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nr. 178 893 van 2 december 2016

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 17 november 2016

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

staatlozen van 31 oktober 2016.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 24 november 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 november 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. GAKWAYA loco advocaat

B. MBARUSHIMANA en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Op 23 augustus 2016, na een politiecontrole, werd verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel

om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering en de beslissing tot afgifte

van een inreisverbod ter kennis gebracht.

1.2. Op 5 oktober 2016 diende verzoeker, die volgens zijn verklaringen in 2005 België is

binnengekomen, een asielaanvraag in. De repatriëring van 9 oktober 2016 werd hierdoor geannuleerd.

1.3. Op 6 oktober 2016 werd verzoeker de beslissing tot afgifte van een bevel om het grondgebied te

verlaten – asielzoeker en de beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats ter kennis

gebracht.
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1.4. Op 31 oktober 2016 nam de Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

op 3 november 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 05/10/2016

Overdracht CGVS: 13/10/2016

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 52/2, §2 van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat bij

voorrang een beslissing wordt genomen.

U werd in de Engelse taal gehoord op 26 oktober 2016 van 9u22 tot 12u30 in het Centrum Caricole te

Steenokkerzeel. Uw advocaat, Meester Mbarushimana Bonaventure, was aanwezig gedurende het

volledige gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Ghanese nationaliteit te bezitten en tot de clan Gonja te behoren. U beweert geboren te

zijn op 10.07.1980 te Kumasi, Zuidelijk deel van Ghana. Toen u nog klein was, nam uw moeder u mee

naar uw vader en grootvader en ging u in het dorpje Fufulso wonen, behorend tot Gonjaland (West

Gonja) en gelegen in de Noordelijke sector in Ghana. U ging wel nog regelmatig terug naar Kumasi. Uw

moeder verblijft momenteel in Fufulso, uw vader is in Tamale omdat hij medische zorg nodig heeft. Uw

zussen A. G. en H. zijn in Toronto, Canada. U hebt een kindje genaamd T. F., zij is bij de moeder O. A.

in Kumasi. U heeft de Primary en Junior Secondary School afgemaakt in Ghana, u werkte als

landbouwer op de landbouwgronden.

In oktober 2003 is de eerste Wura van Fufulso, genaamd A. J., overleden. De Wurarchie (Asabea)

heeft vervolgens uw grootvader, genaamd T. B., als opvolger voor de Wura aangeduid. Een andere

inwoner van het dorp, genaamd A. B., was hier niet mee akkoord en wilde zelf de opvolger worden. Hij

heeft uw grootvader op 10 juli 2004 vermoord, dit door middel van ‘Fitch spirit’. Na de begrafenis van uw

grootvader op 31 juli 2004, werd B. de Wura van het dorp Fufulso. Uw grootvader had vroeger van J.

landbouwgronden gekregen, u hielp altijd mee op deze gronden en deed er aan landbouw, om voedsel

te verwerven. U heeft ook één stuk grond van uw grootvader gekregen. U zou nu nog steeds eigenaar

zijn van stuk 42, uw opa zou de andere gronden nog steeds bezitten. Vier tot vijf maanden na de dood

van uw grootvader, werd u bedreigd door B., hij wilde dat u stopte met het land van uw grootvader te

gebruiken. Uw vader ging vervolgens bij de Wurarchie, die op haar beurt met B. ging praten. B.

ontkende evenwel alles, waarop de Wurarchie u aanraadde om uw activiteiten op de gronden verder te

zetten. Na ongeveer twee maanden was u onderweg naar de gronden, toen drie mannen u tegenhielden

en zeiden dat u diende te stoppen met het land te gebruiken. Na ongeveer twee weken, of zo een drietal

maanden voor uw vertrek uit Ghana, hielden deze drie mannen u weer tegen, ze hebben uw handen en

voeten met een rubberen touw vastgebonden. Ze hebben u bij de oever van de rivier achtergelaten, na

u verwittigd te hebben. Indien u niet zou stoppen met het land te gebruiken, zouden ze u doden net

zoals uw grootvader en zouden ze uw bloed voor de Goden, voor de geesten, gebruiken. Een vrouw die

in de buurt was, heeft de touwen losgemaakt en heeft u bevrijd. Uw vader is beide keren nadat die drie

mannen u bedreigden, naar de Wurarchie gegaan, waarop de Wurarchie zich tot B. zou hebben gericht.

B. ontkende evenwel dat hij de mannen kende. Uw vader contacteerde een vriend van uw grootvader

genaamd K. A. Die man ging drie mannen naar Nederland brengen en besloot om u ook mee te nemen.

