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nr. 43 693 van 21 mei 2010

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 21 januari 2010 heeft

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

21 december 2009.

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 met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M.-C. FRERE loco advocaat B.

SOENEN en van attaché G. DESNYDER, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Ghanese nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Accra in de familiewoning.

Uw vader is afkomstig van Cape Coast en van Fanti-origine. Uw moeder behoort tot de Ga-etnie.

Ze vertelde u dat uw vader om het leven gebracht werd omdat hij weigerde chief te worden. Na

het overlijden van uw vader, zouden ofwel uw ofwel uw broer zijn plaats moeten innemen volgens

uw moeder. Uw broer reisde het land uit en vestigde zich in Nigeria bij een vriend. Uw moeder

was wanhopig op zoek naar iemand bij wie u buiten Ghana kon verblijven. U bent voetballer. Tijdens

festivals worden er toernooien georganiseerd tussen verschillende plaatsen. Tijdens één van die

toernooien kwam een man op u toegestapt die uw kwaliteiten als voetballer prees. Hij zei dat hij u graag

wou helpen om uw carrière uit te bouwen in België. U bracht de man in contact met uw moeder. Hij

besprak de zaak met haar. Hij en uw moeder maakten later een overeenkomst waarbij uw moeder 4000

dollar moest zien bijeen te krijgen voor uw reis. Ze kon het geld lenen van een vriend. De man regelde



RvV X - Pagina 2

een paspoort voor u en enige tijd later reisden u, de man en uw moeder naar Togo. U nam er afscheid

van uw moeder en samen met de man reisde u per vliegtuig naar een u onbekende bestemming waar

jullie een andere vlucht namen naar Italië. Met de trein ging de reis vervolgens verder tot in België. Jullie

werden opgepikt door een andere man waar jullie de nacht doorbrachten. De volgende morgen verlieten

beide mannen de woning en lieten u alleen achter. De persoon die u naar België gebracht had, kwam

laat in de nacht terug maar daarna hebt u hem niet meer gezien. U probeerde te communiceren met de

eigenaar van de woning en probeerde van hem te weten te komen waar veel Ghanezen wonen. Hij

legde u uit dat er veel Ghanezen in Antwerpen wonen en hielp u met een treinticket. In het treinstation

wist u echter niet welke trein te nemen. U sprak een aantal mensen aan tot u een Ghanees trof die u

mee nam naar zijn woning. Hij zei u dat hij een vriend hetzelfde probleem had gehad en contacteerde

hem. Uiteindelijk werd u opgepikt door een man die u naar het opvangcentrum van Steenokkerzeel

bracht. Ondertussen vernam u uit telefonische contacten van uw moeder dat ze de 4000 dollar die ze

geleend had moest terugbetalen. U hebt schrik te zullen worden gearresteerd moest u terugkeren naar

Ghana. Op 3 april 2008 startte u uw asielprocedure. U hebt in Ghana een vriendin.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of dat u zich

kan beroepen op bedoelde vrees in geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

U verklaarde dat uw vader gestorven is net vóór hij de troon moest bestijgen. Op dat moment was

uw moeder in verwachting van u. Later vertelde ze u dat ofwel uw broer ofwel u de plaats van uw

vader moesten innemen. Aangezien uw broer verhuisde naar Nigeria, kwam u op het voorplan om de

plaats van uw vader in te nemen. Bij een terugkeer naar Ghana vreest u dan ook door de familie van uw

vader te zullen worden gedwongen om uw vader op te volgen te Ntin in Cape Coast. Uw verklaringen

over deze 'gedwongen opvolging' konden echter in het geheel niet overtuigen. Volgens de verklaringen

van uw moeder is uw vader overleden aan een 'spirituele' ziekte (Cg, p.8). Hij zou met andere woorden

om het leven zijn gekomen door toedoen van een fetisj priester, een orakel of een jujuman (Cg,

p.8). Gevraagd of er iemand binnen de familie was die uw vader om het leven wou brengen, antwoordde

u bevestigend maar u kon niet aangeven wie (Cg, p.9). Op de vraag van de interviewer in

wiens voetsporen uw vader moest treden als chief, wist u wel dat het verre familie van u was maar de

