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nr. 95 978 van 28 januari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ghanese nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2012 heeft

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

20 september 2012.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

24 januari 2013.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij, bijgestaan door advocaat M. FRERE loco

advocaat B. SOENEN en van attaché L. VANDERVOORT, 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 de Ghanese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op (…) 1986 te Tema. U behoort tot

de Fanti etnie en u bent christen. U bent opgegroeid in het Ghanese dorp Kusanaba in de Volta

regio. Uw ouders kwamen echter om in een auto-ongeluk toen u tien of elf jaar was. Na het overlijden

van uw ouders werd u opgevangen door een erg goede vriend van uw vader, B. genaamd. Hij

woonde eveneens in het dorp Kusanaba en was bereid om zich te ontfermen over u en uw jongere

broer en zus. U kende immers ook geen andere familieleden. Via financiële steun van B. kon u ook uw

middelbare studies verder zetten en beëindigen in 2004. Nadien hielp u B. die elektricien was om op die

manier wat geld te verdienen. B. was echter een bemiddeld man en ondersteunde jullie ook op

financieel gebied. In 2010 werd B. plotseling ziek en hij overleed zelfs binnen een korte tijdspanne.
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Hierop vielen u en uw broer en zus opnieuw alleen, maar jullie rekenden erop opgevangen te worden

door de broer van B., Y., met wie jullie een goede band hadden. Jullie bleven na het overlijden van B.

dan ook in het huis van B. wonen. De eerste weken na het overlijden van B. verliep dit ook

zonder problemen, maar na een tweetal maanden begonnen Y. en de zus van B. jullie lastig te

vallen. Ze wilden jullie duidelijk maken dat jullie het huis dienden te verlaten. Jullie bleven echter in de

woning van B. aangezien jullie nergens anders terecht konden. De broer en zus van B. bleven

aandringen en hun bedreigingen namen steeds grotere proporties aan. Jullie werden af en toe zelfs

aangevallen. Vaak deed u hierover aangifte bij de politiediensten maar deze konden of wilden u niet

helpen. Uiteindelijk bleef u nog een tweetal jaren in de woning van B. tot u op een punt kwam dat u zich

er niet meer veilig voelde en besloot naar Kumasi te verhuizen waar uw verloofde woonde. Op 11

augustus 2011 werden jullie immers in de woning van B. aangevallen door Y. met een mes, en door

de zus van B. Bij het verlaten van de woning nam u wel nog enkele juwelen mee waarvan u dacht dat

u de enige was die wist waar ze lagen. In Kumasi bij uw verloofde hoopte u dat de problemen

zouden stoppen, maar op de een of andere manier was de zus van B. te weten gekomen waar u

verbleef en dat u enkele juwelen van haar broer had meegenomen. Zo kwam ze op een dag naar de

woning van uw verloofde waar u samen met uw broer en zus verbleef. Toen u merkte dat de zus van B.

te weten was gekomen dat u juwelen had meegenomen en dat ze wist waar u verbleef, besloot u om

naar een vriend in Accra te gaan die u vervolgens aanraadde om het land te verlaten. Hij bracht u in

contact met een smokkelaar die u uiteindelijk het land hielp te verlaten per schip. Aangezien u geen geld

had, betaalde u de smokkelaar met de juwelen die u had meegenomen. Op 27 september 2011 verliet u

Ghana vanuit Takoradi en op 19 oktober 2011 kwam u aan in België, waar u op 21 oktober 2011 asiel

aanvroeg bij de Belgische asielinstanties.

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 te worden vastgesteld dat de redenen waarom u niet terug kan keren naar Ghana geen

verband houden met één van de redenen die de Vluchtelingenconventie van Genève voorziet.

Zo verklaart u tijdens het gehoor dat u na het overlijden van B., die u opgevangen had na het overlijden

van uw ouders, bedreigd werd door de broer en zus van B. die wilden dat jullie het huis van hun broer

zouden verlaten (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Volgens uw verklaringen zou de reactie van de broer

en zus gebaseerd zijn op hun vrees dat u beslag zou leggen op de bezittingen van B. (zie gehoorverslag

CGVS, p.6-7). Uiteindelijk gingen de bedreigingen zo ver dat u besloot het land te ontvluchten (zie

gehoorverslag CGVS, p.5).