10 juli 2005 bent u uiteindelijk uit Ghana vertrokken en bent u met het vliegtuig naar Nederland gereisd.

Dezelfde dag kwam u in Belgie aan. U vroeg op 05 oktober 2016 asiel aan.

Niet meer dan anderhalf jaar geleden, wilden uw twee broers B. A. en M. I. een project lanceren op uw

grond, wat door de Wurarchie werd aanvaard. B. was niet akkoord en bedreigde hun, waardoor

uw broers naar Zuid Afrika zijn gevlucht.

U legt ter staving van uw asielrelaas een kopie van een ‘site plan’ op uw naam, foto’s van het project op

uw grond, een kopie van uw rijbewijs, een kopie van uw Ghanees paspoort, een brief dd. 24 september

2015 van uw broer A. B. voor.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin van

de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag laattijdig werd ingediend.
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U verklaart op 10 juli 2005 in België te zijn aangekomen (zie gehoorverslag cgvs dd. 26 oktober 2016 p.

27, hierna genoemd cgvs). U werd op 23 augustus 2016 door de politie gecontroleerd en overgebracht

naar het centrum Caricole in Steenokkerzeel. Er werd u toen een bijlage 13 sexies (inreisverbod) en een

bijlage 13 septies betekend. U hebt op 05 oktober 2016 een asielaanvraag ingediend. Niet alleen heeft u

meer dan 11 jaar gewacht vooraleer asiel te vragen in België, maar er kan ook opgemerkt worden dat u

na uw overbrenging, eind augustus 2016, naar een gesloten centrum, nog eens ruim een maand

wachtte vooraleer asiel te vragen. U deed dit pas op 5 oktober 2016, nadat de Dienst

Vreemdelingenzaken eind september 2016 bekendmaakte dat zij een repatriëring naar Ghana voor

u had gepland op 9 oktober 2016 (zie informatie in het administratief dossier). U geconfronteerd met uw

laattijdige asielaanvraag, stelt u dat u in het begin niet al deze regels kende, het heeft jaren geduurd, de

man waar u bij woonde, introduceerde u bij een advocaat voor een aanvraag artikel 9bis, dit was

ongeveer in 2008 (cgvs p 21.). U gevraagd naar waarom u dan geen asielaanvraag indiende toen u

bezig was met de aanvraag artikel 9 bis, samen met een advocaat waarvan men redelijkerwijs kan

verwachten dat u met al uw vragen bij deze man terecht kan, stelt u: “De advocaat liet me het verschil

niet weten. Het was een vriend, die was in handen van de advocaat, die heeft me naar de advocaat

gebracht, voor 9bis. Ik bereidde de documenten voor, voor hem, voor de 9bis”(cgvs p 21.). Dit is geen

afdoende verklaring waarom u pas 11 jaar na uw aankomst in Belgie, een asielaanvraag indient en

internationale bescherming zoekt. Het feit dat u zolang heeft gewacht om u alhier op bescherming te

beroepen, vormt op zich een belangrijke aanwijzing dat de ernst van de door u ingeroepen vrees voor

vervolging en van het risico op het lijden van ernstige schade in grote mate kan worden gerelativeerd.

De vaststelling dat u pas asiel vroeg nadat een repatriëring naar Ghana voor u werd gepland, wijst er

bovendien op dat u de asielprocedure gebruikt om uw verblijf in België te verlengen en om een

mogelijke repatriëring te verhinderen.

Verder dient er te worden vastgesteld dat het door u geopperde asielrelaas, geen verband houdt met

één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet (meer bepaald ras, nationaliteit,

politieke of religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep). Uit uw verklaringen blijkt immers

dat de door u aangehaalde problemen louter interpersoonlijk en gemeenrechtelijk van aard zijn. U

verklaart immers Ghana te hebben verlaten “omwille van de ‘Chieftaincy’ problemen, dat B. uw opa

heeft vermoord, die de opvolger van de eerste Wura van Fufulso ging worden, dat B. de volgende Wura

wou worden. Hij heeft u bedreigd om het land niet meer op te gaan” (cgvs p. 27). Hieruit blijkt duidelijk

dat de (spirituele) moord op uw grootvader door B. en het grondconflict met B. de enige redenen zijn

waarom u uw land hebt verlaten. Dit betreft enkel een familiaal en gemeenrechtelijk probleem dat geen

grond vindt in het vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag is een

vluchteling een persoon “die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan, of uit hoofde

van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen”. Er dient te worden vastgesteld dat uit uw verklaringen niet

blijkt dat u uw land van herkomst heeft verlaten omwille van feiten die verband houden met de in het

Vluchtelingenverdrag van Genève opgesomde criteria voor de erkenning van de Vluchtelingenstatus.

