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nr. 50 205 van 26 oktober 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 19 mei 2010 heeft

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

20 april 2010.

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 8 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 7 oktober

2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. AUWERY, die loco advocaat T. BRUYNINCKX verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché L. EECKHAUT, 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. U bent geboren te Bawku op 17 februari 1986 en

u bent moslim. Uw vader was een etnische Kotokoli en uw moeder behoort tot de Mamprusei etnie.

U woonde gedurende uw hele leven in Bawku - Zongnaab.

Een hele tijd geleden ontstond er in de regio vanwaar u afkomstig was een conflict tussen mensen

van Kusasi etnie en mensen van de Mamprusi etnie. Ze wilden immers allebei de ‘chief van Bawku’

leveren. In 2008 werd uw vader, Kotokoli van etnie, aangevallen en gedood door een groep Kusasi.

Hierdoor werd u familiehoofd en ging u aan de slag als schoenpoetser. Toen u dit werk uitoefende in

Pusiga, leerde u de Belg ‘(E.)’ kennen. Toen u op een gegeven moment met de taxi van Pusiga naar

Zongnaab terugkeerde, kreeg u het aan de stok met een taxichauffeur - van Kusasi origine - over de

prijs die hij vroeg. U werd kwaad en zei: “Jullie denken dat jullie zomaar mijn vader kunnen doden, ik zal
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wraak nemen”. Toen u later opnieuw naar Pusiga keerde en (E.) ontmoette, gaf hij aan dat hij uw

situatie wilde verbeteren. Hierop keerde u weer naar uw familie om hen het goede nieuws te vertellen.

Toen u aankwam in Zongnaab, hoorde u dat er net een conflict was geweest tussen mensen van Kusasi

etnie en mensen van de Mamprusi etnie. Een groep mensen van Kusasi origine wees naar u en zegden:

“Het is diegene”. De taxichauffeur met wie u eerder een discussie had, werd immers gedood en men

dacht dat u hem had gedood. U vluchtte weg naar (E.) in Pusiga en deze nam u mee naar Accra.

Vandaar namen jullie een vliegtuig naar België, waar u op 22 september 2009 toekwam en op 24

september 2009 een asielaanvraag indiende.

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’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van problemen men mensen van

de Kusasi origine, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

U heeft niet aannemelijk gemaakt dat u werkelijk uw land van oorsprong heeft verlaten uit

‘vrees voor vervolging’ in de zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie. Vooreerst kunnen wat

betreft uw Mamprusi-origine en uw permanent verblijf in Bawku vragen gesteld worden.

U verklaarde te Bawku geboren te zijn op 17 februari 1986 en moslim te zijn (gehoor CGVS, p.2 en

p.9). Toen de dossierbehandelaar u vroeg wat uw ‘tribe’ of uw etnische origine is, gaf u aan dat dit

Mamprusi is, tevens de etnie van uw moeder (gehoor CGVS, p.2). Toen u echter gevraagd werd of je de

‘etnische origine’ via vader of via de moeder doorkrijgt in Ghana, gaf u aan dat dit via de vader is en dat

uw vaders origine Kotokoli is (gehoor CGVS, p.2). U gaf aan dat u een beetje Mampruli (de taal van de

Mamprusi) kent, maar toen u gevraagd werd om enkele basiswoorden/uitdrukkingen in het Mampruli

weer te geven bleek u daar nauwelijks toe in staat te zijn (gehoor CGVS, p.3). Wanneer u werd

gevraagd hoe dat komt, antwoordde u dat uw ouders en u Hausa spraken (gehoor CGVS, p.2-3). Toen

u gevraagd werd wat de religie van de Mamprusi is, gaf u aan dat het de islam is, dat de meeste

Mamprusi moslims zijn (gehoor CGVS, p.3). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een

kopie bij het administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de een grote meerderheid van de

Mamprusi een traditionele etnische religie volgen en dat een kleine minderheid moslim (14%) of christen