naam kon u niet geven (Cg, p.8). U verklaarde dat het overgaat van de ene op de andere maar op de

vraag wie beslist over de opvolging moest u eveneens het antwoord schuldig blijven (Cg, p.8). Later

tijdens het gehoor gaf u aan dat de post van chief overgaat van familie naar familie en dat het kan

weggaan van de familie naar een andere familie. Maar hoe dit dan precies in zijn werk gaat, kon u niet

verduidelijken (Cg, p.12). Op de vraag van de interviewer of er iemand anders chief is geworden toen

uw vader overleed, zei u het niet te weten. U voegde er aan toe dat uw moeder er ook niet veel van af

weet omdat ze niet veel nieuws heeft over wat er gaande is in de plaats waar uw vader van afkomstig is

(Cg, p.9). Toen u gevraagd werd of u problemen had met die familie van uw vader, zei u hen niet

specifiek te kennen. Toen de interviewer opperde dat mogelijks iemand anders de functie die uw vader

moest innemen had ingevuld, zei u dat het zo niet werkt, dat de chief eerst moet geïnstalleerd worden

alvorens iets kan worden gedaan (Cg, p.12). Nochtans had u kort daarvoor nog aangegeven niet te

weten of iemand anders de functie had opgenomen. Toen de interviewer (nogmaals) opwierp dat ze u

nooit (persoonlijk) gevraagd hebben chief te worden en ze ondertussen misschien wel iemand anders

gevonden hebben, zei u dat het probleem is dat ze niet weten waar uw moeder is en dat u het risico

loopt met geweld te worden gearresteerd en mee te worden genomen naar het familiehuis, moesten ze

te weten komen waar u bent (Cg, p.12). Toen de interviewer daarop opmerkte dat ze u al gedurende

meer dan 16 jaar niet gevonden hebben, dat ze niet eens weten hoe u er uit ziet, repliceerde u dat uw

naam in het nieuws kan verschijnen en dat u omwille van uw voetbalactiviteiten mogelijks op het scherm

zou komen, zodoende uw naam bekend zou worden en u zou kunnen worden gearresteerd. Dit zijn

echter allemaal gissingen, veronderstellingen en vermoedens die op geen enkel concreet feit steunen.

Temeer daar in het geheel niet duidelijk is of de functie van chief in Ntin ondertussen niet al lang is

ingevuld. Uit uw verklaringen blijkt overduidelijk dat u geen concrete problemen gehad hebt met wie dan

ook uit het dorp van uw vader omwille van deze opvolgingskwestie. Er kan in uw hoofde dan ook geen

vervolging in zin van de Vluchtelingenconventie worden weerhouden.

U heeft evenmin aangetoond dat u bij terugkeer naar uw land van oorsprong een 'reëel risico

op het lijden van ernstige schade' zou lopen en dus aanspraak zou kunnen maken op

subsidiaire bescherming. Uit uw verklaringen of uit de door u voorgelegde gerechtelijke documenten

blijkt niet dat de gevolgen van het niet kunnen terugbetalen van een lening per definitie kunnen

worden geïnterpreteerd als ‘ernstige schade’. Uw verklaring “(…) als de politie me zoekt, kunnen ze me

altijd arresteren (…)” (Cg, p.13) is louter gebaseerd op uw vermoedens en veronderstellingen, vermits u

geen documenten voorlegt die erop wijzen dat de politie u werkelijk wil arresteren. Uw uitspraak dat u
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als jongeman niet in de gevangenis wil belanden is dan ook in elk geval voorbarig. Zelfs wanneer u een

straf zou worden opgelegd in verband met de niet-terugbetaalde lening, brengt u ook geen enkele

indicatie aan die erop zou wijzen dat deze straf niet billijk zou zijn of een disproportioneel karakter zou

hebben.

De door u voorgelegde documenten zijn niet van die aard om de hierboven gemaakte opmerkingen

te wijzigen. Uw identiteitsgegevens worden hier niet in vraag gesteld, net zomin als de documenten

die aantonen dat u en uw moeder een juridisch geschil hebben lopen met de persoon die u het geld

geleend heeft zodat u naar België kon reizen.