Bovendien heeft u het nagelaten om bescherming van uw land in te roepen. U stelt hieromtrent immers

het volgende: “Omdat in Chieftaincy religie, als ze naar de Goden gaan en vinden wat de persoon

doodt, politiemannen zeggen wat ze willen zeggen. Ze zeggen dat is spiritueel, een Chieftaincy

probleem. Ghana is een groot land, het bestaat uit veel Chieftaincy’s. We hebben wel een overheid,

maar Chieftaincy heeft de macht. Politie zegt het is een familie probleem, je kan het beter zelf oplossen”

(cgvs p. 21). Gevraagd of u dan niet zelf naar de politie bent gegaan, stelt u: “Neen want we hebben al

zoveel zaken gezien van Chieftaincy naar politie, het wordt niet opgelost” (cgvs p. 21). Er dient

opgemerkt te worden dat de bescherming die de nationale overheid biedt, daadwerkelijk moet zijn, ze

hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De

autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een

resultaatverbintenis in. Internationale bescherming kan slechts worden ingeroepen bij gebrek

aan nationale bescherming. Met loutere veronderstellingen toont u geenszins aan dat de autoriteiten

van Ghana geen bescherming bieden. Van u mocht verwacht worden dat u alvast een poging deed

bescherming te krijgen van de autoriteiten in uw land van herkomst. Door uw verklaringen dat u geen

bescherming zocht bij de politie, hoewel uw grootvader werd gedood en u vreesde voor uw leven, maakt

u dan ook niet aannemelijk dat uw leven daadwerkelijk bedreigd werd.

Verder kunnen er nog volgende bedenkingen worden gemaakt bij uw beweerde problemen.

U gevraagd om alles te vertellen wat u weet over A. J., een historisch figuur in Fufulso want de

eerste Wura ooit, weet u enkel dat hij in het dorp zou zijn geboren, dat hij een lief persoon is, iedereen

hem leuk vindt en hij land aan u geeft indien je het nodig hebt (cgvs p. 9-10). U gevraagd om alles te

vertellen over de Wurarchie Asabea, komt u niet verder dan dat het een vriendelijke vrouw is, ze houdt

van mensen, mensen bezoeken haar om te onderhandelen, ze houdt van basketbal en organiseert sport
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(cgvs p. 13). Gevraagd om alles te vertellen over A. B., de persoon die uw grootvader heeft vermoord,

die momenteel de Wura is en waar u een vrees tegenover zou koesteren, weet u enkel dat hij vroeger

vriendelijk was, hij steunde de Wurarchie voor sport en andere zaken, hij was een assembly chairman

van het dorp, hij werd een bedreiging en een slecht persoon voor u (cgvs p. 16). Het is opmerkelijk dat u

niet meer zou kunnen vertellen over de eerste Wura ooit, over de huidige Wurarchie en over de huidige

Wura die naar uw mening uw leven zou bedreigen.

Het is tevens opmerkelijk dat u aanvankelijk stelt dat de Wurarchie een nieuwe Wura kiest op basis van

karakter, gedrag, want misschien was je in de gevangenis en had je slechte dingen gedaan, om dan aan

te geven dat B. als nieuwe Wura werd aangeduid, zijnde de man die uw grootvader net had vermoord

(cgvs p. 12). U gevraagd naar of je Wura kan worden als je iemand hebt gedood, stelt u dat dit mogelijk

is (cgvs p. 22). U er nogmaals op gewezen dat de Wurarchie toch het karakter mee in overweging

neemt en dat B. iemand had gedood, of dit dan geen negatief aspect is, stelt u simpelweg ‘neen, voor

doden neen’ (cgvs p. 22). U nogmaals de vraag opgeworpen of doden dan geen negatief aspect is om

Wura te worden, stelt u het volgende: “Neen het is geen negatief aspect. Ik herinner me, recent, in

Tamale, in 2000 ergens of 2002, was er hetzelfde probleem. Ik weet niet of je dat hebt gehoord via

internet. De Yakuba Adani groep, family, natives, deze was de koning, de tegenstanders hebben zijn

hoofd afgesneden, je kan het op internet vinden” (cgvs p. 22). Het is evenwel ongeloofwaardig dat de

Wurarchie bij het aanstellen van de nieuwe Wura, het karakter in overweging zou nemen, maar een

moord simpelweg door de vingers zou zien.