Het motief dat u in het kader van uw asielrelaas aanhaalde, houdt echter geen verband met één van

de criteria van de Conventie van Génève 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 en persoonlijke twist tussen u en de familie van de man die u opgevangen had na het overlijden

van uw ouders. Deze twist zou uiteindelijk geleid hebben tot ernstige bedreigingen van de familie van

B. gericht tegen u en uw broer en zus. De eventuele problemen die hieruit zouden kunnen

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

worden beschouwd en behoeven als dusdanig geen internationale bescherming.

Daarnaast zijn sommige van uw verklaringen vaag en bedenkelijk en gebaseerd op veronderstellingen

zodat zij niet van aard zijn de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” of een dergelijk “risico op het

lijden van ernstige schade” te ondersteunen. Zo verklaart u tijdens het gehoor dat jullie in eerste

instantie na het overlijden van B. zonder problemen in diens huis konden verblijven maar dat jullie na

een tweetal maanden plots lastig gevallen en zelfs bedreigd werden door de broer en zus van B. (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Gevraagd waarom jullie plotseling problemen begonnen te kennen twee

maanden na de dood van B., antwoordt u dat u denkt dat B. heel wat bezittingen had en dat de

problemen hier mee te maken hadden (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Wat later tijdens het gehoor

verklaart u dat u denkt dat ze wilden dat jullie weggingen zodat ze van alles eigenaar werden (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Gevraagd of de broer en zus van B. dit dan ook tegen u zeiden, antwoordt u

merkwaardig genoeg dat ze het niet direct zeiden maar dat hun acties het u lieten denken (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Het is in deze toch opmerkelijk te noemen dat u veronderstelt dat de



RvV X - Pagina 3

bezittingen van B. aan de basis lagen van de beweerde bedreigingen uitgaande van de zus en broer

van B., en dat u dit gegeven niet met meer stelligheid kan bevestigen. Het is vooral vreemd te noemen

dat de zus en broer van B. nooit rechtstreeks tegen u zouden hebben verteld waarom ze wilden dat u

het huis zou verlaten. Deze veronderstellingen aangaande de vermeende oorzaak van de geuite

bedreigingen ten opzichte van u en uw broer en zus komen dan ook niet meteen overtuigend over

aangezien dit toch een essentieel element in uw asielrelaas betreft. Bovendien is het verder vreemd te

noemen dat u gedurende 25 maanden, zoals u verklaart tijdens het gehoor, in de woning verbleven zou

hebben, toch meer dan twee jaar, alvorens de woning verlaten te hebben uit vrees voor de vermeende

aanhoudende dreigementen (zie gehoorverslag CGVS, p.6). U verklaart nochtans tijdens het gehoor dat

jullie de hele tijd werden lastig gevallen maar dat jullie pas op 11 augustus 2011 het huis zouden

hebben verlaten om naar uw verloofde te gaan (zie gehoorverslag CGVS, p.5). Opvallend is hierbij dat u

in eerste instantie verklaart dat jullie op 11 augustus 2011 werden aangevallen met stokken en dat jullie

met de dood bedreigd werden waarop jullie het huis zouden hebben verlaten (zie gehoorverslag CGVS,

p.5) terwijl u wat later tijdens het gehoor verklaart – wanneer u gevraagd wordt of er een incident was

die de directe aanleiding vormde van jullie vertrek uit de woning na 25 maanden – dat er niets echt was

gebeurd, maar dat de bedreigingen voortgingen en dat jullie daarom het huis verlieten (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). In ieder geval kan het vreemd genoemd worden dat jullie na meer dan twee

jaar het huis van B. zouden hebben moeten verlaten terwijl u beweert voortdurend te zijn lastig gevallen

door de broer en zus van Ben gedurende deze periode, althans sinds twee maanden na de dood van B.

