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nr. 51 796 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 3 september 2010

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

staatlozen van 5 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 N. LETEN 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 te zijn van Twi origine en afkomstig van Nkawkaw,

Eastern region. Uw vader overleed en werd begraven in 2004. Tijdens de begrafenisplechtigheid

ontmoette u 3 mannen die u vervolgens bij hen begonnen uit te nodigen. Jullie werden vrienden en in

2007 vertelden ze u dat ze homoseksueel waren. Ze legden u de voordelen uit van homoseksueel te

zijn en overtuigden u tot hun groep toe te treden. U ging ook een relatie aan met één van hen, Y.B .

genaamd. Op 6 maart 2010, Y.B. was zijn ouders gaan bezoeken, vroegen uw 2 andere homoseksuele

vrienden om samen naar een discotheek te gaan. Omdat Y.B. niet thuis was, had u echter weinig zin om

uit te gaan en verkoos u thuis te blijven. Die nacht nog kreeg u het bezoek van 2 politieagenten. Ze

zeiden u dat ze uw 2 vrienden aangehouden hadden en dat deze hen wisten te vertellen dat u en
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Y.B. eveneens deel uitmaakten van hun groep. Ze wilden het huis doorzoeken omdat ze dachten dat

Boye bij u verbleef. U zag een kans om tussen de agenten door te glippen naar buiten en zette het op

een lopen. U ging naar uw vriend Kofi Afum en vertelde hem wat er gebeurd was. Deze wilde echter

geen onderdak verlenen aan een (voortvluchtige) homoseksueel, maar gaf u kleren en geld waarmee u

zich naar Accra kon begeven. In Accra herinnerde u zich dat uw vader een vriend had, Y.G. genaamd,

in de aangrenzende havenstad Tema. U zocht hem op en vertelde hem uw verhaal, waarop hij u

onderdak bood en uw vertrek uit Ghana begon te regelen. Rond 5-6 april 2010 kwam de politie bij

Y.G. langs. Ze hadden ontdekt dat u bij hem logeerde en waren naar u op zoek. U was op dat ogenblik

naar de supermarkt, waar u na dit bezoek van de autoriteiten door Y.G. werd opgepikt en van

daaruit naar diens eveneens in Tema wonende broer gebracht werd. De volgende dag werd u er

opgezocht door Y.G.. Blijkbaar had ook de chief van de familie achterhaald dat u bij hem ondergedoken

was en kwam hij zowel u als Y.G. met de dood bedreigen. Daarop zei Y.G. dat u de volgende dag het

land zou verlaten. De daaropvolgende dag werd u naar de haven gebracht waar u aan boord van een

schip geholpen werd met bestemming België. U meerde op 25 april 2010 aan in de haven

van Antwerpen en vroeg op 29 april 2010 asiel aan.

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.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u de oorzaak van de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten, met name uw beweerde homoseksuele geaardheid, niet

aannemelijk maakt.

Ten eerste kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent

de ontdekking en beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid. Zo stelde u nooit

eerder geïnteresseerd te zijn geweest in mannen en pas gevoelens voor mannen te hebben gekregen

nadat uw vrienden u vertelden dat ze homoseksueel zijn en u overtuigden van de voordelen verbonden

aan het toetreden tot de “gay organization”, “gay society”, of nog “gay practice” (gehoorverslag CGVS,

p. 5-6). U verklaarde dat ze u tot hun ‘organisatie’ introduceerden door u te vertellen dat u nooit nog

gevoelens zou hebben voor vrouwen, u nooit familieproblemen zou hebben, ze u financieel zouden

helpen indien u geld nodig had, en u zou kunnen sparen omdat u uw geld niet aan vrouwen zou moeten

uitgeven (gehoorverslag CGVS, p. 6), alsof homoseksualiteit een levensstijl is waartoe men

geïntroduceerd wordt en door zuiver rationele argumenten van overtuigd kan worden.