Het is tevens vreemd dat B. nooit de grond(en) van uw familie heeft ingenomen sinds uw vertrek uit

Ghana in juli 2005. U geeft immers zelf aan dat, toen u weg ging, er geen familie was die naar het land

ging. Immers uw moeder bleef thuis, ze was oud, uw vader kreeg medische verzorging, uw oudere broer

was zaken aan het doen (cgvs p. 23). Op een bepaald moment, niet meer dan anderhalf jaar geleden,

bezochten uw twee broers de Wurarchie omdat ze iets wilden doen op uw land. De Wurarchie

aanvaardde dit, maar B. werd kwaad en bedreigde uw broers, waarop ze naar Zuid Afrika zijn moeten

vluchten (cgvs p. 22 – 23). U gevraagd naar of uw broers voor de aanvang van het project, bedreigd

werden door B., stelt u nogmaals dat niemand naar het land ging, enkel uw moeder was thuis (cgvs p.

23). U gevraagd naar of B. het land niet gewoon kon innemen, stelt u het volgende: “Hij bedreigde me

om het land te krijgen, ik ging weg, niemand ging naar het land. Niemand wist of B. er iets op aan het

doen was, op aan het werken was. Maar mijn broers gingen speciaal naar het stuk grond van mij” (cgvs

p. 23). U geeft aldus zelf enkele keren aan dat niemand van uw familie gedurende een bepaalde periode

naar het land ging en dat het land er aldus onbewaakt bij lag. Het is dan ook niet geloofwaardig dat B. u

en uw familie steevast zou bedreigen als jullie de gronden betreden, maar dat hij zelf het land dat er

gedurende ruime tijd onbewaakt bijlag, nog niet zou hebben ingenomen. Dit doet afbreuk aan de door u

geopperde feiten dat B. erop gebrand zou zijn om jullie grond(en) in te nemen.

U verklaart verder geen andere problemen te hebben gekend in Ghana. U verklaart dat de

Chieftaincy’s geconnecteerd is, ze zijn niet op zichzelf, waardoor u zich niet in een ander deel van

Ghana zou kunnen vestigen. Vage verklaringen over de connecties tussen Chieftaincy’s, kunnen

allerminst volstaan om aan te tonen dat u geen intern vluchtalternatief heeft bij terugkeer naar Ghana.

Gelet op bovenstaande vaststellingen en het feit dat uw problemen eerder van lokale aard zijn en de

traditionele regels en gebruiken van vervolging betreffen, maakt u het niet aannemelijk dat u zich niet

elders in Ghana zou kunnen vestigen om aan de situatie te ontkomen.

Uit bovenstaande verklaringen valt eenduidig af te leiden dat het door u geopperde asielrelaas geen

verband houdt met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie van Genève – met

name een gegronde vrees voor vervolging op basis van ras, nationaliteit, politieke of religieuze

overtuiging, of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Evenmin zijn er redenen om u de status van

Subsidiaire bescherming toe te kennen op basis van art. 48/4, §2, b van de gecoördineerde

Vreemdelingenwet. U heeft geenszins aannemelijk weten te maken dat er in uw hoofde een reëel risico

zou bestaan op het lijden van ernstige schade wegens foltering, of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing in het geval u zou terugkeren naar uw land van herkomst, in casu Ghana.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De brief van uw

broer A. B. dd. 24 september 2015, betreft persoonlijke briefwisseling die niet kan weerhouden worden

als objectieve aanwijzing. Het ‘site plan’ op uw naam en de foto’s van het project op uw grond wijzigen

niets aan bovenstaande beslissing aangezien er niet meteen in twijfel wordt getrokken dat u een stuk

grond zou bezitten. De kopie van uw rijbewijs en van uw paspoort betreffen persoonsgegevens die hier

niet ter discussie staan.

C. Conclusie
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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 aan als volgt:

“Verzoeker betwist de bewijsvoering van de Commissaris Generaal en is van mening dat hem de status

van vluchteling zou moeten toegekend worden of tenminste genieten van een subsidiaire bescherming

zoals voorzien in artikel 48.4 van de wet van 15 12 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de Vreemdelingen of genieten van de voordelen

voorzien in artikel 48/7 van voornoemde wet omwille van volgende motieven :

Dat hij hem de schending van artikel EEN A van het Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de