(4%) is. Toen u gevraagd werd naar het gebruik wanneer iemand van Mamprusi-origine sterft, gaf u aan

dat veel werd opgegeven omwille van de islam. Ook toen de vraag herhaald werd, gaf u aan dat men dit

bij een belangrijke moslim op de islamitische manier zal doen. Toen de vraag nog duidelijker gesteld

werd, door aan te geven dat het over etnie gaat en niet over religie, gaf u aan dat ze rouwen, maar niets

speciaals (gehoor CGVS, p.7). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie bij het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat overleden bij de Mamprusi tijdelijk begraven worden en

dat ze pas tijdens het daarop volgend droog seizoen een definitieve rustplaats krijgen. Toen u gevraagd

werd hoe men het verschil tussen iemand van Mamprusi-origine en iemand van Kusasi-origine kan

opmerken, verklaarde u dat u denkt dat men het verschil niet kan zien, tenzij hij/zij de taal spreekt

(gehoor CGVS, p.7). Verder gaf u aan dat u niet weet hoe men de taal noemt die de Kusasi spreken en

dat u deze taal ook niet spreekt of verstaat (gehoor CGVS, p.7). Bovenstaande onwetendheden doen

sterk twijfelen aan uw beweerde Mamprusi-origine, temeer daar u ook aangaf dat u gedurende uw hele

leven in Bawku – Zongnaab woonde (gehoor CGVS, p.4).

U gaf aan dat er in de regio vanwaar u afkomstig bent een hele tijd geleden een conflict ontstond

tussen mensen van Kusasi etnie en mensen van de Mamprusi etnie, omdat ze allebei de ‘chief van

Bawku’ wilden leveren (gehoor CGVS, p.6). Verder gaf u aan dat uw vader, Kotokoli van etnie, in 2008

werd aangevallen en gedood door een groep Kusasi. U gaf aan dat uw vader géén Mamprusi en géén

Kusasi was (gehoor CGVS, p.11). Toen u gevraagd werd om te specificeren in welke maand uw vader

gedood werd, gaf u aan dat u het niet bijhield, maar dat u te horen kreeg dat uw vader dood naast de

baan werd aangetroffen (gehoor CGVS, p.11). Verder kon u de namen van de moordenaars van uw

vader niet geven (gehoor CGVS, p.11). Toen u gevraagd werd waarom u dacht dat uw vader gedood

werd door mensen van Kusasi-origine, gaf u aan dat men dacht dat hij Mamprusi was, aangezien zijn

vrouw Mamprusi was (gehoor CGVS, p.11). Toen u gevraagd werd of uw vader ooit problemen had vóór

deze aanval, gaf u aan dat u geen idee had (gehoor CGVS, p.11). Toen u opnieuw gevraagd werd

waarom uw vader gedood werd, gaf u aan dat u het niet wist. Later vulde u aan dat de Mamprusi, indien
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ze geloven dat de Kusasi iets deden tegen de Mamprusi, zich ’s nachts kunnen organiseren en de

Kusasi kunnen aanvallen (gehoor CGVS, p.12). Er dient te worden vastgesteld dat uit

hogervermelde verklaringen blijkt dat u louter gist naar de doodsoorzaak van uw vader en dat het

hypothetisch is dat hij gedood werd door mensen van Kusasi-origine. Toen u gevraagd werd of uw

moeder ooit problemen kende omdat ze van Mamprusi-origine was, gaf u aan dat vele van haar

vrienden tot de Kusasi-origine behoorden en dat u niet wist of ze ooit problemen met hen had (gehoor

CGVS, p.11). Niet alleen is het hypothetisch dat uw vader gedood werd door mensen van Kusasi-

origine, dat de Mamprusi-origine van zijn vrouw de oorzaak was is evenzeer twijfelachtig.

Verder dient te worden opgemerkt dat de redenen voor uw vlucht – gesteld dat deze aan

de werkelijkheid zouden beantwoorden - als dusdanig geen verband houden met één van de redenen

die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet.

