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nr. 187 487 van 23 mei 2017

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 18 oktober 2016 heeft

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

15 september 2016.

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 8 maart 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 april 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. TYTGAT en van attaché B.

VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Ghanese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 30 april 1990 te Accra, Ghana. Uw

vader heeft de Nigeriaanse nationaliteit en uw moeder de Ghanese nationaliteit. Zelf heeft u steeds in

Ghana gewoond. Uw vader heeft nooit in Ghana gewoond na uw geboorte. U groeide op bij uw moeder

in Ghana. Uzelf bent christen. U groeide op in de Ghanese hoofdstad Accra. U liep er school en woonde

bij uw moeder in tot 2008. Net voordien stopte u met school. U ging naar de Accra Academy maar werd

op een bepaald moment voor een korte tijd geschorst. U merkte in deze periode namelijk dat u zich

aangetrokken voelde tot jongens. Een van uw schoolgenoten had dezelfde gevoelens. Op een avond

werden jullie door een andere jongens betrapt in de slaapzaal terwijl u en uw vriend samen in uw bed

lagen. Jullie werden op het matje geroepen en werden beiden geschorst. Uw vriend kwam nadien niet

meer terug naar school.

Uzelf kreeg het thuis hard te verduren nadat uw moeder de reden van uw schorsing vernam. In eerste

instantie kon u blijven inwonen bij uw moeder ondanks de problemen en de ruzies tussen jullie. U
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keerde na uw schorsing ook nog terug naar uw school maar werd uitgelachen door uw medeleerlingen.

Nadat de relatie met uw moeder nog verslechterde en u uiteindelijk besloot om het huis van uw moeder

te verlaten, stopte u ook met school in 2008. In een lokale bar ontmoette u een zekere Kaiser bij wie u

uiteindelijk zes maanden kon inwonen. Hij hielp u ook aan een job bij een telecommunicatiebedrijf waar

u als verkoper aan de slag kon. Na zes maanden bij Kaiser te hebben gewoond, besloot u om alleen te

gaan wonen en een appartement te huren. In diezelfde periode opende u samen met een andere vriend,

Frank, een eigen winkel waar tweedehandskledij werd verkocht. Frank en u hadden elk een kleine

winkel. In deze winkel ontmoette u in 2010 Samuel (P.). Hij kwam regelmatig over de vloer bij u om

kleren te kopen. Jullie werden vrienden en u ging vaak naar zijn huis. Uiteindelijk begonnen jullie een

relatie. Uw vriend Samuel had voordat jullie elkaar kenden een stuk grond geërfd van zijn overleden

moeder. Dat veroorzaakte een conflict met zijn andere familieleden die vonden dat zij ook recht hadden

op dat stuk grond. Deze erfeniskwestie zorgde voor spanningen tussen u en uw vriend aan de ene kant

en de familie van uw vriend aan de andere kant. Op 27 juni 2014 keerde u na een werkdag terug naar

huis. Op een gegeven moment werd u langs achteren aangevallen. U werd geslagen totdat

omstaanders tussenkwamen. De volgende dag sprak u hierover met uw vriend Frank. Hij kende een

politieman en raadde aan om klacht neer te gaan leggen bij deze man. U deed dit ook – omdat u

vermoedde dat de familieleden van Samuel de daders waren – waarop de politieman zei dat ze het in

de gaten zouden houden. Wat later vernam u van de eigenaar van uw winkel dat mensen van de

rechtbank op zoek naar u waren. U wist niet waarom maar dook onder bij uw vriend Frank. Uw partner

Samuel was op dat moment in het buitenland maar keerde terug naar Accra op 17 juli 2014. Een

confrontatie met zijn familie volgde niet veel later in het huis van uw partner. U kon ontsnappen langs de

achterzijde van het huis. U trok in bij een andere kennis in afwachting van meer nieuws. Frank en

Samuel zeiden dat het beter was dat u een tijd uit beeld verdween. Zijn familieleden waren immers ook

klacht gaan neerleggen, en u vreesde voor de rechtbank gebracht te worden omwille van uw

homoseksuele relatie met Samuel. Frank stelde voor dat u naar Nigeria zou kunnen gaan op zoek naar

uw vader. U kreeg wat geld van Samuel en trok naar Lagos. U verliet Ghana op 21 augustus 2014. In

Lagos ontmoette u een andere Ghanees. U legde uw situatie uit en dat u op zoek was naar uw vader.

Uw vader vond u echter niet. De Ghanees legde u uit dat hij naar Libië zou gaan om er in de bouw te

gaan werken. Al snel besloot u om met hem mee te gaan. Jullie trokken eerst naar Kameroen,

vervolgens naar Tsjaad om uiteindelijk in Libië te eindigen waar u in de bouw begon te werken. Tot 26

april 2015 zou u in Libië blijven. Omdat de veiligheidssituatie in Libië verslechterde trokken jullie per

boot naar Griekenland. Jullie bleven een tijdje in Athene om vervolgens naar Macedonië te gaan. Via

Servië ging het naar Hongarije waar u een tijdje in Budapest verbleef. Uiteindelijk vond u iemand die u

naar België kon brengen waar u op 22 juni 2015 aankwam. De volgende dag vroeg u asiel aan bij de

bevoegde Belgische asielinstanties.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde

vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het

lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in

aanmerking kan worden genomen.

U verklaart tijdens het gehoor voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

dat u Ghana verlaten heeft omdat u vreest vervolgd te worden door de Gambiaanse autoriteiten omwille

van uw beweerde relatie met uw vriend Samuel (P.) (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.10-

11).