Vluchtelingen en Staatlozen verwijt ; de schending van de beschikkingen betreffende de motivering

zoals uitgedrukt in artikel 62 van de wet van 15 12 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de hereniging alsook de verwijdering van de Vreemdelingen gemeenschappelijk genomen met

de artikelen 1tot 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, de schending van de beschikkingen betreffende het verlenen van een subsidiaire

bescherming zoals voorzien en georganiseerd door artikel 48 4 §2 van de wet van 15 12 1980

voornoemd ;

Dat de motivering zich rond volgende punten concerntreert:

• Onbegrip om meer dan elf jaar gewacht te hebben om zich vluchteling te verklaren of bescherming

aan te vragen ;

• Gebrek aan overtuiging betreffende de onveiligheid tegenover hem aangetoond in zijn land ;

• Niet bestaande risico's voor zijn veiligheid in geval van terugkeer ;

A Betreffende de duur genomen voor zijn asielaanvraag ;

Dat verzoeker efffectief jaren gezet heeft om asiel aan te vragen;

Dat effectief in België aangekomen in 2005, hij slechts beslist asiel aan te vragen in 2016 waarschijnlijk

om te ontsnappen aan een terugzending naar een land waar hij steeds Koning A. B. vreest en aan

mishandelingen tegenover hem vanwege Wurachie Asabei die onbekwaam was om maatregelen te

treffen tegen B. die zij nochtans aangesteld heeft ;

Dat hij steeds gedacht heeft naar zijn land terug te keren vanaf het ogenblik dat de situatie zou

veranderen ; Dat niettegenstaande het vertrek en de vlucht van zijn twee broers naar Zuid-Afrika

verleden jaar, alle hoop in het water gevallen;

Dat onafhandeklijk van deze lange termijn, verzoeker voldoende ernstige redenen aanhaalt, die hem er

toe brachten te denken dat zijn problemen in geval van terugkeer in onderhavig geval de

behanderlingen aan zijn broers voorbehouden en meer onlangs aan deze van zijn moeder zoals

bevestigd door de recente inlichtingen ;

Dat vanaf het ogenblik dat de relaties met de autoriteiten van zijn land zeer gespannen blijven ten

gevolge van hun wil met alle middelen verzoeker en de zijnen te beletten ten volle van hun eigendom te

genieten;

Dat inderdaad de plannen voor het exploiteren van de familiale gronden door de twee broers die in het

land bleven, niet alleeen geweigerd werden, maar het werd hen eveneens verboden er de voeten terug

op te zetten ;

Dat ander de autoriteiten die hun geboorteplaatsen beheren, in dit geval Kumasi, hun van elk recht

beroofd hebben tot hen uit te sluiten van de gemeenschap waarvan zij afkomstig zijn, hen te beroven

van hun voorouderlijke bezittingen alsook van diegene die zij later op deze plaats zouden verworven

hebben;

Dat bijgevolg de vertragingen om zich als vluchteling te verklaren, des te meer begrijpelijk zouden

moeten zijn ;

B Betreffende het verwijt voor zijn vrees voor vervolging ;

Dat het CGVS twijfels uit over de werkelijkheid van mogelijke vervolgingen vanwege de autoriteiten van

zijn land en bevestigt dat zij niet zou beantwoorden aan de voorschriften van het verdrag van Genève ;
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Terwijl niettegenstaande de uitgestrektheid van Ghana, die het CGVS doet veronderstellen dat

verzoeker elders zou kunnen leven ; de autoriteit is één en dat de bijgelovige praktijken een grote

invloed hebben op het normale leven van de gemeenschap ; dat de traditionele entiteiten krachtig zijn

betreffende het beheer van elke zaak van het grondgebied en dat de politieke en administratieve

autoriteit zich niet mag verzetten tegen de traditionele autoriteiten zonder het gewone leven van haar

entiteiten in gevaar te brengen ;

Dat de religieuse praktijken zodanig gebruikelijk zijn dat wanneer de gemoederen of de fetisjen over de

dood van iemand beslissen,'niets er aan veranderde : de dood zal er op volgen en de geaffecteerde

personen zullen van geen enkele hulp van de Staat genieten, daar deze laatste beschouwt dat deze

zaak zuiver familiaal is ;

Dat evenals indien deze laatsten over de toekenning van een bepaald goed beslissen, zoals het

perceel, gezien zelfs dat een individu aan een ander individu op basis van de wens door de

gemoederen of fetisjen ; dit zou moeten gebeuren zoals gewenst of beslist, onafhankelijk zelfs van de

politieke of administratieve autoriteiten;

Dat dient gezegd of bevestigd te worden dat verzoeker, tenzij af te zien van zijn afkomst en hetgeen er

mee gepaard gaat, en zich definitief beroofd van zijn perceel te erkennen alsook van zijn rechten op de

eigendom van zijn grootvader ; hij enkel in permanente onveiligheid zou leven met het risico zelfs zijn

leven te verliezen ;

Dat hem door B., de Wura, de toegang verboden werd tot de gronden van zijn grootvader alsook deze

van zijn eigen perceel dat hem door zijn grootvader met naam en toenaam gegeven werd ;

Dat het proces verbaal er in deze termen over spreekt:

« 10 juli 2004 na de begrafenis , dat was 31 juli 2004 B. werd de koning, de Wura van het dorp.