U verklaarde dat u op een gegeven moment met de taxi van Pusiga naar Zongnaab reed en dat u

het aan de stok kreeg met een taxichauffeur - van Kusasi origine - over de prijs van de rit. U werd kwaad

en zei: “Jullie denken dat jullie zomaar vader kunnen doden, ik zal wraak nemen” (gehoor CGVS,

p.11). Toen u later opnieuw naar Zongnaab terugging, hoorde u dat er net een conflict was geweest

tussen mensen van Kusasi etnie en mensen van de Mamprusi etnie. U gaf aan dat een groep mensen –

u denkt van Kusasi origine – naar u wees en dat ze zegden: “Het is diegene”. U gaf aan dat

de taxichauffeur met wie u eerder een discussie had, gedood werd en dat men dacht dat u hem

had gedood. Hierop vluchtte u weg uit Zongnaab en Ghana (gehoor CGVS, p.12-13).

De motieven die u in het kader van uw asielrelaas aanhaalde, houden geen verband met één van

de criteria van de Conventie van Genève voor de toekenning van asiel (politieke of religieuze

overtuiging, nationaliteit of ras of het behoren tot een sociale groep). Het gaat hier immers om een

private twist, meer bepaald een conflict tussen een taxichauffeur – en zijn gevolg – en u anderzijds. Het

onderwerp van deze twist was de prijs van de taxirit. De incidenten die u in dat verband aanhaalde,

kunnen bijgevolg niet als ‘vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève worden

beschouwd en behoeven bijgevolg geen internationale bescherming, vermits hiervoor reeds werd

aangehaald dat het hypothetisch is dat uw vader gedood werd door mensen van Kusasi-origine en dat

het evenzeer twijfelachtig is dat de Mamprusi-origine van zijn vrouw de oorzaak was van de aanval.

U heeft evenmin aangetoond dat u een ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen in geval van een eventuele

terugkeer naar uw land van oorsprong.

Er kan worden opgemerkt dat u – als de door u aangehaalde feiten aan de realiteit

zouden beanttwoorden - nagelaten heeft de beschermingsmogelijkheden en interne

vluchtalternatieven in uw land van herkomst uit te putten.

U gaf aan dat u in Pusiga de Belg ‘(E.)’ leerde kennen en dat hij op een gegeven moment aangaf dat

hij uw situatie wilde verbeteren, waarop u naar uw familie in Zongnaab ging om hen het goede nieuws

te vertellen (gehoor CGVS, p.11). Toen de dossierbehandelaar u vroeg wat ‘uw situatie

verbeteren’ betekende, gaf u aan dat (E.) vroeg of u naar een deel in Ghana kon verhuizen waar geen

conflict was. U gaf aan dat u hem vertelde dat dit niet kon, omdat er mensen op straat woonden, waarop

hij u beloofde om u geld te geven en zei dat jullie twee dagen later zouden vertrekken. U gaf aan dat u

niet wist of (E.) u geld zou geven om u in het zuiden van Ghana te installeren (gehoor CGVS, p.11).

Verder gaf u aan dat u nadien naar uw familie in Zongnaab ging om hen het goede nieuws (supra) te

vertellen en dat u door een groep mensen – u denkt van Kusasi origine – belaagd werd (gehoor CGVS,

p.12), waarop u wegvluchtte naar (E.), die u meenam naar Accra (gehoor CGVS, p.13). U gaf aan dat u

niet wist dat u uw land zou verlaten, maar dat u dacht dat (E.) u wat geld zou geven zodat u een nieuw

leven zou kunnen opbouwen in het zuiden van Ghana.

Toen u gevraagd werd of u elders in Ghana kon gaan wonen, verklaarde u opnieuw dat u dacht dat (E.)

u wat geld zou geven zodat u een nieuw leven zou kunnen opbouwen in het zuiden van Ghana (gehoor