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat op de asielzoeker de medewerkingsplicht rust om aan

de asielinstanties alle nuttige en relevante informatie te bezorgen omtrent diens identiteit

enerzijds en asielrelaas anderzijds. De Dienst Vreemdelingenzaken vernam via het Eurodac systeem

dat u een visumaanvraag had gedaan op 26 juni 2013 bij de Zwitserse ambassade in Accra, Ghana (zie

administratief dossier). Het CGVS vroeg op basis van deze informatie uw visumdossier op bij de

Zwitserse autoriteiten in uw land van herkomst (zie administratief dossier). In dit opgevraagde

visumdossier werd onder meer een kopie van uw Ghanese paspoort teruggevonden. In dit door u

voorgelegd paspoort op de Zwitserse ambassade in Accra kunnen uw naam en foto teruggevonden

worden. Wanneer u geconfronteerd wordt met dit paspoort, bevestigt uzelf dat het uw foto is die op het

paspoort te zien is (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.9). Het paspoort in kwestie vermeldt

echter een andere geboortedatum dan degene die u vermeldde tijdens uw gehoren voor de

verschillende Belgische asielinstanties. Voor het CGVS en de DVZ vermeldde u immers 30 april 1990

als geboortedatum (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.2), terwijl het door het CGVS bekomen

paspoort 30 april 1982 als geboortedatum vermeldt (zie administratief dossier).

Tijdens het gehoor voor het CGVS verklaarde u ook uitdrukkelijk dat u in Ghana nooit in het bezit bent

geweest van een identiteitsdocument, noch een identiteitskaart, noch een paspoort (zie gehoorverslag
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CGVS, dd. 30 mei 2016, p.2-3). De interviewer stelde u deze vraag meermaals tijdens uw eerste gehoor

voor het CGVS aangezien uw vader de Nigeriaanse nationaliteit zou hebben, en uw moeder de

Ghanese, en aangezien het belangrijk is voor de bevoegde asielinstanties om uw nationaliteit vast te

kunnen leggen (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.2-3-4). Uit de bekomen informatie van

de Zwitserse autoriteiten blijkt niet alleen dat u over de Ghanese nationaliteit beschikt. Belangrijker is

de vaststelling dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden voor de Belgische

asielinstanties. Door uw visumaanvraag niet te vermelden, en door het ontkennen ooit in het bezit te

zijn geweest van enig identiteitsdocument in Ghana, verzaakt u aan de plicht om uw identiteit en

nationaliteit aan te tonen via identiteitsdocumenten indien mogelijk. De informatie die het CGVS

verkreeg toont duidelijk aan dat u in het bezit was van een Ghanees paspoort in Ghana. Door deze

informatie niet mee te delen aan het CGVS, en door zelfs te ontkennen ooit in het bezit te zijn geweest

van een paspoort, verzaakt u aan uw medewerkingsplicht in deze. Bovendien blijkt de informatie over

uw identiteit zoals door u meegedeeld aan de Belgische asielinstanties zelfs niet correct. De

geboortedatum vermeld op het bekomen Ghanese paspoort verschilt immers van de geboortedatum die

u doorgaf aan de Belgische asielinstanties. U verzaakt dus niet enkel aan uw medewerkingsplicht

aangaande het vastleggen van uw identiteit. Gesteld kan worden dat u de Belgische

asielinstanties trachtte te misleiden wat betreft uw geboortedatum.

Voorts bevatte het door de Zwitserse autoriteiten bezorgde visumdossier enkele andere

documenten tegenstrijdig aan uw verklaringen voor de Belgische asielinstanties in het kader van

uw asielaanvraag. Zo verklaarde u voor het CGVS nooit gehuwd te zijn in Ghana, noch kinderen te

hebben in Ghana (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.5). Het aan het CGVS bezorgde

visumdossier bevat echter eveneens een kopie van een door u neergelegde huwelijksakte. Deze akte

vermeld dat u in Kumasi gehuwd bent op 25 juni 2008 (zie administratief dossier). Op het door u

ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulier staat ook vermeld dat u een dochter zou hebben

(zie administratief dossier). Wanneer u met deze informatie geconfronteerd wordt tijdens uw beide

gehoren voor het CGVS, ontkent u met klem dat u ooit een visumaanvraag zou hebben gedaan bij de

Zwitserse ambassade in Ghana (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.9 / zie gehoorverslag

CGVS, dd. 29 juni 2016, p.2). U haalt als verklaring aan dat iemand anders mogelijk in uw plaats een

visumaanvraag zou hebben gedaan hierbij gebruik makend van valse documenten. U ontkent in ieder

geval dat u gehuwd zou zijn, laat staan dat u kinderen zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei

2016, p.9-10). Echter, de asielinstanties kwamen uw visumaanvraag bij de Zwitserse ambassade

in Accra op het spoor via het Eurodac systeem, met andere woorden via uw vingerafdrukken die

werden genomen door de Zwitserse autoriteiten bij uw visumaanvraag. Uw verklaring dat mogelijk

iemand anders uw gegevens zou hebben misbruikt om een visumaanvraag in te dienen lijkt dus

uitgesloten. Vingerafdrukken zijn immers uniek. Het feit dat u de Belgische asielinstanties

klaarblijkelijk niet de waarheid vertelde over uw persoonlijke achtergrond is ook niet

onbelangrijk in het door u naar voren gebrachte asielrelaas voor de Belgische asielinstanties. U

linkt uw beweerde problemen in uw land van herkomst immers aan uw relatie met een man, en in het

algemeen aan het feit dat u zich aangetrokken voelt tot mannen (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei

2016, p.8). De door het CGVS bekomen informatie waaruit blijkt dat u in 2008 gehuwd zou zijn en dat u

zelfs een dochter zou hebben is geen onbelangrijk gegeven in het beoordelen van uw vrees ten

opzichte van uw land van herkomst. Uw beweerde aantrekkingskracht tot mannen en een huwelijk met

een vrouw vormen niet per se een tegenstrijdigheid, maar het feit dat u deze cruciale informatie over

uw persoonlijke achtergrond achterhoudt voor de Belgische asielinstanties, doet toch ernstige

vragen rijzen over de waarachtigheid van het door u aangehaalde asielrelaas. In het algemeen kan

gesteld worden dat u niet alleen verzaakte aan uw plicht tot medewerking aan de Belgische

asielinstanties, maar dat u deze instanties zelfs trachtte te misleiden wat betreft uw identiteit en uw

familiale status in uw land van herkomst.

