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nr. 51 793 van 29 november 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 31 augustus 2010

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

staatlozen van 17 augustus 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 12 oktober 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 november 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat B. CAMERLYNCK

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, 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 verklaart een Ghanees staatsburger van Mosi origine te zijn afkomstig van Obuasi. U had sinds

2005 een geheime relatie met (K.M.), een geneeskundestudent aan de universiteit van Kumasi. U sliep

in 2009 nog met twee andere mannen (R.M.) en (F.M.). In oktober 2009 ging u bij een dokter in het

ziekenhuis langs omdat u zich al een tijdje niet goed voelde. U werd onderzocht en u bleek 4 à 5

maanden zwanger te zijn. U ging naar (K.M.) en vertelde hem dat u zwanger was. Hij weigerde u te

helpen en ontkende dat het zijn kind was. Hij had gehoord dat u een affaire had en wilde niets meer met

u te maken hebben. U ging uw zus om hulp vragen, maar zij weigerde. Een week na uw doktersbezoek

had uw stiefmoeder de resultaten van uw medisch onderzoek in uw kamer gevonden. Uw vader riep u
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bij zich en vroeg om uitleg. Hij zei dat hij u zou doen verdwijnen en hij sloot u op in uw kamer. U kon

door het raam ontsnappen en u ging naar een vriendin (F.). Zij begreep de gevolgen van een

zwangerschap bij een ongehuwde moslima. Zij kende iemand die u kon helpen. U nam de bus naar

Accra en ontmoette daar iemand die uw reis regelde. U hebt Ghana per vliegtuig verlaten begin

december 2009 en op 8 december 2009 in België asiel gevraagd.

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 een ‘reëel

risico op het 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.

Er dient te worden opgemerkt dat de door u aangehaalde problemen van familiale aard zijn, gezien

u enkel problemen kende met uw vader omwille van uw zwangerschap. U verklaart dat u uw land

van herkomst hebt verlaten nadat uw vader vernam dat u, als ongehuwde moslima, zwanger was (zie

gehoor CGVS, p.6). U zou volgens uw vader zijn eer en de familie-eer geschonden hebben en gedood

moeten worden. Uit uw verklaringen blijkt dat u enkel dit familieprobleem hebt gehad in uw land van

herkomst en u nooit enige problemen hebt gehad met de Ghanese autoriteiten (zie gehoor CGVS, p.9).

Daarbij dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen geen aanwijzingen bevatten dat u actueel

nog door uw vader wordt gezocht met het oog op vervolging. Uw verklaring dat, bij terugkeer naar

Ghana, uw vader u zal zoeken en vinden (zie gehoor CGVS, p.9), is slechts gebaseerd op

veronderstellingen en vermoedens waarvoor u geen concrete elementen aanbrengt. U stelt dat uw

vader iemand zou betalen om u terug te vinden en naar hem te brengen. Wanneer gevraagd wordt of u

niet in Accra, Kumasi of elders een nieuw leven kon beginnen, antwoordt u dat uw vader u zou

opsporen met het doel u te doden (zie gehoor CGVS, p.9). Uit uw verklaringen blijkt echter dat u meteen

na uw vertrek uit uw vaders huis in Obuasi op 4 (of 5) december 2009 naar Accra reisde en de volgende

(of dezelfde) dag het land verliet (zie gehoor CGVS, p.4 en zie gehoor Dienst Vreemdelingenzaken dd.

17 december 2009, pt. 34). Dit is niet alleen bedenkelijk – omdat de organisatie van een reis van Afrika

naar Europa toch wel wat meer tijd en voorbereiding vergt – maar bovendien is uw bewering dat uw

vader u in Accra (of elders) zou laten opsporen met het doel u te doden - in het licht van dit snelle

vertrek uit Ghana - niet gebaseerd op reële feiten of ervaringen. Uw bewering dat uw stiefmoeder wilde

dat u zou vertrekken uit haar en uw vaders leven (gehoor CGVS, p.9) toont overigens aan dat interne

hervestiging in Ghana mogelijkerwijs een oplossing kon bieden voor uw problemen met uw vader.

Verder dient te worden opgemerkt dat u onvoldoende bescherming heeft gezocht in Ghana om aan

uw vader te ontkomen. U verklaart dat u naar uw vriend (K.) en uw zus ging om hulp te vragen, maar

dat zij weigerden. U stelt naar een vriendin te zijn gegaan, die u in contact bracht met de man die uw

reis regelde (zie gehoor CGVS, p.8). U beweert niet bij de politie terecht te kunnen, omdat ze

smeergeld vragen en ze u dan nog niet helpen (zie gehoor CGVS, p.9). U stelt verder geen andere

organisaties te kennen die vrouwen helpen (zie gehoor CGVS, p.9), hoewel uit de beschikbare

informatie op het Commissariaat-generaal blijkt dat binnen de Ghanese politiediensten een speciale

eenheid werd opgericht voor geweld tegen vrouwen en meisjes en er verschillende

(vrouwen)organisaties werkzaam zijn die ondersteuning bieden aan alleenstaande moeders (zie

informatie administratieve dossier). Uw verklaring dat u dergelijke organisaties niet kent (zie gehoor

CGVS, p.9), is niet afdoende. Men mag van u verwachten dat u eerst alle mogelijke alternatieven en

oplossingen zou nagaan en overwegen, alvorens dat u besluit om Ghana te verlaten en internationale

bescherming te vragen.