CGVS, p.13). Er dient vastgesteld te worden dat u niet trachtte om u elders in Ghana te vestigen, terwijl

het volgens u wel mogelijk was om een nieuw leven opbouwen in het zuiden van Ghana. Toen u

gevraagd werd of u bij de politie aangifte deed van de moord op uw vader, gaf u aan dat er

geen aangifte gedaan wordt, wanneer er iemand sterft (gehoor CGVS, p.12), hetgeen op zijn minst

een bevreemdende verklaring is, omdat een gewelddadige dood van iemand toch een meer dan

gegronde reden is om aangifte te doen bij de politie. Toen de dossierbehandelaar u verder vroeg of u

naar de politie ging om de aanval op uw leven aan te geven, gaf u aan dat de politie meestal komt als

het reeds afgelopen is, dat ze zeggen dat ze het gaan onderzoeken en dat dat alles is. Dit zijn geen

afdoende verklaringen om geen aangifte te doen bij de politie. Bovendien gaf u zelf aan dat de regering

doet wat ze kan om de zaak op te lossen (gehoor CGVS, p.13).
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Er mag van u verwacht worden dat u eerst alle beschermings- en rechtsmiddelen, alsook

interne vluchtalternatieven zou uitproberen en uitputten in uw land van herkomst door u te wenden tot

de Nigeriaanse autoriteiten, alvorens internationale bescherming te zoeken.

Bovendien kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij uw opvolging van uw

beweerde problemen in uw land van oorsprong vanuit België en bij de wijze waarop u België

binnenkwam.

U gaf aan dat u vanuit België contact had met uw vriend (J.A.) en dat u via deze persoon te weten kwam

hoe het met uw moeder gesteld was – u gaf aan dat het niet slecht ging met haar en uw zus (gehoor

CGVS, p.9) –, maar dat u niet over – de nasleep van – uw problemen in Ghana sprak (gehoor CGVS,

p.8). U gaf aan dat u verder nog contact had met mensen in Ghana en Nigeria via ‘Facebook’, maar

toen u gevraagd werd of u het had over de situatie in Zongnaab, gaf u aan dat u geen idee had wat daar

nu gebeurt (gehoor CGVS, p.9). Van een kandidaat vluchteling kan redelijkerwijze worden verwacht dat,

wanneer hij contact opneemt met personen in zijn land van oorsprong, hij zich informeert over

de nasleep van zijn problemen in Ghana - Zongnaab. Dat u hebt nagelaten dit te doen, doet verder

afbreuk aan de ernst van uw voorgehouden vrees voor vervolging.

Bovendien verklaarde u – samen met de smokkelaar (E.) – van Ghana naar België vloog en dat u

Eric volgde. U zag dat men mensen controleerde, maar men vroeg nooit iets aan u. Bij de controlepost

in België toonde (E.) documenten en u volgde hem gewoon. U gaf aan dat u nooit documenten toonde

(gehoor CGVS, p.10). Uit informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat elke persoon zijn

/ haar identiteitsdocumenten individueel en persoonlijk moet laten controleren. (zie administratief

dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade. Er dient eveneens te worden vastgesteld dat u

geen ‘ reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval

van een eventuele terugkeer naar uw land.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde originele geboorteakte toont uw identiteit

aan, welke niet in twijfel wordt getrokken. Het feit dat op deze akte staat vermeld dat u in Bawku

werd geboren, houdt nog geen bewijs in van uw beweerde Mamprusi-origine, noch van uw permanent

verblijf in Bawku of van de problemen die u aanhaalde in het kader van uw asielrelaas. U legde

geen documenten voor waaruit uw reisweg moet blijken.

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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert in een eerste middel de schending aan van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (vreemdelingenwet).

Hij benadrukt dat zijn originele geboorteakte vermeldt dat hij is geboren in Bawku, hetgeen een begin

van bewijs vormt dat hij daar heeft verbleven of een verbondenheid heeft met die plaats. Verzoeker acht

het niet ernstig dat de bestreden beslissing is ingegeven door zijn antwoorden op vragen aangaande de

culturele context van de streek waarvan hij afkomstig is. Deze vragen hebben geen uitstaans met de

bedreiging waarmee hij wordt geconftonteerd en van een prille twintiger in een arm gezin kan niet

worden verwacht dat deze op de hoogte is van alle aspecten van het sociale en culturele leven.