Ondanks uw vertrek uit de woning beweert u nog te zijn lastig gevallen door de zus van B. in Kumasi bij

uw verloofde, omdat u juwelen uit de woning van B. zou hebben meegenomen (zie

gehoorverslag CGVS, p.8). Wat deze door u gestolen juwelen betreft, kan opgemerkt worden dat u

verklaart dat u deze juwelen heeft meegenomen omdat u de enige was aan wie B. zou hebben verteld

waar deze juwelen lagen (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Bijgevolg kan de vraag gesteld worden op

welke manier de zus van B. te weten zou zijn gekomen dat u deze juwelen zou hebben gestolen waarop

ze u zou zijn komen opzoeken in Kumasi. Wanneer u deze vraag gesteld wordt tijdens het gehoor,

antwoordt u dat u er geen idee van heeft (zie gehoorverslag CGVS, p.8). Ook wat dit aspect van uw

asielrelaas betreft, weet u bijgevolg evenmin te overtuigen. Het betreft bovendien geen onbelangrijk

aspect van uw asielrelaas in het licht van uw verklaring dat de komst van de zus van B. naar Kumasi de

directe aanleiding vormde van uw vlucht uit Ghana. Wat uw vlucht uit Ghana betreft omwille van de

vermeende aanvallen en bedreigingen van de zus en broer van B., dient eveneens opgemerkt te

worden dat het hierbij vreemd is dat u uw jongere broer en zus zou hebben achtergelaten aangezien

deze eveneens het mikpunt van de door u aangehaalde bedreigingen en aanvallen waren volgens uw

verklaringen tijdens het gehoor. Wanneer u hier op gewezen wordt tijdens het gehoor, haalt u aan dat u

dacht de problemen zouden stoppen als u het land zou verlaten wat toch enigszins vreemd is gezien uw

bewering dat de bedreiging uitgaande van de familieleden van B. eveneens tegen uw jongere broer en

zus waren gericht en dat u niet de oorzaak was van deze door u beweerde problemen (zie

gehoorverslag CGVS, p.7).

Verder dient aangehaald te worden dat de zus en broer van B. sowieso recht hebben op de

bezittingen van hun broer, zoals u verklaart tijdens het gehoor (zie gehoorverslag CGVS, p.7),

aangezien zij de erfgenamen zijn en B. geen gezin had zodat enige vragen dienen te worden gesteld bij

de door u aangehaalde veronderstelling dat de vrees van B. broer en zus gebaseerd zou zijn op het feit

dat jullie in het bezit zouden komen van de eigendommen van B.. U geeft bovendien zelf aan tijdens

het gehoor dat B. niet getrouwd is en geen kinderen heeft zodat u denkt dat de broer en zus van

B. inderdaad recht hebben op diens eigendommen (zie gehoorverslag CGVS, p.7). Uw reactie hierop –

dat de familieleden van B. misschien dachten dat jullie iets geregeld hadden met B. – kan

niet onmiddellijk als een afdoende uitleg hiervoor beschouwd worden gezien uw verklaring dat u en Ben

het hier nooit over hebben gehad en dat er geen dergelijke regeling bestaat (zie gehoorverslag CGVS,

p.7). Verder kan voorts redelijkerwijze toch aangenomen worden dat, indien de bezittingen van B. aan

de basis zouden hebben gelegen van het conflict tussen u en diens broer en zus, de teruggave van

deze bezittingen, in casu het verlaten van het huis van B. en het teruggeven van de door u

meegenomen juwelen, een oplossing van dit dispuut zou impliceren en dat dit de stopzetting van de

dreigementen zou betekenen. Het is bijgevolg vreemd te noemen dat u hieraan nooit zou hebben

gedacht en dat u een dergelijke drastische beslissing zou hebben genomen door het land te

ontvluchten. U geeft immers zelf tijdens het gehoor aan dat de zus van B. naar Kumasi zou zijn

gekomen en dat ze wilde dat u de juwelen zou teruggeven (zie gehoorverslag CGVS, p.8) zodat het

