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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 22.850 van 9 februari 2009
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 27 oktober
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 10 oktober 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 12 januari 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5
februari 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. VAN DAMME en van
attaché A. VAN DE VOORDE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.  De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten, te behoren tot de etnie Ashanti en
afkomstig te zijn uit Accra. U bent getrouwd en hebt k inderen. U dreef handel in
tweedehands kleding. Uw vriend (J.A.) overleed drie jaar geleden. Hij voerde besnijdenis
uit bij meisjes op vraag van de betrokken familie. Hij deed dit ’s avonds in het geheim,
omdat deze praktijk  wettelijk  verboden is en hij wilde vermijden dat getuigen hem
zouden aangeven bij de politie. U was een paar keer aanwezig toen (J.) de besnijdenis
toepaste. Een vrouw die u vaak bij (J.) zag, (S.), kwam op 1 mei 2008 naar u toe,
vergezeld van een u onbekende moeder en haar zevenjarige dochter. U werd gevraagd
om het dochtertje te besnijden en u zei haar dat u dit diezelfde avond kon doen. U
kreeg een voorafbetaling ten belope van de helft van het afgesproken geldbedrag van 5
miljoen Ghanese Cedi’s (ongeveer 300 US Dollar). Van zodra het donker werd,
omstreeks 17.30 uur, besneed u in het geheim het meisje in de kamer van (J.) en met
gebruik van zijn materiaal (scheermesje, watjes en ontsmettingsmiddel), terwijl de twee
voornoemde vrouwen het k ind vasthielden. Later telefoneerde (S.) u en vertelde ze u dat
het besneden meisje was gehospitaliseerd omdat ze was blijven bloeden. U meent dat u
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misschien op een verkeerde manier had gesneden, waardoor het bloeden niet stelpte. U
was bij een vriend in de wijk Adabraka toen uw echtgenote u omstreeks 21 uur
telefonisch waarschuwde dat de lokale politie u thuis was komen zoeken in verband met
het besneden meisje. De dokters van het hospitaal hadden de politie erbij geroepen om
de persoon te vatten die de besnijdenis had uitgevoerd. U vreesde voor lange tijd te
worden opgesloten wegens het uitvoeren van een illegale besnijdenis en besloot het land
te ontvluchten. U ging naar een vriend in de havenstad Tema, die u diezelfde avond
hielp aan boord gaan van een groot schip. Op 19 mei 2008 meerde u aan in Antwerpen
en op 23 mei 2008 vroeg u asiel aan.

B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de
Geneefse Vluchtelingenconventie of een risico op het lijden van ernstige schade zoals
voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk  hebt gemaakt.
De door u ingeroepen feiten zijn niet geloofwaardig en uw vrees voor gerechtelijke
straffen valt buiten de toepassingsfeer van de Vluchtelingenconventie.
U verklaarde uw land te hebben verlaten nadat u een illegale besnijdenis uitvoerde bij
een zevenjarig meisje, maar uw relaas is hieromtrent ongeloofwaardig. U beweerde dat u
aanwezig was toen uw vriend (J.) besnijdenissen uitvoerde en dat hij u zo leerde te
besnijden. U kon echter geen antwoord geven op de vraag waarom u deze praktijk  van
(J.) leerde of diende te leren (zie gehoorverslag CGVS, p. 3). U kent buiten (J.) niemand
anders die besnijdenissen uitvoert en weet niet of dit al dan niet vooral door vrouwen
gedaan wordt (p. 9). U antwoordde niet op de vraag waarom u tegen de moeder zei dat u
haar dochter (diezelfde avond) kon (en zou) besnijden, terwijl u meer dan drie jaar
geleden en slechts twee maal een besnijdenis had bijgewoond (CGVS, p. 3 en 5). U
antwoordde evenmin op de herhaaldelijke vraag of u de besnijdenis op vraag van de
moeder uitvoerde omwille van het aanzienlijke geldbedrag (p. 5). U weet ook niet
waarom die moeder haar dochter wilde laten besnijden (p. 9). Gevraagd waarom
besnijdenis wordt toegepast, verklaarde u dit niet goed te weten (p. 5). U voegde hieraan
toe dat uw vriend (J.) u had verteld dat meisjes zich na een besnijdenis beter voelen,
maar dat alleen vrouwen kunnen weten wat dat precies inhoudt (p. 5). U kon ook geen
duidelijk  antwoord geven op de vraag welke ingreep u precies uitvoerde of nog over
welke vorm van besnijdenis het ging (p. 6). U kent niet de verschillende vormen of types
van besnijdenis. U stelde enkel te weten hoe (J.) het deed en dat u zijn voorbeeld
volgde. U kon niet preciseren wat u wegsneed bij het meisje (p. 6). U verklaarde een
rode vloeistof (en een traditioneel poeder) te hebben gebruikt om het bloeden te
stelpen, maar u kon niet preciseren om welke product (naam, medicijn) het ging (p. 6).
U weet niet precies hoe de praktijk  van besnijdenis ontstaan is en waarom het wordt
uitgevoerd in Ghana (p. 9). U weet niet welke rol traditie, etnie of religie hierbij spelen (p.
9). U verklaart enkel dat besnijdenis in vele Afrikaanse landen plaatsvindt, maar dat het
weinig voorkomt in Ghana omdat de meeste Ghanezen er tegen zijn en dat het
bovendien illegaal is (p. 9). Uit het voorgaand blijk t een verregaande onwetendheid in uw
hoofde die toelaat ernstig te twijfelen aan uw bewering als zou u daadwerkelijk  een
besnijdenis hebben uitgevoerd.
Verder is het totaal ongeloofwaardig dat u niet meer informatie bekwam of inwon over
het verdere lot van het door u besneden meisje (CGVS, p. 7 en 8). U bevestigde immers
regelmatig telefonisch contact te onderhouden met uw echtgenote. Zo zou uw
echtgenote u eind mei 2008, één week na uw aankomst in België, verteld hebben dat
het meisje nog lang in het hospitaal diende te blijven, dat de zaak ophef maakte in uw
buurt en dat u gezocht werd (p. 8). U belde later nog met uw echtgenote, maar kwam
niets meer te weten over het lot van het besneden meisje. U weet niet of het meisje in
levensgevaar is, dan wel of het goed met haar komt (p. 8). U was kennelijk  niet
geïnteresseerd in het verdere lot van het meisje, terwijl dit ook van belang is voor de
eventuele gerechtelijke gevolgen in uw hoofde (p. 8). Met betrekking tot de voorziene
strafmaat, verklaarde u dit niet te weten maar te vrezen dat u voor lange tijd zou worden
opgesloten door de Ghanese overheid (p. 8). Uit de informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt, blijk t dat in casu straffen voorzien zijn van minstens
drie jaar gevangenisstraf, dat ondermeer vrouwenrechtengroepen klagen dat de