Verder zijn uw verklaringen over de door u aangehaalde persoonlijke problemen die u in Ghana

zou hebben gekend evenmin overtuigend te noemen. Zo haalt u tijdens het gehoor voor het CGVS

aan dat u in 2010 een relatie zou zijn begonnen met Samuel (P.), dat uw partner problemen kende met

zijn andere familieleden omwille van een geërfd stuk grond van zijn moeder, en dat ook u problemen

kreeg met deze familie, en uiteindelijk ook met de autoriteiten, omdat de familie van uw vriend klacht

tegen u zou hebben neergelegd (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016). Voor het CGVS verklaart u

dat u op 27 juni 2014 door drie onbekende mannen werd aangevallen na een lange werkdag en dat u

nadien met de hulp van een vriend klacht bent gaan neerleggen bij een bevriende politieman (zie

gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.10; zie gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016, p.4). U voegt

eraan toe dat u vermoedt dat de familie van uw partner Samuel achter deze aanval op uw persoon zat

(zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.16-17).

Vervolgens zou de situatie geëscaleerd zijn volgens uw verklaringen. De familieleden van uw partner

zouden vervolgens klacht tegen u hebben neergelegd, en op 17 juli 2014 zouden de familieleden naar
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de woning van uw partner zijn gekomen (na getipt te zijn door de nicht van uw partner) waarop u op

aanraden van Samuel gevlucht zou zijn uit het huis en naar een andere kennis zou zijn gegaan (zie

gehoorverslag CGVS, dd.29 juni 2016, p.5). Tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken

verklaarde u echter dat op 17 juli 2014 de nicht van uw partner naar het huis van uw partner kwam, en

dat ze jullie in bed betrapte, en dat ze begon te schreeuwen waarop de buren kwamen kijken en de

geruchten zich verspreidden, waarop u gevlucht zou zijn (zie vragenlijst CGVS, dd. 10 maart 2016, p.2)

wat toch een enigszins andere versie is van wat zich op 17 juli 2014 zou hebben afgespeeld zoals u het

twee maal voor het CGVS verklaarde.

Bovendien is het wel erg vreemd te noemen dat u besloot de stad en het land te verlaten omwille van

uw vermeende vrees ten opzichte van de autoriteiten omdat deze op de hoogte zouden zijn geweest

van uw homoseksuele relatie, terwijl uw beweerde partner Samuel blijkbaar niet deze vrees had en

besloot om gewoon in Accra te blijven. U slaagt er tijdens het gehoor voor het CGVS niet in uit te leggen

waarom uw beweerde partner ook niet op de vlucht sloeg. U komt niet verder dan te stellen dat hij niet

beschuldigd werd, en dat het bij hem gewoon om een stuk grond ging (zie gehoorverslag CGVS, dd.30

mei 2016, p.11) terwijl logischerwijze de autoriteiten toch eveneens op de hoogte zouden moeten zijn

geweest van de homoseksuele geaardheid van uw beweerde partner gezien uw bewering dat ze op de

hoogte waren van jullie beweerde homoseksuele relatie. Bovendien kunt u evenmin antwoorden wat er

nadien met Samuel gebeurd zou zijn nadat u het land had verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.6).

Gevraagd wie de klacht had neergelegd tegen u en hoe de klacht luidde, antwoordt u dat het de familie

van Samuel was, en dat ze klacht hadden neergelegd omwille van uw relatie met Samuel, en omdat u

hen vals beschuldigd zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, dd.29 juni 2016, p.6). Gevraagd of de

klacht alleen tegen u of ook tegen uw partner was gericht, antwoordt u dat de klacht tegen u beiden was

(zie gehoorverslag CGVS, p.6) wat het des te vreemder maakt waarom enkel u op de vlucht sloeg. Tot

slot kan nog de bedenking gemaakt worden bij uw verklaring dat u klacht zou zijn gaan neerleggen bij

de politie tegen personen deel uitmakend van een familie die op de hoogte zou zijn geweest van uw

beweerde homoseksuele relatie met Samuel. Levend in een maatschappij waar homoseksualiteit

strafbaar is, en waar een homofoob klimaat heerst, kan dit toch als een bedenkelijke verklaring

beschouwd worden aangezien u door deze beweerde daad toch een ernstig risico nam. Uw

verklaringen over de door u beweerde problemen met de Ghanese autoriteiten en met de familie

van uw beweerde partner zijn bijgevolg op sommige punten erg bedenkelijk te noemen.

Voorts dient vooral vastgesteld te worden dat u de oorzaak van de door u aangehaalde

problemen in uw land van herkomst, met name uw beweerde homo- of biseksuele geaardheid,

niet aannemelijk maakt.

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 homo- of biseksueel, 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 homo- of

biseksualiteit, een omstandig, gedetailleerd en spontaan relaas verwachten. Er dient echter

vastgesteld dat u de door u voorgehouden seksuele geaardheid, niet aannemelijk heeft weten te

maken. Er kan aan deze dan ook geen geloof gehecht worden.

Zo kunnen een aantal bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen omtrent de ontdekking

en beleving van uw homoseksuele geaardheid. Vooral kunnen enkele vragen gesteld worden waarop

u zich bewust zou zijn geworden van uw ontluikende gevoelens van homoseksualiteit, en hoe u dit alles

beleefde. Wanneer u meerdere open vragen gesteld worden over de ontdekking van uw homoseksuele

gevoelens in uw land van herkomst, verwijst u telkens naar uw schoolperiode en verklaart u dat u zich

aangetrokken voelde tot andere mannen vanaf 2003 (zie gehoorverslag CGVS, 29 juni 2016). U haalt

ook telkens uw beweerde eerste homoseksuele ervaring aan met een andere leerling in dezelfde school

(zie gehoorverslag CGVS, p.6). Met deze laatste leerling zou u uiteindelijk samen betrapt zijn in uw bed

in de slaapzaal wat tot een schorsing voor jullie beiden zou hebben geleid (zie gehoorverslag CGVS,

p.7). Later tijdens het gehoor wordt u gevraagd of u ooit een relatie met een vrouw heeft gehad waarop

u positief antwoordt (zie gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016, p.8). Uverklaart dat u in 2013 en 2014

een relatie had met een vrouw, in de periode dat u een relatie met Samuel had (zie gehoorverslag

