeksters afkomst van Ghana, ziet de Raad niet in hoe een onderzoek
van de mensenrechtensituatie in Angola, zou kunnen leiden tot het toekennen van de
subsidiaire beschermingsstatus aan verzoekster. Zij motiveert niet om welke reden een
psychiatrisch onderzoek zou dienen te worden bevolen en de Raad ontwaart geen reden om
op dit verzoek in te gaan.
Verzoekster brengt, de ongeloofwaardigheid van haar relaas en beschermingsmogelijkheden
in haar land van herkomst mede in acht genomen, geen elementen bij om haar verzoek om
subsidiaire bescherming te staven en de Raad ontwaart in het administratief dossier geen
elementen die erop wijzen dat er in hoofde van verzoekster bij terugkeer naar Ghana een
reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 van de voormelde wet
van 15 december 1980. Derhalve dient aan verzoekster de subsidiaire beschermingsstatus
te worden ontzegd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 oktober 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

 A. DE POOTER. W. MULS.