vreemd kan genoemd worden dat u het land zou hebben verlaten hierbij uw jongere broer en zus

achterlatend, en dat u de juwelen niet gewoon zou hebben teruggegeven om verdere problemen te

vermijden. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of u niet denkt met rust te worden gelaten
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aangezien u de woning heeft verlaten en indien u de juwelen zou teruggeven, antwoordt u dat u denkt

dat de zus u nooit met rust zou laten omdat u de juwelen gestolen heeft en omdat ze misschien

documenten hebben gevonden met uw naam erop (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd of u denkt

dat ze dergelijke documenten zou hebben gevonden, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Ook deze veronderstelling van uw persoon kan bijgevolg niet overtuigen.

Tot slot dient gewezen te worden op een mogelijk intern vluchtalternatief als mogelijke oplossing

voor het door u aangehaalde probleem in uw land van herkomst gezien het lokale aspect ervan – indien

er geloof kan aan worden gehecht – en gezien uw verklaring dat uw verloofde samen met uw broer en

zus Kumasi zouden hebben verlaten en naar een dorp zouden zijn verhuisd waar ze tot de datum van

het gehoor geen problemen meer hebben gekend (zie gehoorverslag CGVS, p.9).

Tot slot legt u wel uw geboorteakte neer ter bevestiging van uw identiteit maar deze geboorteakte die

u voorlegt, bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel,

vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel

degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit,

het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Verder legt u nog een medisch attest voor, dd. 8 augustus

2011, (zie administratief dossier), maar dit betreft echter een handgeschreven document waarin vermeld

wordt dat u het slachtoffer zou zijn geweest van een aanval op uw persoon, doch dient hierbij te

worden opgemerkt dat de vermelde geneesheer weliswaar uitspraak kan doen over de opgelopen

verwondingen maar niet over de omstandigheden waarin deze verwondingen opgelopen werden zodat

ook dit document niets wijzigt aan de hierboven gemaakte vaststellingen.

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 Génève 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 de subsidiaire bescherming zou lopen.

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 voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/4 en 62 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) en van het zorgvuldigheidsbeginsel en

de materiële motiveringsplicht als beginselen van behoorlijk bestuur.

De verzoekende partij betwist niet dat de door haar aangehaalde feiten geen verband houden met een

van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet. Zij

erkent derhalve dat zij niet de hoedanigheid van vluchteling heeft.

De verzoekende partij brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de

materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht. De

materiële motiveringsplicht houdt in dat een administratieve rechtshandeling op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren

is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen

worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

De Raad wijst er op dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel op de

asielzoeker zelf rust. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet

hij aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te
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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.

Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van ernstige schade volstaat op

zich niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De vrees van de verzoekende partij moet

tevens gegrond zijn, dit wil zeggen dat zij niet alleen subjectief bij haar aanwezig moet zijn maar ook

moet kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook: P.H. KOOIJMANS,

Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354). Er is slechts sprake van

objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan de basis liggen van de vrees

bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de feiten en de vrees voor

vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is (S. BODART, La

protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

De verzoekende partij voert in de eerste plaats aan dat, hoewel verzoeker erkent dat zijn problemen

geen verband houden met één van de criteria van het Vluchtelingenverdrag, hij risico loopt op het lijden

van ernstige schade bij terugkeer naar zijn land van herkomst. De verzoekende partij stelt dat hij zich

niet kan richten tot de nationale instanties met het oog op bescherming, waardoor hij zijn land moest

ontvluchten. Verzoeker zou geen hulp van politionele diensten gekregen hebben, omdat de personen

die hem bedreigden welstellende mensen zijn met enige invloed.

De Raad wijst er in de eerste plaats op dat de verzoekende partij hiermee vooral een herhaling

weergeeft van hetgene hij verklaard heeft ten aanzien van de commissaris-generaal. Met de vage

bewering dat “de personen die hem bedreigden welstellende mensen zijn met enige invloed” maakt

verzoeker niet aannemelijk dat hij geen beroep zou kunnen doen op redelijke bescherming door zijn

nationale overheden indien hij daadwerkelijk het voorwerp was van vervolging of onmenselijke of

vernederende behandeling door medeburgers.