Aangaande het verwijt dat zijn verklaringen omtrent het overlijden van zijn vader louter hypothetisch zijn

verwijst verzoeker naar de etnische spanningen tussen de Kusasi en Mamprusi. Uit zijn verklaringen zou

duidelijk blijken dat de situatie in Bakwu levensbedreigend is. Verzoeker legt ter staving hiervan een

aantal stukken neer omtrent de etnische spanningen aldaar. Zelfs indien de moord op zijn vader niet het

gevolg zou zijn van deze spanningen dan nog zou verzoeker, als behorende tot de Mamprusi-etnie, niet

zeker zijn van zijn leven omdat hij beweerdelijk een lid van de Kusasi zou hebben vermoord.

De bescherming die verzoeker kan genieten van de Ghanese overheid is ontoereikend, ter staving

waarvan hij verwijst naar getuigenissen omtrent corruptie bij de Ghanese politie. Hij stelt dat het volstaat

dat de overheid geen actie onderneemt tegen vervolging door particulieren. Derhalve zou duidelijk zijn

dat verzoeker doordat hij behoort tot een bepaalde groep een gegronde vrees voor vervolging heeft.
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Een terugkeer naar Ghana zou hem in gevaar brengen en het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) motiveert nergens waarom hij kan terugkeren naar Ghana.

2.1.2. Verzoeker voert in een tweede middel de schending aan van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet. Hij verwijst naar de afwezigheid van bescherming vanwege de Ghanese politie.

Bovendien maken de etnische spanningen dat hij niet zeker is van zijn leven in zijn plaats van herkomst.

Verzoeker betoogt aangaande de opvolging van zijn problemen in België en zijn reisweg dat de

motivering niet redelijk of afdoende is daar het subjectieve bedenkingen betreffen. De redenering met

betrekking tot zijn ongeloofwaardige binnenkomst in België zou niet worden onderbouwd.

2.2. Verzoekers eerste en tweede middel worden, omwille van hun onderlinge verwevenheid, samen

behandeld.

Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt zijn asielaanvraag daarbij 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.

2.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). 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, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 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). 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.

De bestreden beslissing vindt steun in het dossier waar deze motiveert dat verzoeker (i) beweerde dat

zijn etnie Mamprusi is, de etnie van zijn moeder, hetgeen echter niet kan worden gerijmd met zijn

verklaring dat de etnie in Ghana wordt doorgegeven via de vader en dat zijn vaders etnie Kotokoli is (ii)

het Mampruli, de taal van de Mamprusi, niet machtig bleek daar waar hij niet in staat bleek enkele

basiswoorden en -uitdrukkingen in het Mampruli weer te geven (iii) foutieve verklaringen aflegde omtrent

de religie van de Mamprusi (iv) niet op de hoogte bleek van de gebruiken van de Mamprusi (v) niet wist

hoe de taal noemt die de Kusasi spreken en deze taal niet spreekt of verstaat. Daarenboven bleek

verzoeker niet te weten of er een andere naam is voor de ‘tribe’ Mamprusi, terwijl dit blijkens de

informatie in het dossier wel degelijk het geval is (administratief dossier, stuk 4, p.2; stuk 15:

landeninformatie). Verzoeker tracht de voormelde onwetendheden te vergoelijken doordat hij nog een

‘prille twintiger’ was in een arm gezin, doch deze verklaringen zijn geenszins afdoende. Ook van een

persoon met een jeugdige leeftijd kan immers redelijkerwijze worden verwacht dat deze kan antwoorden

op een aantal elementaire kennisvragen betreffende het culturele en sociale leven binnen zijn beweerde

etnie, zeker indien het behoren tot deze etnie de grondslag vormt voor zijn vraag tot internationale

bescherming. De voormelde flagrante onwetendheden betreffende wezenlijke elementen uit zijn

dagdagelijkse leefomgeving.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij omtrent het feit dat zijn vader zou zijn gedood. Bovendien

motiveert de commissaris-generaal met recht dat verzoeker (i) niet kon preciseren in welke maand zijn