      RvV X/ Pagina 3 van 6

wetgeving en bestraffing inzake besnijdenis in Ghana niet streng genoeg is en dat in
respectievelijk  2003 en 2008 een gevangenisstraf werd opgelegd van vijf jaar aan twee
vrouwen die respectievelijk  3 en 7 meisjes hadden besneden (zie informatie in het
administratief dossier). U kent niemand anders die met gelijkaardige problemen kampt
als u en/of die wettelijk  gestraft werd (p. 8). Uw voormelde verklaringen kunnen niet
ernstig genomen worden.
Opmerkelijk  is nog dat u tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal
verklaringen aflegde die tegenstrijdig zijn met uw eerdere verklaringen voor de Dienst
Vreemdelingenzaken (zie vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ dd. 03.06.2008, p. 2,
vraag 5). In tegenstelling tot bovenstaand feitenrelaas, verklaarde u voor de Dienst
Vreemdelingenzaken dat u de besnijdenis uitvoerde bij u thuis (in plaats van in het huis
van uw vriend (J.)) ’s ochtends (in plaats van ’s avonds omstreeks 17.30 uur), dat u op
de markt (in plaats van bij een vriend in de wijk Adabraka) was toen de politie bij u thuis
binnenviel en dat er levenslange straffen staan op illegale besnijdenis. Geconfronteerd
met deze tegenstrijdigheden, kon u deze niet verantwoorden en stelde u enkel dat het
om een misverstand moet gaan of dat u verward was (CGVS, p. 10).
Daarenboven moet benadrukt worden dat de door u ingeroepen feiten en uw vrees voor
gerechtelijke vervolging wegens het plegen van een misdrijf –zelfs als ze aan de
werkelijkheid zouden beantwoorden vreemd zijn aan de criteria voorzien in de Geneefse
Vluchtelingenconventie. Nergens uit uw relaas blijk t overigens dat u het risico loopt om
op een abnormale of buitensporige wijze te worden gestraft. Er zijn geen aanwijzingen
dat u dreigt te worden gefolterd of onmenselijk  behandeld of bestraft.
De door u ingeroepen problemen zijn ongeloofwaardig en kunnen bijgevolg geen
internationale bescherming verrechtvaardigen, noch op grond van de Geneefse
Vluchtelingenconventie noch in het kader van subsidiaire bescherming. 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 reëel risico in
uw hoofde op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van
subsidiaire bescherming.
U legde geen document neer dat een controle van uw identiteit en reisweg zou kunnen
mogelijk  maken. In verband met uw reisweg, stelde u naar België te zijn gereisd per
boot en zonder reisdocumenten. Opmerkelijk  is daarbij dat u niet kon specificeren wat
de naam of nationaliteit was van dit schip (CGVS, p. 7).