Het louter vermelden en herhalen van asielmotieven is niet van die aard dat men daarmee het recht op

subsidiaire beschermingsstatus bewijst.

De verzoekende partij maakt ook niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat verzoeker bij terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade

en zich niet onder de bescherming van dat land kan stellen. Het gaat in casu om een privaat conflict

tussen een aantal personen en verzoeker, waarbij de verzoeker niet aannemelijk maakt dat de

problemen die hieruit voortvloeien aanleiding geven tot een reëel risico op ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, aangezien hij geen doodstraf, executie, foltering of

onmenselijke en vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst moet vrezen.

Artikel 48/4, § 2, b van de vreemdelingenwet gebruikt de terminologie van artikel 3 van het EVRM die

stelt: “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende

behandelingen of bestraffingen.”

Een behandeling in de zin van artikel 3 van het EVRM heeft betrekking op een mishandeling die

voldoende ernstig is (‘a minimum level of severity’) en een effectief lichamelijk letsel met zich meebrengt

of intense fysiek of psychisch lijden. Indien de behandeling het betrokken individu vernedert of verlaagt

en een gebrek aan respect inhoudt of zijn menselijke waardigheid aantast of gevoelens van vrees, angst

of minderwaardigheid oproept, die de fysieke of morele weerstand kan breken, kan het als

“vernederend” gekwalificeerd worden en onder artikel 3 van het EVRM vallen. Het is voldoende als het
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slachtoffer zelf de behandeling als vernederend ervaart. Bij het onderzoek of de behandeling

vernederend is, zal het Hof nagaan of het oogmerk van de mishandeling was het betrokken individu te

vernederen of te verlagen en of het een negatief effect heeft op diens persoonlijkheid, strijdig met dit

artikel. De afwezigheid van een dergelijk oogmerk sluit de schending van artikel 3 niet uit (eigen

vertaling, EHRM 29 april 2002, nr. 2346/02, Pretty v. Verenigd Koninkrijk, par. 52).

Verzoeker maakt met zijn vage en niet eensluidende verklaringen niet aannemelijk dat hij het voorwerp

was of zou zijn in geval van terugkeer van een voldoende ernstige mishandeling in de zin van artikel

48/4, §,2, b van de vreemdelingenwet.

De Raad meent dat de niet aannemelijkheid van een asielrelaas niet alleen kan worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

Commissariaat-generaal moet niet bewijzen dat de aangehaalde feiten onwaar zouden zijn (RvS, nr.

165.484 van 4 december 2006).

De Raad is van oordeel dat het niet aannemelijk is dat verzoeker gedurende meer dan twee jaar bleef

wonen, voor hij de woning verliet, ondanks de beweerde constante bedreigingen. Er is ook een

tegenstrijdigheid met betrekking tot het incident dat de aanleiding vormde van het vertrek van verzoeker

uit de woning, gelet op zijn verschillende verklaringen hieromtrent gedurende het gehoor (zie

gehoorverslag p. 5 en 8). In eerste instantie verklaart verzoeker dat hij aangevallen werd met stokken

terwijl hij later stelt dat er geen echte aanleiding was, behalve het doorgaan van de bedreigingen.

Wat betreft de vlucht van verzoeker uit het land van herkomst maakt de Raad dezelfde bedenking als de

bestreden beslissing: “Wat uw vlucht uit Ghana betreft omwille van de vermeende aanvallen en

bedreigingen van de zus en broer van B., dient eveneens opgemerkt te worden dat het hierbij vreemd is

dat u uw jongere broer en zus zou hebben achtergelaten aangezien deze eveneens het mikpunt van de

door u aangehaalde bedreigingen en aanvallen waren volgens uw verklaringen tijdens het gehoor.