CGVS, dd. 29 juni 2016, p.8). U geeft aan dat u gevoelens voor deze vrouw had (zie gehoorverslag

CGVS, dd. 29 juni, p.8). Gevraagd of u zich dan zowel kan aangetrokken voelen tot mannen als tot

vrouwen verklaart u dat dit inderdaad zo is, maar dat uw voorkeur naar vrouwen uitgaat (zie

gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016, p.8). Het is uiteraard best mogelijk dat u zowel gevoelens kan

hebben voor mannen als voor vrouwen, en dat u dus biseksueel zou zijn, maar het is toch opmerkelijk te

noemen dat u hier niets over vertelde toen u meermaals vragen gesteld werd over de ontluikende

homoseksuele gevoelens tijdens uw jeugd. Vooral omdat u later tijdens het gehoor verklaart dat uw

voorkeur naar vrouwen uitgaat. Tijdens het gehoor wordt u bovendien ook meermaals de vraag gesteld
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wat u voelde op het moment dat u besefte dat u gevoelens kon hebben voor mannen, aangezien u toch

in een homofobe omgeving leefde en opgroeide, waarop u eerst ontwijkend antwoordt dat u zich

herinnert dat u wakker werd op een morgen, dat u zich opgewonden voelde toen iemand naakt

binnenkwam, en dat u een passie voelde. U voegt er ook aan toe dat men u zei dat u op een vrouw leek

(zie gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016, p.9). Wanneer de vraag nogmaals gesteld wordt, antwoordt

u dat het niet moeilijk was om het te aanvaarden, omdat jullie jongens waren, en dat u het gewoon werd,

en dat u die andere jongen op school leerde kennen (zie gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016, p.9).

Wanneer u nogmaals gewezen wordt op het feit dat u toch in een homofobe omgeving en maatschappij

leefde, zoals u zelf eerder aangaf tijdens het gehoor, antwoordt u weer dat u dacht dat het weg zou

gaan, maar dat het niet wegging, en dat u het aanvaardde (zie gehoorverslag CGVS, dd. 29 juni 2016,

p.10). Vervolgens wordt u dan zelf gevraagd of u tijdens uw jeugd eveneens gevoelens kon hebben voor

meisjes waarop u antwoordt van wel hierbij een voorbeeld gevend van een van uw leraressen (zie

gehoorverslag CGVS, p.10). Wanneer u vervolgens opnieuw gevraagd wordt hoe het voor u was om te

beseffen dat u zich zowel tot meisjes als tot jongens aangetrokken kon voelen, en of het niet vreemd

aanvoelde, antwoordt u dat het niet zo lang duurde, zolang u er maar van genoot (zie gehoorverslag

CGVS, dd. 29 juni 2016, p.10). Wat later tijdens het gehoor wordt u de algemene vraag gesteld hoe het

voor u was om op te groeien in een homofobe omgeving in Ghana als homo- of biseksueel waarop u

antwoordt dat de mensen niet vriendelijk zijn, maar dat niet iedereen het weet, en dat het dus niet zo

moeilijk was. Anderzijds verklaart u dat sommigen zich gedragen als vrouwen, en dat ze dus weten dat

ze zo zijn, maar dat ze je met rust laten (zie gehoorverslag CGVS, dd.29 juni 2016, p.10). Gelet op de

strafbaarstelling en het heersende sociale en religieuze stigma ten aanzien van homoseksualiteit

in uw land van herkomst is het bijzonder vreemd dat u in het geheel van uw antwoorden op de

vele gestelde vragen over de beleving en de ontdekking van uw beweerde homo- en biseksuele

geaardheid op geen enkel moment een gevoel van angst of vertwijfeling ter sprake brengt. Met

uw antwoorden lijkt u aan te geven dat u zonder al te veel problemen uw homo- of biseksuele

geaardheid aanvaardde hoewel u toch in een maatschappij leefde die homoseksualiteit niet echt

toejuicht. Deze erg weinig doorleefde antwoorden komen dan ook allesbehalve overtuigend over.

Uw op sommige punten ontwijkende, dan wel beknopte antwoorden, geven veeleer blijk van een

gebrek aan inzicht in de complexe realiteit waarmee een homo- of biseksueel, opgroeiend en

levend in een homofobe maatschappij als de Ghanese, geconfronteerd wordt bij de

bewustwording van de eigen seksuele geaardheid, en de manifest vijandige perceptie ervan door

de burgerlijke maatschappij. Uw onvermogen blijk te geven van reflectie of twijfel bij de

ontdekking van uw homoseksuele geaardheid bij de manier waarop u met dit besef omging, en

onrechtstreeks ook met het besef dat u tegelijk in een maatschappij leefde die manifest vijandig

staat tegenover de gevoelens die u ervaren zou hebben, getuigen van een dermate onvermogen

om uw, door u geopperde, ervaringen te schetsen, kaderen en uit te leggen, dat er ernstig en

volledig afbreuk gedaan wordt aan de geloofwaardigheid van de door u geopperde

homoseksuele geaardheid.

Bovenstaande vaststellingen leiden dan ook tot de conclusie dat u er tijdens het gehoor niet in

slaagt uw beweerde homo- of biseksualiteit aannemelijk te maken, noch de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten in uw land van herkomst. Uw verklaringen tijdens de verschillende gehoren in

de asielprocedure zijn weinig overtuigend, vaag en op sommige punten zelfs inconsistent.