Voorts kunnen ook ernstige bedenkingen gemaakt worden bij uw beweerde homoseksuele

relatie met Y.B.. U stelde sinds 2007 een relatie te hebben gehad met Y.B. maar kon zich

niet herinneren wanneer jullie relatie in 2007 precies begon (gehoorverslag CGVS, p. 6-7). U kent de

naam van zijn ouders niet en weet niet eens of hij broers en/of zussen heeft. U weet ook niet of hij

eerder al relaties had met mannen en zou hem evenmin gevraagd hebben of hij ooit een relatie heeft

gehad met een vrouw. Voorts weet u evenmin of hij nog andere homoseksuele vrienden had buiten jullie

2 gemeenschappelijke vrienden uit Nkawkaw, en verklaarde u dat hij graag voetbal speelde maar kon

u vreemd genoeg geen uitsluitsel geven over de vraag of hij al dan niet in clubverband speelde. U wist

tot slot evenmin waar hij naar school was geweest en of hij een paspoort heeft (gehoorverslag CGVS,

p. 7-8). Hoewel u het land ontvluchtte en uw beweerde partner Y.B. eveneens gezocht wordt/werd door

de autoriteiten hebt u tot op heden overigens nog steeds geen contact gezocht met hem, naar eigen

zeggen omdat u zich niet in de juiste gemoedstoestand bevindt zo lang u niet weet wat uw situatie hier

in België is (gehoorverslag CGVS, p. 8), hetgeen echter weinig overtuigend overkomt en verdere twijfels

doet rijzen betreffende uw beweerde relatie met hem.

Buiten Y.B. en jullie 2 gemeenschappelijke vrienden kende u overigens geen andere homoseksuelen

(gehoorverslag CGVS, p. 6). U weet evenmin of zij nog andere homoseksuele vrienden hadden en kan

vreemd genoeg evenmin aangeven of zij in die 3 jaar dat jullie ten aanzien van elkaar openlijk

homoseksueel waren relaties hebben gehad (gehoorverslag CGVS, p. 6 en 12).

Voorts blijkt ook uw kennis van de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in

uw land van herkomst quasi onbestaand te zijn. Zo stelde u van uw vrienden gehoord te hebben dat

in grote steden in Ghana ontmoetings- of uitgaansplaatsen bestaan waar homoseksuelen elkaar

treffen, maar zou u zelf nooit naar een dergelijke plaats geweest zijn en kent u er ook geen enkele bij

naam (gehoorverslag CGVS, p. 9). U hoorde voorts dat homoseksualiteit bij wet verboden is in Ghana,

maar kon niet preciseren om welke wet of welk wetsartikel het gaat, noch welke de maximumstraf is

tot dewelke je veroordeeld kan worden wegens homoseksuele handelingen (gehoorverslag CGVS, p. 9-

10). Gevraagd naar mensen of organisaties die de rechten van homoseksuelen behartigen in

Ghana, antwoordde u: “als er zijn dan ken ik ze niet” (gehoorverslag CGVS, p. 10), terwijl dergelijke
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organisaties weldegelijk bestaan en actief zijn in Ghana (zie landeninformatie). Gevraagd of

homoseksualiteit de voorbije jaren in de media kwam, antwoordde u zich daar zelf niets over te

herinneren maar wel van uw vrienden gehoord te hebben over de arrestatie en opsluiting van

homoseksuelen. Concrete voorbeelden hiervan of enige relevante informatie ter zake kon u echter niet

geven (gehoorverslag CGVS, p. 10). Tot slot kende u ook geen enkele internetsite of magazine bestemd

voor of gericht naar homoseksuelen (gehoorverslag CGVS, p. 10-11).

Gevraagd naar uw kennis van de situatie en/of rechten van homoseksuelen in België antwoordde u

van uw sociaal assistente, nadat zij uw documenten van de DVZ gelezen had, vernomen te hebben

dat homoseksualiteit geen probleem vormt in België en u uw geaardheid hier openlijk kan

beleven (gehoorverslag CGVS, p. 11). Desalniettemin verklaarde u niet in de juiste gemoedstoestand te

zijn om zich hier verder over te informeren, laat staan de Belgische gayscene te verkennen. U zou

wederom willen wachten tot u duidelijkheid hebt over uw situatie in België alvorens ter zake verdere

stappen te ondernemen (gehoorverslag CGVS, p. 11), hetgeen opnieuw weinig overtuigend overkomt.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen kan geen geloof gehecht worden aan

uw beweerde homoseksuele geaardheid, zodat evenmin geloof kan gehecht worden aan

de vervolgingsfeiten die u aanhaalt als gevolg van uw voorgehouden geaardheid.