Daarvoor hielp ik grootvader met landbouw, hij had gronden. B. bedreigde om te stoppen om het land te

gebruiken van mijn grootvader.Mijn opa had me dat land gegeven, het was een geschenk. Daar deden

we aan landbouw om voedsel te verwerven. Ik vertelde vader daarover, hij ging bij de Wurarchie , om

met de king B. te praten. B. zei dat de grond van mijn grootvader was, dus hij kon dat niet doen ».voir pv

p 8 ;

Dat B., de nieuwe koning, ondanks de flexibiliteit van de Wurachie, zijn manschappen beval hem de

toegang te verbieden, en hem zelfs met de dood bedreigde en mishandelde zoals zijn grootvader

(waarschijnlijk op initiatief van B.) ;

Dat dit alles wordt hernomen in het antwoord op de vraag wat B. gedaan had :

« Wurarchie zei geen probleem je kan verder te werken op het land.Altijd als ik naar het land ging voor

land bouw, vond ik drie mannen altijd , die me onderweg aanvallen dat ik moet stoppen om het land te

gebruiken anders zal het moeilijk worden . Ze begreiden me drie keer ; de derde keer hebben ze me

geslagen en hebben ze me met een rubberen touw vastgebonden. Ze hebben me bij de river bank

gezet. Ze zeiden , als ik niet stop het land te gebruiken, doden ze me zoals grootvader, gebruiken ze

mijn bloed voor de Goden ,de geesten.lk probeerde de touwen los te krijgen maar het ging niet. Ik vond

een vrouw dichtbij, ze ging water lalen, ze heeft me geholpen. Als ik terug kwam, ging ik terug bij vader,

hij ging naar de Wurarche, zij riep B. Want hij was de chief. De Wurarchie zei dat ze het niet leuk vond,

wat er gebeurde. De deze mannen de partners waren van B. De zaak werd erger, want B. was de chief

geworden, wat hij zegt is het bevel Hij zei het land is voor de natives voir pv p9

Dat bijgevolg aangezien de toegang tot zijn eigedom hem niet alleen verboden was, maar ook tot de

eigendom van de familie zo gezegd omdat de grond toebehoort aan personen afkomstig van de

Chefferie ; met de dood bedreigd zoals zijn grootvader, meermaals mishandeld wanneer hij trachtte er

toegang te hebben via de manschappen van Koning B.; hij alle redenen heeft om te vrezen naar Ghana

terug te keren, zolang B. zal leven ;

Dat bijgevolg indien zijn grootvader door de manschappen van B. vermoord werd, en dat deze laatste

bedreigd heeft hem te mishandelen zoals zijn grootvader, is zijn veiligheid enkel maar precair indien hij

ooit naar zijn land zou terugkeren,

Dat deze elementen de RVV er moeten toe leiden de laattijdige verklaringen, niettegenstaande herzien,

onder een andere hoek te zien wegens de vlucht van zijn twee broers, de bedreigingen uitgeoefend op

hun moeder, alsook het dossier in zijn geheel beschouwd en hem hetzij de status van vluchteling op

basis van het Verdrag van Genève betreffende de Vreemdelingen of de toekenning van een subsidiaire

bescherming zoals voorzien in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet te verlenen ;

Daar de geloofwaardigheid van de verklaringen moet tot stand komen vanaf alle elementen van het

dossier had het CGVS zich noodzakelijkerwijze moeten aanpassen aan de Guide des Procédures et

Critères om de status van vluchteling vast te stellen ; hem als een geheel te beschouwen en haar

beslissing te nemen in functie van alle aanwezige elementen ;

Betreffende de werkelijke vrees voor vervolging gegenereerd door het gedrag van de Wura B.;