vader zou zijn gedood, doch aangaf dat hij het niet bijhield en te horen kreeg dat zijn vader dood werd

aangetroffen naast de baan (ii) de identiteit van de moordenaars van zijn vader niet kon geven (iii)

aanvankelijk stelde te denken dat zijn vader werd gedood door mensen van Kusasi-origine omdat zijn

vrouw Mamprusi was (iv) verklaarde niet te weten of zijn vader ooit problemen had voor hij werd
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aangevallen (v) opnieuw gevraagd waarom zijn vader werd gedood, stelde het niet te weten. De

commissaris-generaal oordeelde terecht dat uit zijn verklaringen blijkt dat verzoeker louter gist naar de

doodsoorzaak van zijn vader, dat zijn stelling dat deze zou zijn gedood door mensen van Kusasi-origine

louter hypothetisch is en dat ook zijn verklaring dat zijn vader zou zijn gedood omwille van de etnie van

verzoekers moeder, mede in acht genomen dat hij niet wist of zijn moeder ingevolge deze etnie ooit

problemen ondervond, een louter vermoeden betreft. Verzoeker brengt geen concrete of objectieve

elementen bij waaruit blijkt dat zijn vader, die van Kotokoli-etnie was, zou zijn gedood door mensen van

Kusasi-origine en dit ingevolge de Mamprusi-etnie van zijn moeder. Zijn loutere verwijzing naar de

etnische spanningen tussen de Mamprusi en de Kusasi is in dit kader geenszins afdoende om afbreuk

te doen aan de terechte en concrete vaststellingen die werden gedaan in de bestreden beslissing.

Het voorgaande in acht genomen, is verzoekers verwijzing naar de algemene situatie in Bakwu en

meerbepaald de etnische spanningen tussen de Mamprusi en Kusasi aldaar, niet dienstig om aan te

tonen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst persoonlijk daadwerkelijk zou worden

bedreigd en vervolgd. Verzoeker dient zijn vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken en

blijft hier in gebreke.

Wat betreft de door verzoeker aangehaalde problemen met een taxichauffeur van Kusasi-origine

motiveert de bestreden beslissing met recht dat deze vreemd zijn aan de criteria zoals bepaald in artikel

1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Deze vinden immers hun oorsprong in een louter

private twist tussen verzoeker en een taxichauffeur met de prijs van een taxirit als voorwerp. In het kader

hiervan zou hij deze taxichauffeur hebben bedreigd. Nadien zou deze taxichauffeur zijn overleden en

zou verzoeker er, ingevolge de eerder door hem geuite bedreigingen, van zijn beschuldigd de

taxichauffeur te hebben gedood. Derhalve kunnen de door verzoeker in dit kader aangehaalde

incidenten, mede in acht genomen dat hij niet aannemelijk maakte dat zijn vader ingevolge de etnie van

verzoekers moeder zou zijn gedood, niet worden aanzien als ‘vervolging’ in de zin van het voormelde

Verdrag.

Verzoeker brengt daarenboven geen documenten bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden reisweg

per vliegtuig naar België te zijn gereisd, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele

geloofwaardigheid. Hij legde bovendien ongeloofwaardige verklaringen af daar waar hij niet kon

preciseren met welke vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 4, p.10).

Bovendien motiveert de bestreden beslissing met recht dat verzoekers beweringen dat men hem nooit

iets zou hebben gevraagd en dat hij nooit zelf documenten zou hebben getoond niet kunnen worden

gerijmd met de informatie in het dossier waaruit blijkt dat iedere persoon uit een niet-Europees land, en

meerbepaald uit een Afrikaans land, individueel en persoonlijk zijn identiteitsdocumenten moet laten

controleren in de luchthaven van Zaventem (administratief dossier, stuk 15: landeninformatie).

Verzoekers stelling dat de redenering omtrent zijn ongeloofwaardige binnenkomst in België niet zou zijn

onderbouwd kan derhalve bezwaarlijk worden aangenomen.