Ook betreffende de door u aangehaalde vervolgingsfeiten kunnen bovendien nog een

aantal bedenkingen gemaakt worden die de geloofwaardigheid van uw relaas verder

ondermijnen. Zo weet u niet hoe de politie u bij Y.G. terugvond. U speculeerde dat ze het misschien via

de chief van de familie te weten kwamen, die Y.G. eveneens thuis kwam opzoeken en bedreigen

(gehoorverslag CGVS, p. 12). Gevraagd hoe de chief achterhaalde dat u bij Y.G. logeerde, antwoordde

u dan weer te veronderstellen dat hij van uw vriend Afum vernam dat u naar Accra vluchtte en hij - de

chief - zou geweten hebben dat u niemand kende in Accra buiten de vriend van uw in 2004 overleden

vader, in het aangrenzende Tema (gehoorverslag CGVS, p. 12). U voegde er echter zelf aan toe dat

Afum u beloofd had niets te zeggen en u vroeg zich dan ook luidop af hoe het toch kunnen gebeuren is

(gehoorverslag CGVS, p. 12). Wat er ook van zij, uw verklaringen ter zake zijn dermate vaag en

speculatief dat er bezwaarlijk enig geloof aan kan worden gehecht. Voorts kan u zich evenmin de naam

herinneren van de broer van Y.G., terwijl u toch 3 dagen bij hem verbleef en door hem naar de haven

werd gebracht van waaruit u uw land van herkomst ontvluchtte (gehoorverslag CGVS, p. 4). Tot slot

hebt u geen enkele informatie over uw huidige situatie in Ghana en het lot van uw beweerde partner en

gearresteerde homoseksuele vrienden, en laat u klaarblijkelijk na u zich hierover te informeren

(gehoorverslag CGVS, p. 2-3 en 11-13), hetgeen van aard is het reeds vastgesteld ongeloofwaardig

karakter van uw asielrelaas verder te bevestigen.

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 Genève

in aanmerking kan worden genomen, 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 legt tot slot geen enkel begin van bewijs voor van de door u ingeroepen vervolgingsfeiten, noch

enig document dat uw identiteit of reisweg zou kunnen aantonen.

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. Verzoeker put een eerste middel uit de schending van artikel 1 van het Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari

1967, van de artikelen 48/2 en 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980 (verder:

vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

Volgens verzoeker is de in de bestreden beslissing vermelde feitelijke grondslag incorrect. De erin

vervatte redenering zou niet overeenstemmen met verzoekers verklaringen en volledig fout gemotiveerd

of totaal irrelevant zijn. Er werden aan verzoeker geen verdere vragen gesteld over een prillere

seksleven en het feit dat verzoeker slechts 26 jaar oud was toen hij zich als homoseksueel uitte zou niet

eigenaardig zijn als men weet hoe streng er in Ghana tegen de homoseksuele gemeenschap wordt

opgetreden. Het is volgens verzoeker logisch dat hij nooit op ontmoetingsplaatsen en dergelijke voor

homoseksuelen is geweest, nu hij een vaste en stabiele relatie onderhield met zijn partner. Gelet op het

taboe aangaande homoseksualiteit in Ghana meent verzoeker dat niet kan worden verwacht dat hij
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zonder schroom over zijn seksuele geaardheid kan uitweiden. Het zou ook niet evident zijn om

informatie in te winnen over verenigingen die ijveren voor de vrijwaring van de rechten van

homoseksuelen. De beslissing zou dan ook uitgaan van onjuiste feitelijke gegevens gezien in de

Ghanese context en de motivering mist feitelijke grondslag.

Vervolgens wijst verzoeker erop dat het algemeen bekend is dat homoseksualiteit in Ghana bij wet

verboden is, dat zijn problemen niet regionaal of tijdelijk van aard zijn en dat homoseksualiteit in het hele

land wordt geviseerd. Hoewel er geen sprake is van systematische vervolging bestaat er wel een risico

en kunnen homoseksuelen moeilijk beroep doen op overheidsbescherming.

Verzoeker brengt nieuwe elementen bij, namelijk een politierapport waaruit blijkt dat onder meer zijn

partner Y.B. op 10 april gearresteerd werd en gevangen gehouden werd voor onderzoek. Verzoeker

brengt ook een foto bij waarop hij staat afgebeeld met zijn partner. Deze foto zou “samen met de andere

becommentariseerde foto” door onbekenden aan de ouders van verzoeker zijn overgemaakt.