Er kan nog worden opgemerkt dat u meerderjarig bent (zie gehoor CGVS, p.1), dat u uw

middelbaar onderwijs heeft beëindigd (zie gehoor CGVS, p.3), dat u tegen de wil van uw vader een

langdurige relatie heeft gehad met (M.K.) (zie gehoor CGVS, p.2-3). Deze vaststellingen zijn

niet onbelangrijk, omdat ze getuigen van een zekere maatschappelijke weerbaarheid en

onafhankelijkheid, die laten veronderstellen dat u in staat bent om op een zelfstandige basis uw leven in

handen te nemen en voor u en uw kind te zorgen.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

U bent niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw asielrelaas zou kunnen staven.

Het uittreksel uit de geboorteakte van uw kind Maryam (afgegeven te Izegem, op 25.3.2010) betreft

haar identiteitsgegevens, waaraan hier niet wordt getwijfeld.
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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. In een enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, een schending van de rechten van verdediging, een schending van de materiële

motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering en een

schending van het redelijkheidsbeginsel.

Verzoekster poneert dat de reden waarom zij Ghana zo snel verliet haar vrees aantoont voor

represailles van de familie. Zij werd immers opgesloten, nét met de bedoeling om haar te laten

verdwijnen. De eer van de familie is volgens haar vader onherroepelijk geschaad.

Verzoekster meent van de politionele diensten in Ghana onvoldoende bescherming te kunnen krijgen,

nu zij aan willekeur van deze diensten zou zijn overgelaten. De politie in Ghana is ervoor gekend door

en door corrupt te zijn. Verzoekster verwijst hiervoor naar een rapport van de Immigration and Refugee

Board van Canada van 2 oktober 2006.

2.2.1. Krachtens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de vreemdelingenwet dient het verzoekschrift de

middelen te bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. De uiteenzetting van

een “middel” vereist dat zowel de geschonden geachte rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel

wordt aangeduid, alsook de wijze waarop die regel of dat beginsel door de bestreden rechtshandeling

wordt geschonden.

Verzoekster omschrijft niet op welke wijze door de bestreden beslissing “de rechten van de verdediging”

en het redelijkheidsbeginsel worden geschonden, zodat deze schendingen niet dienstig worden

aangevoerd.

2.2.2. De door verzoekster aangehaalde problemen met haar vader omwille van haar zwangerschap als

ongehuwde moslima betreffen persoonlijke problemen van familiale aard en tonen niet aan dat zij

vervolgd wordt omwille van een vluchtelingenrechterlijk criterium. Verzoekster wist tevens niet

aannemelijk te maken dat zij actueel nog wordt gezocht door haar vader.

Daarenboven blijkt uit informatie terug te vinden in het administratieve dossier dat binnen de Ghanese

politiediensten een speciale eenheid werd opgericht voor geweld tegen vrouwen en er verschillende

vrouwenorganisaties werkzaam zijn die ondersteuning bieden aan alleenstaande moeders.

Verzoeksters beweringen dat de politie in Ghana ervoor gekend is door en door corrupt te zijn, zijn niet

van aard om het ontbreken van nationale bescherming te kunnen aantonen. Internationale bescherming

kan slechts worden ingeroepen bij gebrek aan nationale bescherming. Uit informatie terug te vinden in

het administratieve dossier blijkt dat binnen de Ghanese politiediensten een speciale eenheid werd

opgericht voor geweld tegen vrouwen en er verschillende vrouwenorganisaties werkzaam zijn die

ondersteuning bieden aan alleenstaande moeders. Van verzoekster kan redelijkerwijs verwacht worden

dat zij eerst beroep doet op deze organisaties alvorens Ghana te verlaten en internationale bescherming

te vragen.

Bovendien kan zij, gelet op het niet betwiste profiel van een zelfredzame vrouw, beschikken over een

intern vluchtalternatief in Ghana indien dit nodig zou zijn. Verzoekster is meerderjarig, heeft haar

middelbaar onderwijs beëindigd en had tegen de wil van haar vader een langdurige relatie. Verzoekster

beschikt bijgevolg over een zekere maatschappelijke weerbaarheid en onafhankelijkheid die

veronderstellen dat zij haar leven in handen kan nemen en voor haar kind kan zorgen.

Verzoekster toont in haar verzoekschrift aan dat zij het niet eens is met de appreciatie door de

commissaris-generaal, maar zij toont geenszins aan dat de commissaris-generaal zijn

appreciatiebevoegdheid heeft overschreden door te oordelen dat haar asielaanvraag ongegrond is.

Derhalve wordt in het verzoekschrift geen afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun

vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden

beslissing.
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Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

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

vreemdelingenwet.

3. Verzoekster voert geen argumentatie inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde beschermingsmogelijkheden (zie sub 2.2.2.) en de elementen in het administratief dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

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

4. Het enige middel is niet gegrond.

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 negenentwintig november tweeduizend en

tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