De commissaris-generaal benadrukt bovendien terecht dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijze

kan worden verwacht dat deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te

informeren omtrent de evolutie van zijn problemen en persoonlijke situatie in zijn land van herkomst. Dat

verzoeker, zoals in de bestreden beslissing met recht wordt vastgesteld, ondanks dat deze in contact

stond met zijn vriend J.A. in Ghana, alsmede met mensen in Ghana en Nigeria via Facebook, heeft

nagelaten zich dienaangaande te informeren, getuigt van een manifest gebrek aan interesse voor zijn

voorgehouden problemen en doet op fundamentele wijze afbreuk aan de ernst en geloofwaardigheid

van de door hem ter ondersteuning van zijn asielaanvraag aangevoerde feiten.

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan de

problemen die verzoeker beweert te hebben ondervonden in zijn land van herkomst.

Zelfs indien enig geloof zou kunnen worden gehecht aan de door verzoeker aangevoerde problemen,

quod non, dan nog maakt hij niet aannemelijk dat hij zich in zijn land van herkomst niet zou kunnen

beroepen op de bescherming van de Ghanese autoriteiten, noch dat hij zich niet elders in zijn land van

herkomst zou kunnen vestigen teneinde aan zijn vermeende problemen te ontkomen. De bestreden

beslissing vindt steun in het administratief dossier waar deze stelt dat verzoeker, zowel na het

gewelddadige overlijden van zijn vader als na de aanval op zijn eigen leven, heeft nagelaten om
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aangifte te doen bij de politie. Zijn algemene beweringen dat er geen aangifte wordt gedaan indien

iemand sterft, dat de politie meestal komt als het reeds afgelopen is en dat de politie slechts zegt dat ze

het gaat onderzoeken, worden daarbij met reden onafdoende geacht ter verschoning van verzoekers

nalatigheid ter zake. Evenmin kan zijn algemene verklaring omtrent corruptie bij de Ghanese politie

rechtvaardigen waarom hij zelfs geen poging heeft ondernomen om zich tot de politie te wenden. Dat de

Ghanese politiediensten dergelijke ernstige feiten onbestraft zouden laten is in het geheel niet

aannemelijk en wordt door verzoeker niet aangetoond. Van verzoeker kon bijgevolg wel degelijk

redelijkerwijze worden verwacht dat hij minstens enige poging zou ondernemen teneinde bescherming

te bekomen vanwege de Ghanese politiediensten alvorens zijn land te ontvluchten en zich te beroepen

op internationale bescherming. Daarenboven heeft verzoeker niet enkel nagelaten zich te wenden tot de

Ghanese politie, doch heeft hij in het kader van zijn problemen evenmin een advocaat onder de arm

genomen of één van de aanwezige mensenrechtenorganisaties gecontacteerd (administratief dossier,

stuk 4, p.13). Verzoekers houding is derhalve geenszins afdoende om aan te tonen dat hij in zijn land

van herkomst geen bescherming zou kunnen bekomen tegen de door hem aangehaalde feiten.

Verzoeker gaat met zijn bewering als zou de bestreden beslissing niet motiveren waarom hij zou kunnen

terugkeren naar Ghana volledig voorbij aan de pertinente en terechte motieven dienaangaande. Op

basis van verzoekers verklaringen, zoals geciteerd in de bestreden beslissing, concludeerde de

commissaris-generaal met recht dat het voor verzoeker, gelet op diens eigen verklaringen, mogelijk was

een nieuw leven op te bouwen in het Zuiden van Ghana. Desalniettemin heeft hij nagelaten te trachten

dit te doen alvorens zijn land te verlaten. Dient tevens te worden opgemerkt dat verzoeker beschikt over

contacten in het Zuiden van Ghana (administratief dossier, stuk 4, p.8). Derhalve kan redelijkerwijze

worden verwacht dat hij zou trachten zich elders in Ghana te vestigen teneinde zich te onttrekken aan

zijn vermeende problemen.

2.2.2. 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.

2.2.3 Gelet op het voorgaande toont verzoeker niet aan dat in zijner 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.

2.2.4. Verzoekers eerste en tweede middel zijn ongegrond.

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.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