Verzoeker meent dat hij op voldoende wijze aantoont dat hij de bescherming van het land waarvan hij

de nationaliteit bezit niet kan inroepen omwille van een gegronde vrees voor vervolging wegens het

behoren tot een specifieke sociale groep.

2.2. 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.

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij inzake zijn identiteit hetgeen een negatieve indicatie is voor

zijn geloofwaardigheid.

In casu is verzoekers asielrelaas niet geloofwaardig, gelet op het feit dat verzoeker er niet in slaagt de

oorzaak van de door hem aangehaalde vervolgingsfeiten, met name zijn beweerde homoseksuele

geaardheid, aannemelijk te maken. Gevraagd naar de ontdekking en beleving van verzoekers

homoseksuele geaardheid, stelde verzoeker nooit eerder geïnteresseerd te zijn geweest in mannen en

pas gevoelens voor mannen te hebben gekregen nadat zijn vrienden hem vertelden dat ze

homoseksueel zijn en hem overtuigden van de voordelen verbonden aan het toetreden tot de “gay

organization”, “gay society”, of nog “gay practice”. Verzoeker verklaarde dat ze hem tot hun ‘organisatie’

introduceerden door hem te vertellen dat hij nooit nog gevoelens zou hebben voor vrouwen, hij nooit

familieproblemen zou hebben, ze hem financieel zouden helpen indien hij geld nodig had, en hij zou

kunnen sparen omdat hij zijn geld niet aan vrouwen zou moeten uitgeven (administratief dossier, stuk 3,

p.5-6). Er wordt in de bestreden beslissing dan ook terecht gesteld dat verzoeker homoseksualiteit

voorstelt als een levensstijl waartoe men geïntroduceerd wordt en door zuiver rationele argumenten van

overtuigd kan worden. De Raad volgt verweerder waar deze stelt niet in te zien hoe verdere vragen

“over een prillere seksleven van verzoeker” een ander licht zouden kunnen werpen op deze vaststelling.

Indien verzoeker werkelijk homoseksueel is, dan kan van hem worden verwacht dat hij de ontdekking en

beleving van zijn geaardheid op overtuigende wijze kan uiteenzetten. Hoewel het niet geheel onmogelijk

is dat het taboe op homoseksualiteit in Ghana enige schroom kan opwekken, wijzen verzoekers

verklaringen duidelijk in de richting van een gefingeerde homoseksuele geaardheid, temeer daar de

bestreden beslissing op basis van de elementen van het gehoorverslag terecht opmerkt dat verzoeker al

te vage verklaringen aflegt over de man met wie hij sinds 2007 een relatie zou hebben gehad en

verzoekers kennis van de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in zijn land van herkomst



RvV X - Pagina 5

quasi onbestaand is en hij zich ook in België niet verder heeft geïnformeerd over de situatie van

homoseksuelen.

Verzoeker beperkt er zich in voorliggend verzoekschrift toe de motivering van de bestreden beslissing in

het algemeen te bekritiseren en de gevolgtrekkingen te minimaliseren, zonder echter concreet

aannemelijk te maken dat de motieven van de beslissing feitelijke grondslag missen.

Dat verzoeker nooit op ontmoetingsplaatsen en dergelijke voor homoseksuelen is geweest omdat hij

een vaste en stabiele relatie onderhield met zijn partner, neemt niet weg dat van verzoeker kan worden

verwacht dat hij minstens één van deze ontmoetingsplaatsen bij naam zou kunnen noemen, gelet op het

feit dat hij verklaarde van zijn vrienden gehoord te hebben dat er in grote steden in Ghana dergelijke

plaatsen bestaan (ibid., p.9).

Hoewel verzoeker het land ontvluchtte en zijn beweerde partner Y. B. eveneens gezocht wordt/werd

door de autoriteiten zocht verzoeker geen contact met hem, naar eigen zeggen omdat verzoeker zich

niet in de juiste gemoedstoestand bevindt zo lang hij niet weet wat zijn situatie hier in België is, hetgeen

geheel niet overtuigend is en de geloofwaardigheid van zijn verklaringen verder ondermijnt.