Tijdens het gehoor voor het CGVS legt u uw geboorteakte voor die u werd opgestuurd vanuit Ghana (zie

gehoorverslag CGVS, 30 mei 2016, p.3). Op uw identiteitsgegevens werd hierboven reeds uitgebreid

ingegaan. De door u voorgelegde geboorteakte vermeldt 30 april 1990 als geboortedatum terwijl al de

bekomen documenten in uw visumdossier 30 april 1982 als geboortedatum vermelden (zie

administratief dossier). De door u voorgelegde geboorteakte werd bovendien uitgegeven door de

Ghanese bevoegde instantie op 4 februari 2016 in Accra wat uw vrees ten opzichte van de Ghanese

autoriteiten enigszins relativeert. Bovendien staat op de geboorteakte vermeld dat uw moeder Suzana

(A.) de persoon is die de instanties heeft geïnformeerd op 25 juni 2015 terwijl u voor het CGVS

beweerde dat uw moeder overleed in 2013 (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.4-5). Tot slot

legt u eveneens een medisch attest voor, dd. 23 juni 2016, opgesteld door dokter (D.R.), waarin vermeld

wordt dat u op 22 juni geopereerd werd omwille van anale fistels. Dit door u neergelegd medisch attest

wijzigt echter niets aan de hierboven gemaakte vaststellingen. Inzake medische problemen zijn andere

procedures voorzien dan de asielprocedure. Bovendien is er geen noodzakelijke link tussen de

medische problemen waarmee u te kampen heeft en de oorzaak van de door u aangehaalde problemen

in uw land van herkomst.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen

hoofde een “gegronde vrees voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in

aanmerking kan worden genomen, of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van
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oorsprong een “reëel risico op het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van

de subsidiaire bescherming zou lopen.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker wenst aan het feitenrelaas een aantal elementen toe te voegen. Hij ontving niet enkel

geld van Samuel, doch tevens van Frank aan wie hij zijn winkel verkocht.

Verder wijst hij erop dat het gehoor weliswaar in het Nederlands verliep doch verliep het in het Engels

en zonder tolk. Telkens was er geen tolk aanwezig en verliepen de gehoren in het Engels.

Verzoeker blijft betwisten dat hij ooit een reispas bezat en een visum aanvroeg. Hij is nooit gehuwd en

heeft geen kinderen.

Over zijn geaardheid kan geen twijfel bestaan. Verzoeker wordt nog steeds behandeld voor de gevolgen

van zijn seksuele gedrag.

2.2. Verzoeker beroept zich in een eerste middel op de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en

“correcte toepassing van de taalwetgeving en tolk”.

Hij betoogt:

“Doordat het CGVS op 30 mei 2016 en 29 juni 2016 het gehoor liet verlopen in het Engels zonder

bemiddeling van een tolk Engels / Nederlands, terwijl in het dossier van de verwerende partij de

schriftelijk beweerde weergave van het gehoor in het Nederlands wordt weergegeven.

De procedure in dit concreet dossier behoort tot de Nederlandse taalrol.

Het verslag is in het Nederlands opgesteld, taal die niet door de dossierbehandelaar gebruikt werd. Dit

verslag kan in die omstandigheden onmogelijk de trouwe weergave zijn van de vragen die werden

gesteld en de antwoorden die werden gegeven tijdens het gehoor.

De persoon die door de verwerende partij met het gehoor van de verzoeker werd gelast was op op 30

mei 2016 en 29 juni 2016 duidelijk niet gekwalificeerd om het gehoor in het Engels te houden en naar

het Nederlands zonder tolk of vertaler in een gehoorverslag te vertalen.

Niet alleen moet de vluchteling de vraagstelling door de verwerende partij goed begrijpen. De

dossierbehandelaar moet ook de verklaringen van de vluchteling goed begrijpen, hetgeen in casu op op

30 mei 2016 en 29 juni 2016 manifest niet het geval was.

De raadsman van de verzoeker formuleerde reeds een bezwaar tegen deze werkwijze bij de aanvang

van het gehoor.

Twee maanden na datum is het niet meer mogelijk het relaasverslag op juistheid nauwkeurig te

verifiëren.

De weigeringbeslissing steunt ten onrechte op beweerde tegenstrijdigheden en onvolledigheden die de

verwerende partij meent te ontdekken in de gehoorverslagen van op 30 mei 2016 en 29 juni 2016.

De gehoorverslagen kunnan niet geacht worden de nauwkeurige weergave te zijn van de gehoren en

kunnan dus ook niet als basis dienen om de weigering beslissingen geldig te motiveren.

In een dergelijke gevoelige materie is de vertaling door een erkende, beëdigde tolk of vertaler van

essentieel belang.

De verklaringen van de verzoeker zoals ze worden weergegeven in het “gehoorverslag” van op 30 mei

2016 en 29 juni 2016 kunnen niet dienen om de weigeringbeslissing te motiveren.

Ze dienen uit de debatten te worden geweerd.

De weigeringbeslissingen steunen ten onrechte op beweerde tekortkomingen in het asielrelaas van de

verzoekende partij.

De verzoeker moet opnieuw gehoord worden door de verwerende partij, met tussenkomst van een

erkende tolk Nederlands/Engels.”

2.3. In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 48 en 48/3 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: Vreemdelingenwet).
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Zijn identiteit en etnische origine blijken uit de neergelegde stukken en worden door verweerder niet in

vraag gesteld.

“De verwerende partij concludeert ten onrechte, op basis van hypothetische overwegingen dat het

asielrelaas ongeloofwaardig zou zijn.

De verzoeker blijft erbij dat hij nooit een visum heeft aangevraagd bij de Zwitserse ambassade.

De verzoeker blijft erbij dat hij niet gehuwd is en geen kinderen heeft.

Aan de verzoeker werden hieromtrent geen authentieke documenten voorgelegd.

Integendeel wordt een origineel attest voorgelegd waaruit blijkt dat er op de door de verwerende partij

gestelde plaats op de door de verwerende partij gestelde datum geen huwelijk werd geacteerd

betreffende de verzoeker.

Dit document attesteert in volgende termen dat uit de opzoekingen in de registers van de huwelijken

blijkt dat geen huwelijk werd geregistreerd tussen de verzoeker en zijn beweerde echtgenote:

(…)

Dit attest weerlegt de stelling van de verwerende partij. (stuk 5)

Alle conclusies die worden afgeleid uit de ongegronde bewering dat de verzoeker “cruciale informatie”

over zijn “persoonlijke achtergrond” zou achtergehouden hebben betreffende zijn familiale situatie en

zijn persoonlijke achtergrond zijn ten onrechte afgeleid.

zou hebben verzwegen en dat medewerkingsplicht met de Belgische asielinstanties

De verzoeker antwoordde te goeder trouw op de vragen van de dossierbehandelaar.”