U bent niet in het bezit van enig ander document zodat een controle van uw reisweg niet mogelijk is.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker citeert artikel 48, 48/2, 48/3, 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet en stelt niet akkoord

te kunnen gaan met de motivering van de bestreden beslissing.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus werpt verzoeker op dat het Commissariaat-

generaal niet twijfelt aan zijn identiteit en zijn levensverhaal, ondermeer aan het feit dat op verzoekers

naam een lening aangegaan is. De wetgeving voorziet bij het niet betalen van een lening een

gevangenisstraf. Bijgevolg meent verzoeker wel degelijk een reëel risico te lopen om onderworpen te

worden aan ernstige schade. Er kan moeilijk betwist worden dat een gevangenisstraf wegens het niet

terugbetalen van een lening kan beschouwd worden als een onmenselijke of vernederende behandeling

of bestraffing.

Met betrekking tot de vluchtelingenstatus voert verzoeker aan dat, ook al is er ondertussen 16 jaar

verstreken na de dood van zijn vader, de opvolgingsproblematiek niet opgelost is. Verzoeker kan geen

afstand doen van het koningschap. Het Commissariaat-generaal legt nergens het bewijs voor dat het

koningschap aan hem voorbij zou gaan indien hij dit binnen een bepaalde tijd niet zou opnemen.

Volgens verzoeker is deze problematiek wel degelijk actueel aangezien hij thans meerderjarig geworden

is en de vraag naar opvolging zich nu zeker stelt. Verzoeker meent dat het Commissariaat-generaal

geen informatie inwon over het koningschap, meerbepaald over de mogelijkheid om afstand te doen van

de troonopvolging en de invloed van meerderjarigheid op het koningschap.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag 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 bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om en erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.
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Waar verzoeker aanvoert dat hij gedwongen zou worden zijn vader op te volgen als ‘chief’ dient te

worden vastgesteld dat dit volstrekt onaannemelijk is aangezien uit het administratief dossier blijkt dat hij

(i) geen begin van bewijs bijbrengt dat zijn vader ooit in aanmerking kwam om ‘chief’ te worden (ii) geen

begin van bewijs bijbrengt dat hijzelf ooit in aanmerking zou komen om ‘chief’ te worden, hetgeen des te

meer klemt voor de opvolging van een ‘chief’ die zestien jaar geleden abdiceerde (iii) de naam niet kent

van de oude ‘chief’ die door zijn vader moest worden opgevolgd (iv) volstrekt onwetend is hoe de

opvolging van de ‘chief’ zestien jaar geleden, na het verdwijnen van zijn vader, dan wel geregeld werd

(v) helemaal niet overtuigend aantoont waarom hij geen ‘chief’ wil worden, ondanks zijn bezwaren

inzake beweerde te stellen rituelen, gelet op het algemeen bekende feit dat dit een gegeerde en

maatschappelijk gewaardeerde functie is binnen de Ghanese maatschappij.

Waar verzoeker aanvoert dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen motiveert

“(…) bij wege van gissing want hij legt nergens het bewijs voor dat het koningschap aan de verzoeker

zou voorbijgaan indien hij deze een bepaalde tijd niet zou opnemen” dient te worden opgemerkt dat het

in beginsel aan verzoeker toekomt om de gegrondheid van zijn asielaanvraag aan te tonen;

redelijkerwijze kan dan ook van verzoeker worden verwacht dat hij een begin van bewijs bijbrengt

inzake de geplogenheden bij de opvolging van een ‘chief’ teneinde zich dienstig te verweren tegen de

motivering van de bestreden beslissing.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt niet

dienstig weerlegd.

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

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

Vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4

§2, b van de Vreemdelingenwet. Aangaande de stelling in het verzoekschrift dat “de Ghanese wet een

gevangenisstraf stelt op de niet-terugbetaling van de lening” dient te worden opgemerkt dat verzoeker

hieromtrent geen begin van bewijs bijbrengt. Verzoekers stelling dat hij als jongeman in de gevangenis

zal belanden is dan ook voorbarig. Zelfs wanneer verzoeker een straf zou worden opgelegd in verband

met de niet-terugbetaalde lening, brengt hij geen enkele indicatie aan die erop zou wijzen dat deze straf

niet billijk zou zijn of een disproportioneel karakter zou hebben.

Verzoeker toont niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

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

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 éénentwintig mei tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