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. 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.
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3.1. In hoofdorde vraagt verzoeker de erkenning als vluchteling in de zin van de Conventie
van Genève van 28 juli 1951 en het Aanvullende Protocol van 31 januari 1967.
Aangaande zijn vastgestelde onwetendheid voert hij aan dat hij beschaamd is over wat hij
gedaan heeft en de ingreep enkel heeft uitgevoerd om aan geld te komen, waardoor hij een
aantal verklaringen niet durfde af te leggen ten aanzien van de Commissaris-generaal. Hij
stelt dat hij wel weet welke ingreep hij precies uitvoerde alsook wat precies bij het meisje
werd weggesneden, doch durfde deze termen niet in de mond nemen.
Verzoeker verduidelijkt dat hij geen “professionele” vrouwenbesnijder is en een aantal jaren
geleden twee keer de ingreep door J. heeft zien uitvoeren. Hij behoort evenmin tot een stam
of een geloof die de traditie van vrouwenbesnijdenis aanhangen maar weet dat het tot de
traditie van bepaalde stammen behoort en dat zij ervan overtuigd zijn dat dit het meisje tot
een echte vrouw maakt.
Verzoeker werpt op dat hij tijdens het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) duidelijk aangegeven heeft dat hij niet de
Engelse naam maar wel de Ashanti naam van het medicijn om het bloeden te stelpen kende,
nl. Obaa Eduro.
Hij stelt dat hij beseft dat de ingreep ernstige gevolgen kan hebben voor het meisje en betreurt
zijn daden. Verzoeker benadrukt dat hij dit verhaal niet verzonnen heeft, gezien de
gevoeligheden omtrent deze feiten.
Hij wenst erop te wijzen dat hij na zijn aankomst in België eind mei naar zijn vrouw heeft
gebeld en naar de toestand van het meisje heeft gevraagd. Deze was nog steeds slecht, ook
volgens de laatste berichten die hij mocht ontvangen.
Ondertussen zou in de lokale pers ook een artikel verschenen zijn over verzoeker als dader
van een besnijdenis, waardoor het voor zijn vrouw moeilijk is om nog vaak in Nima te
verschijnen en zij vaak bij haar zus in Kaneshi blijft. Om deze reden heeft zij niet veel
informatie.
Verzoeker erkent dat hij niet wist welke straffen er precies worden uitgesproken voor het
vergrijp dat hij pleegde. Hij verwijst naar de bestreden beslissing die stelt dat er straffen van
minstens drie jaar voorzien zijn en er geen maximumstraf is. Hij verwijst tevens naar
rapporten van Amnesty International, die bij het verzoekschrift worden gevoegd, omtrent de
situatie van gedetineerden. Verzoeker stelt dat zijn handicap zou kunnen betekenen dat zijn
straf heel zwaar zou kunnen zijn.
Met betrekking tot de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden wordt
aangevoerd dat het veeleer details betreffen die geen afbreuk doen aan zijn
geloofwaardigheid. Hij argumenteert dat deze vaststellingen gebaseerd zijn op een foutieve
interpretatie van zijn woorden. Een besnijdenis is illegaal en dient daarom ’s avonds plaats te
vinden. Verzoeker zou verklaard hebben dat S. en de moeder van het meisje hem ’s morgens
kwamen opzoeken, maar dat de ingreep ’s avonds gebeurde.
Verder stelt hij dat de markt in Ghana ’s morgens plaatsvindt. De plaats waar hij zich bij de
inval bevond doet volgens verzoeker bovendien geen afbreuk aan de geloofwaardigheid van
zijn verhaal.
Waar de bestreden beslissing stelt dat niet blijkt dat verzoeker het risico loopt om op
abnormale en buitensporige wijze te worden gestraft, werpt hij op dat er ten aanzien van hem
een heksenjacht geopend is, waarbij hij zelfs in de lokale krant verscheen. Hij verwijst naar
bovenvermeld rapport waaruit zou blijken dat de politieautoriteiten mensen vaak opsluiten nog
voor ze voor een rechter zijn gebracht. Dit rapport duidt tevens op de erbarmelijke toestand in
de gevangenis van Nsawam, 40 kilometer buiten Accra. Verzoeker stelt verder dat de
gevangenissen in Ghana in het algemeen nauwelijks sanitaire en medische voorzieningen
hebben, waarbij hij wijst op zijn zware handicap, zoals bevestigd in het medisch verslag dat
bij het verzoekschrift wordt gevoegd. Met deze medische toestand zou geen rekening
gehouden zijn in de bestreden beslissing hoewel verzoeker dit tijdens beide interviews
aanhaalde.