Verzoeker vervolgt:

“Terwijl de Verzoekende partij in zijn regio van herkomst wel degelijk gevaar loopt en het voorwerp is

van ongeoorloofde discriminatie wegens zijn sexuele geaardheid.

Dat tijdens het gehoor duidelijk gewezen werd op deze angstwekkende situatie.

Het feit dat een asielrelaas ongeloofwaardig overkomt met betrekking tot bepaalde aspecten, of geen

afdoende materieel bewijs zou leveren om zijn asielrelaas te ondersteunen, quod non, betekent daarom

nog niet dat de asielzoeker geen nood heeft aan internationale bescherming.

De betwiste beslissingen scheppen een vermoeden van kwade trouw en trekken de geloofwaardigheid

van de verzoeker ernstig in twijfel. Hij heeft nochtans tijdens het gehoor de feiten zo nauwkeurig

mogelijk weergegeven, rekening gehouden met de omstandigheden van dit gehoor. De bestreden

beslissing tast ten onrechte het vermoeden van goede trouw aan.”

Vervolgens geeft hij een algemene uiteenzetting omtrent de bewijslast in en de beoordeling van

asielaanvragen.

2.4. Verzoeker beroept zich in een derde middel op de schending van artikelen 48/2 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Hij herhaalt dat zijn identiteit en zijn etnische origine blijken uit de neergelegde stukken. De discriminatie

ten aanzien van homoseksuelen in Ghana is algemeen bekend en wordt door verweerder niet in twijfel

getrokken. Ten onrechte stelt het CGVS dat verzoeker niet voldoet aan de voorwaarden voor subsidiaire

bescherming. Het CGVS geeft geen concrete en geldige motivering over de weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus.

“Omwille van de hierboven reeds aangehaalde redenen, zou de verzoekende partij zich in een ernstige

toestand bevinden en zou een reëel risico lopen op ernstige schade indien zij naar het land zou

terugkeren waar zij gewoonlijk verbleef.

Moest de verzoeker terugkeren naar zijn regio van herkomst, dan zou hij zich bevinden in een situatie

van willekeurige onmenselijke en vernederende behandeling aangezien hij aldaar steeds dreigt het

slachtoffer te zijn van de onmacht van de overheid om hem adequaat te beschermen.

Zo’n situatie van willekeurige onmenselijke en vernederende behandeling, die bedreigend is voor de

bevolking kan voldoende zijn om tot de subsidiaire bescherming te kunnen besluiten.

Het dossier bevat geen achtergrondinformatie met betrekking tot de regio van herkomst van de

Verzoeker die zou aantonen dat hij veilig kan terugkeren naar zijn regio van herkomst.

Dat dit tot gevolg heeft dat het CGVS overeenkomstig artikel 48/2 in ieder geval het statuut van

subsidiaire bescherming had moeten toekennen aan de verzoekende partij.”

2.5. Ter staving van zijn betoog voegt verzoeker een attest van de Kuwasi Metropolitan Assembly en

medische documenten bij het verzoekschrift (bijlagen 5 en 6).

3. Beoordeling van de zaak
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3.1. De door verzoeker aangevoerde middelen worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid,

samen behandeld.

3.2. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Waar verzoeker de schending aanvoert van de

“correcte toepassing van de taalwetgeving en tolk”, duidt verzoeker niet aan welke rechtsregel(s) of

rechtsbeginsel(en) hij geschonden acht, noch op welke wijze deze geschonden zouden zijn. Deze

schending wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

3.3. Verzoeker preciseert evenmin op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de vreemdelingenwet,

dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling kunnen

worden erkend dan wel als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming, in casu

zouden (kunnen) zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg evenmin dienstig

aangevoerd.

3.4. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

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

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoeker al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in artikelen 48/3 en 48/4. Gelet op

het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op alle

aangevoerde argumenten.

3.5. Verzoeker tracht vooreerst te laten uitschijnen dat zich tijdens de gehoren bij het CGVS

vertaalproblemen zouden hebben voorgedaan omdat de ondervrager het Engels bezigde en er geen

gebruik werd gemaakt van een tolk. Hij vraagt dan ook de gehoorverslagen uit de debatten te weren.

Verzoeker kan in dit betoog echter hoegenaamd niet worden gevolgd. In dit kader kan vooreerst worden

opgemerkt dat artikel 51/4 van de Vreemdelingenwet niet geschonden is doordat het interview op het

CGVS zonder tussenkomst van een tolk werd afgenomen in een andere taal dan de proceduretaal.

Artikel 51/4 verhindert niet dat de dossierbehandelaar zich tijdens het interview uitdrukt in een vreemde

taal, in casu het Engels, en zelf de rol van tolk waarneemt wanneer hij die taal beheerst (RvS 3

september 2008, nr. 185.993).

Verzoeker toont op generlei wijze aan dat de ondervrager bij het CGVS het Engels onvoldoende

machtig zou zijn geweest om zich in deze taal uit te drukken en zelf de rol van tolk waar te nemen. Dit

geldt nog des te meer nu noch verzoeker, noch diens advocaat (die hem gedurende beide gehoren bij

het CGVS bijstond) een fundamenteel bezwaar formuleerde tegen het plaatsvinden van het gehoor of

tegen de gehanteerde werkwijze. Dat verzoekers raadsman, zoals beweerd wordt in het verzoekschrift,

hiertegen wel bezwaar zou hebben geformuleerd, vindt geen steun in het dossier en kan niet worden

gevolgd. Uit de gehoorverslagen van het CGVS blijkt dat bij de aanvang van beide gehoren aan

verzoeker werd gevraagd of hij de tolk begreep. Tevens werd er verduidelijkt dat verzoeker eventuele

problemen – betreffende de tolk of andere – moest melden. Verzoeker maakte nergens melding van

problemen inzake de communicatie of vertaling. Ook zijn advocaat formuleerde geen opmerkingen in

deze zin wanneer daartoe aan het einde van de gehoren de kans werd geboden. Uit de

gehoorverslagen blijkt bovendien dat de gehoren op normale wijze zijn geschied en hieruit kunnen geen

problemen inzake de vertaling of communicatie worden afgeleid. Verzoekers raadsman verwees op het

einde van het tweede gehoor naar de genuanceerde verklaringen van verzoeker, zodat ook hieruit kan

afgeleid worden dat er geen communicatieproblemen waren.