Dat geen enkel element er mag toe geleid worden met zekerheid te besluiten zoals het CGVS gedaan

heeft, dat verzoeker nooit het slachtoffer zou geweest zijn van de manipulaties van de Overheid van
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Ghana vertegenwoordigd door de Wura B. en de Wurachie Abasadie, dat hij nooit zou aangehouden

geslagen en mishandeld geweest zijn door de manschappen van deze Overheden, dat zijn familie voor

het ogenblik veilig in het land zou leven en dat geen enkele bedreiging tegen zijn veiligheid of zelfs zijn

leven niet steeds zwaar op hem zou wegen;

Dat volgens de verklaringen van betrokkene, het belanrijk is rekening te houden met de moord van zijn

grootvader door de manschappen van B. om zijn plaats te nemen ; de situatie van de moeder voor het

ogenblik ruw behandeld door dezelfde koning, en tenslotte eveneens rekening te houden met de

ervaring van zijn broers die Ghana hebben moeten ontvluchten om te ontsnappen aan de

mishandelingen door dezelfde B. toegebracht ;

Dat men in dit geval rekening moest houden met de 'Guide des Procédures', onder andere nr 46

preciserend dat « de vrees vervolgd te worden niet geacht is voorbehouden te zijn aan personen die

reeds vervolgd werden maar dat zij eveneens het feit kan zijn van diegene die willen vermijden zich in

een situatie te bevinden of die het zouden kunnen zijn » ; want het is niet door het feit dat een lange

termijn zou verlopen zijn tussen het vertrek uit zijn land en deze van zijn asielaanvraag dat deze vrees

zou verdwenen zijn ;

Betreffende de noodzakelijkheid van op zijn minst een subsidiaire bescherming;

Dat de weigering van de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming ten gevolge van

geloofwaardigheid gerechtvaardigd door de termijn om de bescherming aan te vragen enkel geldig zou

zou zijn indien zijn ervaring voor zijn komst naar België, niet identiek zou zijn aan diegene van zijn

broers die verleden jaar verplicht waren te vluchten omwille van dezelfde motieven, te weten hun

pogingen om de gronden van hun voorouders en het perceel van hun broer die reeds in België was uit

tee baten;

Dat verzoeker enkel kan vrezen dat hij zou onderworpen worden aan hetzelfde lot als dat van zijn

grootvader of dat hij zou verplicht zijn te vluchten zoals zijn twee broers voor het ogenblik in uid-Afrika

omwille van hun pogingen om de eigendom van de familie te exploiteren zonder de bedreigingen op hun

moeder;

Dat hij in deze voorwaarden ernstige redenen heeft de terugkeer naar zijn land te vrezen waar hij

riskeert vermoord te worden of opnieuw onderworpen te worden aan folteringen en onmenselijke of

vernederende behandelingen vanwege B. zelf of zijn agenten ; ja zelfs gedood te worden naar het

voorbeeld van zijn grootvader door dezelfde Overheid;

Dat deze situatie toegevoegd aan diegene die hij reeds ondergaan heeft, hoewel het lang tevoren was,

gegronde vrees kan genereren valt niet te betwijfelen ; dat integendeel zij als basis zou moeten dienen

voor de toekenning van de status van vluchteling of dan de toekenning van een subsidiaire bescherming

rekening houdend met hetgeen hem te wachten staat in geval van terugkeer ; en dat door dit feit artikel

48/7 van de wet van15/12/1980 te zijnen gunste zou moeten spelen en hier haar toepassing vinden.

Conclusie

De motivering van weigering alsook de conclusies van de beslissing zijn betwistbaar wat betreft het feit

dat er geen absolute zekerheid kan zijn dat al zijn verklaringen ongegrond zouden zijn en dat hij zou

kunnen ontsnappen aan de trieste werkelijkheid van de autoriteiten van Kumasi (tweede stad van het

land) en niet steeds onder druk zou zijn van de bedreigingen van deze laatsten en die indien nodig er

niet zouden aan twijfelen hem te vermoorden zoals zijn grootvader;

Dat bijgevolg alles moet in het werk gesteld worden om hem in veiligheid te stellen voor de

doodsbedreigingen vanwege B. en hem beschermen tegen de onmenselijke of vernederende

behandelingen verboden door artikel 3 EVRM door hem de status van vluchteling te verlenen daar hij

terecht vreest ruw behandeld te worden , zelfs vermoord en op zijn minst opnieuw onderworpen te

worden aan discriminerende en slechte behandelingen aan dewelke hij onderworpen was telkens hij

trachtte naar het perceel te gaan dat hem door zijn grootvader voor zijn overlijden gegeven werd ;”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker twee verklaringen toe aan het verzoekschrift:

een brief van M. van 29 oktober 2016 en een brief van A.B. van 5 november 2016.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient

daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.
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Een algemene en theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale

bepalingen en algemene beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat

verzoeker aanspraak kan maken op een status van internationale bescherming.