3.2. Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake zijn identiteit en toont niet aan enige
inspanning te hebben geleverd, hoewel hij blijkens het verzoekschrift contact heeft met zijn
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echtgenote, om hieromtrent bewijs bij te brengen. Voormelde vaststelling is een negatieve
indicatie voor zijn geloofwaardigheid.
In de vragenlijst verklaarde verzoeker dat de besnijdenis uitgevoerd werd bij hem thuis, dit ’s
ochtends gebeurde en hij zich op het moment van de inval door de politie bevond op de markt
(administratief dossier, stuk 9, p.2). Dient te worden opgemerkt dat deze vragenlijst aan hem
werd voorgelezen en hij bevestigde dat zijn verklaringen juist zijn en met de werkelijkheid
overeenstemmen (ibid., p3). Anderzijds verklaarde hij op het Commissariaat-generaal dat hij
de besnijdenis ’s avonds uitvoerde (administratief dossier, stuk 3, p.3, p.10). Omtrent de
plaats van het gebeuren verklaarde hij: “niet thuis. Een geheime plaats in de buurt. Een kamer
in huis van [J.]” (ibid., p.5) en hij gaf aan dat hij, wanneer de politie hem zocht, zich bevond “in
een andere buurt, Adabraka, met vrienden” (ibid., p.6). Deze strijdige verklaringen omtrent de
essentiële feiten van zijn asielrelaas ondermijnen op fundamentele wijze zijn
geloofwaardigheid. Verzoekers verklaring dat hij de besnijdenis ’s avonds uitvoerde en dat de
markt ’s morgens plaats heeft is een loutere bevestiging van zijn verklaringen bij het CGVS en
is derhalve niet van die aard dat zij de voormelde tegenstrijdigheden opheft.
Aangaande zijn bewering dat er op hem een heksenjacht werd geopend en “dat er in de
lokale pers ook een artikel over verzoekende partij [verscheen] waarin hij als dader van de
besnijdenis wordt aangewezen”, dient te worden opgemerkt dat dit een loutere bewering
betreft die hij geenszins in concreto onderbouwt, hetgeen des te meer klemt daar hij blijkens
het verzoekschrift nog contact had met zijn echtgenote.
Verweerder argumenteert tevens terecht dat verzoekers uitleg dat hij beschaamd was om op
bepaalde vragen te antwoorden, niet strookt met het feit dat de asielaanvraag op zich al een
verzoek tot en een uiting van vertrouwen is in de bescherming die Belgische autoriteiten hem
bieden. De Raad sluit zich aan bij verweerder waar die benadrukt dat verzoeker tijdens het
gehoor reeds had kunnen aangeven dat hij de antwoorden op de vragen wel kende, maar het
te beschamend vond om deze te beantwoorden en dat het bijgevolg niet ernstig is om dit post
factum als verschoningsgrond aan te voeren.
Voormelde vaststellingen zijn afdoend om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van
verzoekers asielrelaas.
Verzoekers medische toestand kan zijn geloofwaardigheid niet herstellen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de
voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

4.1. In ondergeschikte orde vraagt verzoeker de toekenning van de subsidiaire
beschermingsstatus. Hij voert aan dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat
hij persoonlijk een reëel risico zou lopen op ernstige schade wanneer hij naar zijn land van
herkomst terugkeert en hij zich niet onder de bescherming van de Ghanese autoriteiten kan
stellen of deze in elk geval tekort zou schieten. Hij verwijst naar de feiten zoals hoger
uiteengezet en stelt dat het duidelijk is dat hij in Ghana onmenselijke en disproportionele
behandelingen en bestraffingen zou dienen te ondergaan. Zijn leven zou ernstig bedreigd zijn
gezien het gebrek aan medische voorzieningen.

4.2. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op
de gevolgen van de door hem beweerdelijk uitgevoerde besnijdenis. Verzoekers verwijzing
naar zijn medische situatie is niet dienstig voor de beoordeling van de subsidiaire
beschermingsstatus in het kader van artikel 48/4 van de voormelde wet van 15 december
1980 omwille van het bepaalde inzake artikel 9ter van de voormelde wet van 15 december
1980.
Gelet op de hoger gedane vaststellingen omtrent de ongeloofwaardigheid van de aangehaalde
feiten (zie sub 3.2.), maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij onmenselijke en
disproportionele behandelingen en bestraffingen riskeert en dient hem de subsidiaire
beschermingsstatus te worden ontzegd.
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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 9 februari 2009 door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN.       W. MULS.