Dit alles klemt nog des te meer nu verzoeker in het onderhavige verzoekschrift integraal verwijst naar

het feitenrelaas zoals gehanteerd in de bestreden beslissing en dat is geconstrueerd op basis van de

verklaringen van verzoeker zoals neergeschreven in de gehoorverslagen van het CGVS. Bovendien

dient te worden opgemerkt dat het niet ernstig is van verzoeker om op algemene wijze te beweren dat

de gehoorverslagen “onmogelijk de trouwe weergave” kunnen zijn van zijn gezegden, dat de

ondervrager “duidelijk niet gekwalificeerd” was om het gehoor in het Engels te houden en dat deze

ondervrager verzoekers verklaringen “manifest niet” begreep, zonder hierover enige verdere duiding te

verschaffen. Verzoeker toont niet in concreto aan dat, waar of op welke wijze dit de weergave van zijn

verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij concreet aan dat, waar of hoe dit van invloed zou

zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

In de bestreden beslissing wordt mede gelet op het voorgaande met recht gemotiveerd:
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“Vooreerst dient opgemerkt te worden dat op de asielzoeker de medewerkingsplicht rust om aan

de asielinstanties alle nuttige en relevante informatie te bezorgen omtrent diens identiteit

enerzijds en asielrelaas anderzijds. De Dienst Vreemdelingenzaken vernam via het Eurodac systeem

dat u een visumaanvraag had gedaan op 26 juni 2013 bij de Zwitserse ambassade in Accra, Ghana (zie

administratief dossier). Het CGVS vroeg op basis van deze informatie uw visumdossier op bij de

Zwitserse autoriteiten in uw land van herkomst (zie administratief dossier). In dit opgevraagde

visumdossier werd onder meer een kopie van uw Ghanese paspoort teruggevonden. In dit door u

voorgelegd paspoort op de Zwitserse ambassade in Accra kunnen uw naam en foto teruggevonden

worden. Wanneer u geconfronteerd wordt met dit paspoort, bevestigt uzelf dat het uw foto is die op het

paspoort te zien is (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.9). Het paspoort in kwestie vermeldt

echter een andere geboortedatum dan degene die u vermeldde tijdens uw gehoren voor de

verschillende Belgische asielinstanties. Voor het CGVS en de DVZ vermeldde u immers 30 april 1990

als geboortedatum (zie gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.2), terwijl het door het CGVS bekomen

paspoort 30 april 1982 als geboortedatum vermeldt (zie administratief dossier). Tijdens het gehoor voor

het CGVS verklaarde u ook uitdrukkelijk dat u in Ghana nooit in het bezit bent geweest van een

identiteitsdocument, noch een identiteitskaart, noch een paspoort (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei

2016, p.2-3). De interviewer stelde u deze vraag meermaals tijdens uw eerste gehoor voor het CGVS

aangezien uw vader de Nigeriaanse nationaliteit zou hebben, en uw moeder de Ghanese, en aangezien

het belangrijk is voor de bevoegde asielinstanties om uw nationaliteit vast te kunnen leggen (zie

gehoorverslag CGVS, dd.30 mei 2016, p.2-3-4). Uit de bekomen informatie van de Zwitserse

autoriteiten blijkt niet alleen dat u over de Ghanese nationaliteit beschikt. Belangrijker is de

vaststelling dat u belangrijke informatie heeft achtergehouden voor de Belgische asielinstanties.

Door uw visumaanvraag niet te vermelden, en door het ontkennen ooit in het bezit te zijn geweest van

enig identiteitsdocument in Ghana, verzaakt u aan de plicht om uw identiteit en nationaliteit aan te tonen

via identiteitsdocumenten indien mogelijk. De informatie die het CGVS verkreeg toont duidelijk aan dat u

in het bezit was van een Ghanees paspoort in Ghana. Door deze informatie niet mee te delen aan het

CGVS, en door zelfs te ontkennen ooit in het bezit te zijn geweest van een paspoort, verzaakt u aan uw

medewerkingsplicht in deze. Bovendien blijkt de informatie over uw identiteit zoals door u meegedeeld

aan de Belgische asielinstanties zelfs niet correct. De geboortedatum vermeld op het bekomen

Ghanese paspoort verschilt immers van de geboortedatum die u doorgaf aan de Belgische

asielinstanties. U verzaakt dus niet enkel aan uw medewerkingsplicht aangaande het vastleggen

van uw identiteit. Gesteld kan worden dat u de Belgische asielinstanties trachtte te misleiden wat

betreft uw geboortedatum.

Voorts bevatte het door de Zwitserse autoriteiten bezorgde visumdossier enkele andere

documenten tegenstrijdig aan uw verklaringen voor de Belgische asielinstanties in het kader van

uw asielaanvraag. Zo verklaarde u voor het CGVS nooit gehuwd te zijn in Ghana, noch kinderen te

hebben in Ghana (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.5). Het aan het CGVS bezorgde

visumdossier bevat echter eveneens een kopie van een door u neergelegde huwelijksakte. Deze akte

vermeld dat u in Kumasi gehuwd bent op 25 juni 2008 (zie administratief dossier). Op het door u

ingevulde en ondertekende visumaanvraagformulier staat ook vermeld dat u een dochter zou hebben

(zie administratief dossier). Wanneer u met deze informatie geconfronteerd wordt tijdens uw beide

gehoren voor het CGVS, ontkent u met klem dat u ooit een visumaanvraag zou hebben gedaan bij de

Zwitserse ambassade in Ghana (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei 2016, p.9 / zie gehoorverslag

CGVS, dd. 29 juni 2016, p.2). U haalt als verklaring aan dat iemand anders mogelijk in uw plaats een

visumaanvraag zou hebben gedaan hierbij gebruik makend van valse documenten. U ontkent in ieder

geval dat u gehuwd zou zijn, laat staan dat u kinderen zou hebben (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei

2016, p.9-10). Echter, de asielinstanties kwamen uw visumaanvraag bij de Zwitserse ambassade

in Accra op het spoor via het Eurodac systeem, met andere woorden via uw vingerafdrukken die

werden genomen door de Zwitserse autoriteiten bij uw visumaanvraag. Uw verklaring dat mogelijk

iemand anders uw gegevens zou hebben misbruikt om een visumaanvraag in te dienen lijkt dus

uitgesloten. Vingerafdrukken zijn immers uniek. Het feit dat u de Belgische asielinstanties

klaarblijkelijk niet de waarheid vertelde over uw persoonlijke achtergrond is ook niet

onbelangrijk in het door u naar voren gebrachte asielrelaas voor de Belgische asielinstanties. U

linkt uw beweerde problemen in uw land van herkomst immers aan uw relatie met een man, en in het

algemeen aan het feit dat u zich aangetrokken voelt tot mannen (zie gehoorverslag CGVS, dd. 30 mei

2016, p.8). De door het CGVS bekomen informatie waaruit blijkt dat u in 2008 gehuwd zou zijn en dat u

zelfs een dochter zou hebben is geen onbelangrijk gegeven in het beoordelen van uw vrees ten

opzichte van uw land van herkomst. Uw beweerde aantrekkingskracht tot mannen en een huwelijk met

een vrouw vormen niet per se een tegenstrijdigheid, maar het feit dat u deze cruciale informatie over

uw persoonlijke achtergrond achterhoudt voor de Belgische asielinstanties, doet toch ernstige

vragen rijzen over de waarachtigheid van het door u aangehaalde asielrelaas.
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In het algemeen kan gesteld worden dat u niet alleen verzaakte aan uw plicht tot medewerking aan de

Belgische asielinstanties, maar dat u deze instanties zelfs trachtte te misleiden wat betreft uw identiteit

en uw familiale status in uw land van herkomst.”

Verzoekers blijft tot op heden volhouden dat hij nooit een paspoort had, nooit een visum aanvroeg, nooit

gehuwd is en geen kinderen heeft. Uit het visumdossier (administratief dossier, map ‘landeninformatie’)

blijkt echter duidelijk dat verzoeker wel degelijk een paspoort bezat, een visum ging aanvragen en

daarbij een huwelijksakte neerlegde en stelde gehuwd te zijn en een dochter te hebben. Dit

visumdossier werd blijkens de stukken van het dossier teruggevonden aan de hand van verzoekers

vingerafdrukken zodat deze stukken, gelet op het feit dat vingerafdrukken door het lijnenspel uniek zijn

voor elk individu, toe te schrijven zijn aan verzoeker Bovendien blijkt uit de nagenoeg identieke

handtekeningen van verzoeker in het visumdossier en in de onderhavige asielprocedure duidelijk dat

verzoeker de visumaanvraag zelf ondertekende. Dezelfde vaststelling geldt voor de gelijkenissen tussen

de foto’s van verzoeker die figureren in het visumdossier en op de bijlage 26. Dat verzoeker

desalniettemin blijft ontkennen werpt een ernstige smet op de algehele geloofwaardigheid van zijn

verklaringen.

Verder kan het bij het verzoekschrift gevoegde attest niet volstaan om aan te tonen dat verzoeker niet

gehuwd zou zijn en geen kind zou hebben. Dit attest wordt slechts bijgebracht in de vorm van een

makkelijk manipuleerbare kopie. Verder betreft het een document dat in wezen door om het even wie

met een computer, om het even waar en om het even wanneer kan zijn opgesteld. Hoe dan ook weegt

dit attest niet op tegen en is het strijdig met zowel de verklaringen die verzoeker aflegde als de

documenten die hij neerlegde in het kader van zijn visumaanvraag.

Derhalve blijven de voormelde motieven onverminderd gehandhaafd.

In de bestreden beslissing wordt verder op omstandige, duidelijke en gedetailleerde wijze uiteengezet

waarom noch aan verzoekers voorgehouden geaardheid, noch aan de problemen die hieruit zouden zijn

voortgevloeid enig geloof kan worden gehecht. Verzoeker beperkt zich tot het uiten van een aantal

algemeenheden en tot een loutere betwisting van de conclusie van het CGVS. Hij onderneemt echter

niet de minste poging om de motieven ten grondslag van de bestreden beslissing te weerleggen en

voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Deze motieven

vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoeker deze niet

dienstig aanvecht, onverminderd overeind.

Zij volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers vermeende

geaardheid en problemen.

De documenten in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen omwille van de in de

bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker mede gelet op

het voorgaande niet dienstig worden weerlegd, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

De bijkomende medische stukken bij het verzoekschrift kunnen hieraan evenmin afbreuk doen. Ten

aanzien van deze attesten kan namelijk hetzelfde worden gesteld als hetgeen in de bestreden beslissing

terecht wordt gesteld omtrent verzoekers medische problemen, met name:

“Inzake medische problemen zijn andere procedures voorzien dan de asielprocedure. Bovendien is er

geen noodzakelijke link tussen de medische problemen waarmee u te kampen heeft en de oorzaak van

de door u aangehaalde problemen in uw land van herkomst.”

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 Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

3.6. De bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom de subsidiaire

beschermingsstatus wordt geweigerd mist feitelijke grondslag. Uit de bestreden beslissing blijkt duidelijk

dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de motieven in de beslissing heeft besloten

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopen met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat

de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.
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In zoverre 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 ingevolge deze vaststellingen niet aan dat hij in aanmerking komt voor

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker laat verder weliswaar uitschijnen dat voldaan zou zijn aan de criteria bepaald in artikel 48/4, §

2, c) van de Vreemdelingenwet doch hij preciseert op generlei wijze waarom de situatie in zijn land en

regio van herkomst aan de criteria in dit artikel zou beantwoorden. Evenmin brengt hij enig begin van

informatie bij waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. Bijgevolg kan aan verzoeker evenmin subsidiaire

bescherming worden verleend op basis van voormelde bepaling.

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 van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig mei tweeduizend zeventien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