2.3. Verzoeker betwist geenszins de motivering dat hij zijn asielaanvraag heeft gebruikt om een

repatriëring te verhinderen. De Raad herneemt dan ook de motivering dat verzoekers houding om zo

lang te wachten met zijn asielaanvraag de ernst van de voorgehouden problemen in grote mate

relativeert. Bijkomend wijst de Raad ook op de inhoud van de aanvraag om machtiging tot verblijf in

toepassing van artikel 9bis van de vreemdelingenwet (Documenten buiten de asielprocedure, stuk 11).

Daarin geeft verzoeker aan dat hij zijn aanvraag niet vanuit Ghana kon indienen omdat hij er geen

enkele eigendom heeft, waardoor zijn dagelijks leven er uiterst ingewikkeld, zelfs onmogelijk is. Hij

maakt in 2008 geen gewag van feiten waaruit zou kunnen worden afgeleid dat deze verband zouden

kunnen houden met een gegronde vrees voor vervolging bedoeld in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade bedoeld in artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Bovendien is verzoekers huidige verklaring dat hij nog eigendommen heeft die de

aanleiding zijn van de voorgehouden problemen in strijd met de inhoud van zijn aanvraag in 2008. Deze

tegenstrijdigheid doet afbreuk aan de algemene geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

Verzoeker is van mening dat hij alsnog gegronde redenen heeft voor de indiening van zijn

asielaanvraag. Hij verwijst naar problemen die hij zou hebben gehad en nog zou hebben met B. zolang

die zal leven, bij een terugkeer naar Ghana. Hij volhardt in zijn verklaringen afgelegd tijdens het CGVS-

interview waarvan hij er citeert in het verzoekschrift. Hij herhaalt de moord op zijn grootvader door de

manschappen van B. om zijn grootvaders plaats als Wura in te nemen, de situatie van zijn moeder die

bijzonder heeft geleden door B. en het wedervaren van zijn twee broers die zouden zijn gevlucht voor B.

De bestreden beslissing motiveert echter op goede gronden dat verzoekers verklaringen over A.J., de

eerste Wura, over de Wararchie Asabea en over B., de persoon die aan de basis ligt van alle

problemen, beperkt zijn. Hij heeft niet meer dan wat vage en algemene verklaringen afgelegd over de

eerst Wura ooit, over de huidige Wurarchie en over de huidige Wura die verzoekers leven en dat van

zijn moeder en broers zou bedreigen, zodat verzoeker zijn problemen niet aannemelijk maakt. De Raad

stelt vast dat verzoeker deze motivering ongemoeid laat, dat de motieven pertinent zijn, steun vinden in

het administratief dossier en door de Raad worden overgenomen.

De door verzoeker voorgelegde kopieën van zijn rijbewijs en paspoort betreffen persoonlijke gegevens

die niet worden betwist. De brieven van zijn broer A.B. van 24 september 2015 en van 5 november 2016

en de brief van M. van 29 oktober 2016, die overigens loutere kopieën betreffen die gemakkelijk te

fabriceren zijn, hebben een gesolliciteerd karakter, nu deze afkomstig zijn van kennissen van verzoeker

en dateren van na de vasthouding van verzoeker in het gesloten centrum. De vier foto’s die het project

op verzoekers grond zouden betreffen alsook het “site plan” van Fufulso, tonen enkel aan dat verzoeker

een stuk grond bezit, wat niet wordt betwist, maar waarvan niet kan worden gesteld dat dit een bewijs

oplevert van de voorgehouden problemen met B. Deze documenten hebben immers slechts een

ondersteunende bewijswaarde wanneer de geloofwaardigheid van de verklaringen niet is aangetast. De

door verzoeker voorgelegde documenten kunnen de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas niet

herstellen.

Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat verzoekers asielrelaas niet aannemelijk is,

zodat een onderzoek van de kritiek op de overige motieven van de bestreden beslissing zich niet

opdringt.

De bepalingen van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet kunnen niet dienstig worden ingeroepen, nu

de Raad van oordeel is dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde problemen. Er

kan bijgevolg geen sprake zijn van een omkering van de bewijslast.

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

voorwaarden van het voordeel van de twijfel zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

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

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.
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2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet. De Raad merkt op dat er echter geen concrete elementen voorhanden zijn die

wijzen op een dergelijk risico.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico zou lopen

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen.

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 twee december tweeduizend zestien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