Daar verzoeker in voorliggend verzoekschrift aanvoert dat het “algemeen bekend is dat

homoseksualiteit bij wet in Ghana verboden is”, is het dan ook des te opmerkelijker dat verzoeker niet

weet om welke wet of welk wetsartikel het gaat, noch welke de maximumstraf is tot dewelke men

veroordeeld kan worden wegens homoseksuele handelingen en dat hij, gevraagd naar mensen of

organisaties die de rechten van homoseksuelen behartigen in Ghana, antwoordde: “als er zijn dan ken

ik ze niet” (ibid., p.10), terwijl dergelijke organisaties wel degelijk bestaan en actief zijn in Ghana (zie

landeninformatie); dat gevraagd of homoseksualiteit de voorbije jaren in de media kwam, verzoeker

antwoordde zich daar zelf niets over te herinneren maar wel van zijn vrienden gehoord te hebben over

de arrestatie en opsluiting van homoseksuelen, maar hiervan geen concrete voorbeelden of enige

relevante informatie ter zake kon geven en dat verzoeker ook geen enkele internetsite of magazine

bestemd voor of gericht naar homoseksuelen kende.

De verschillende motieven van de bestreden beslissing zijn duidelijk en kunnen slechts tot de conclusie

leiden dat verzoeker zijn beweerde homoseksuele geaardheid, en bijgevolg de problemen die hij

daardoor gekend zou hebben, niet in het minst aannemelijk weet te maken.

Betreffende de nieuwe elementen die door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegd worden, wordt

opgemerkt wat volgt. Vooreerst kan het document geen afbreuk doen aan de motieven van de

bestreden beslissing, gelet op het feit dat gekopieerde en gefaxte documenten gemakkelijk te vervalsen

zijn en geen bewijswaarde hebben, hetgeen des te meer klemt omdat verzoeker niet uiteenzet hoe hij in

het bezit is kunnen komen van wat op het eerste zicht een intern politiedocument betreft. Ook zonder

verder onderzoek is het prima facie duidelijk dat het document niet bewijskrachtig is daar het een

uittreksel is van een logboek van een politiekantoor over de periode 2 maart 2010 tot en met 10 april

2010 waaruit kan afgeleid worden dat het enige gebeuren waaraan de politie van dit kantoor in

voormelde periode haar aandacht zou moeten besteden het feit is dat vier personen “were practicing

gay” (vrije vertaling: “homofilie praktiseerden”) en de gevolgen hiervan.

Hetzelfde kan worden gesteld van de foto waarop verzoeker zou zijn afgebeeld samen met zijn partner

en van het document waarop verzoeker nogmaals staat afgebeeld (het betreft overigens dezelfde foto),

samen met de tekst “This man is wanted by the Police for practicing gay. Anyone with information about

his where about should kindly report him to any near by Police Station”. Opnieuw betreft het

documenten die door eender wie kunnen zijn aangemaakt. Bovendien kan een foto waarop verzoeker

met een andere man is afgebeeld bezwaarlijk een bewijs vormen van het feit dat hij met deze man een

homoseksuele relatie zou hebben. Het “wanted”-document betreft omwille van de vorm en inhoud

manifest een gefabriceerd overtuigingsstuk voor onderhavige procedure.

Het eerste middel is niet gegrond.

3.1. Verzoeker put een tweede middel uit de schending van de artikelen 48/2, 48/4 en 49/3 van de

vreemdelingenwet en uit een schending van de motiveringsplicht.

Volgens verzoeker wordt geen enkele motivering gegeven betreffende de weigering van de subsidiaire

bescherming wat op zich een schending uitmaakt van de motiveringsplicht en de rechten van

verdediging. Verzoeker wijst erop dat er in Ghana zeer strenge opvattingen gelden ten opzichte van
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homoseksuelen, waarbij de regering en doodseskaders een ware klopjacht houden “en tot martelingen

en gevangenis zetten overgaan”. Er zou voor homoseksuelen in Ghana dan ook sprake zijn van een

schending van artikel 3 EVRM en een reëel risico bestaan op ernstige schade in de zin van artikel 48/4,

§2, a en b van de vreemdelingenwet.

3.2. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a) en 48/4, §2, b) van

voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico

op ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris

van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

Verzoekers bewering dat de bestreden beslissing niet vermeldt welke de redenen zijn waarom de

subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd, mist feitelijke grondslag daar uit de bestreden

beslissing duidelijk blijkt dat het CGVS op basis van het geheel van de motieven in de bestreden

beslissing heeft besloten tot de niet-toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het feit dat deze

motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire bescherming

niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het

administratief dossier toont verzoeker 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.

Het tweede 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