Wanneer u hier op gewezen wordt tijdens het gehoor, haalt u aan dat u dacht de problemen zouden

stoppen als u het land zou verlaten wat toch enigszins vreemd is gezien uw bewering dat de bedreiging

uitgaande van de familieleden van B. eveneens tegen uw jongere broer en zus waren gericht en dat u

niet de oorzaak was van deze door u beweerde problemen (zie gehoorverslag CGVS, p.7).”

Dit zijn beide belangrijke elementen uit het asielrelaas, daar het gaat om de directe aanleiding voor de

vlucht en de vlucht zelf. Deze elementen ondermijnen de ernst van de aangehaalde bedreigingen

waarvan verzoeker het voorwerp zou geweest zijn in zijn land van herkomst.

Daar waar verzoeker ter zitting stelt dat zijn broer overvallen werd en gesneden met een machete

(“caught and slashed down with a cutlass”) en er hem hiervan een foto zal gestuurd worden, wijst de

Raad erop dat er vooralsnog geen dergelijk document voorligt en zij er dan ook geen rekening mee kan

houden. De Raad meent ook dat deze verklaring rekening houdend met de overige elementen in het

rechtsplegingsdossier niet overtuigt en het is geen bewijs van zijn hoedanigheid van vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Waar de verzoekende partij betwist dat er een intern vluchtalternatief zou zijn, is de Raad van oordeel

dat dit een overtollig motief uitmaakt, dat geen afbreuk doet aan de rest van de gedane vaststellingen.

Ten slotte voert de verzoekende partij de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel aan in die zin dat

de bestreden beslissing er onterecht van uit zou gaan dat de zus en broer van B. sowieso recht hadden

op de bezittingen van hun broer. De verzoekende partij stelt dat de commissaris-generaal van de

stelling uitgaat dat deze personen de wettige erfgenamen zijn, zonder dat het Ghanese recht hierover

onderzocht werd. Dat verzoeker dit zelf aangeeft, is onvoldoende volgens de verzoekende partij, daar hij

het Ghanese recht niet kent. Een inbezitname kan mogelijks tot eigendom leiden na een bepaalde

periode.

Redelijkerwijze kan van verzoeker verwacht worden dat hij nagegaan heeft of hij de rechtmatige

eigenaar zou kunnen zijn van de betwiste goederen en ook op dit punt rust de bewijslast op verzoeker.

Terecht stel de bestreden beslissing: “Verder kan voorts redelijkerwijze toch aangenomen worden dat,

indien de bezittingen van B. aan de basis zouden hebben gelegen van het conflict tussen u en diens

broer en zus, de teruggave van deze bezittingen, in casu het verlaten van het huis van B. en het

teruggeven van de door u meegenomen juwelen, een oplossing van dit dispuut zou impliceren en dat dit
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de stopzetting van de dreigementen zou betekenen. Het is bijgevolg vreemd te noemen dat u hieraan

nooit zou hebben gedacht en dat u een dergelijke drastische beslissing zou hebben genomen door het

land te ontvluchten. U geeft immers zelf tijdens het gehoor aan dat de zus van B. naar Kumasi zou zijn

gekomen en dat ze wilde dat u de juwelen zou teruggeven (zie gehoorverslag CGVS, p.8) zodat het

vreemd kan genoemd worden dat u het land zou hebben verlaten hierbij uw jongere broer en zus

achterlatend, en dat u de juwelen niet gewoon zou hebben teruggegeven om verdere problemen te

vermijden. Wanneer u tijdens het gehoor gevraagd wordt of u niet denkt met rust te worden gelaten

aangezien u de woning heeft verlaten en indien u de juwelen zou teruggeven, antwoordt u dat u denkt

dat de zus u nooit met rust zou laten omdat u de juwelen gestolen heeft en omdat ze misschien

documenten hebben gevonden met uw naam erop (zie gehoorverslag CGVS, p.9). Gevraagd of u denkt

dat ze dergelijke documenten zou hebben gevonden, antwoordt u dat u het niet weet (zie gehoorverslag

CGVS, p.9). Ook deze veronderstelling van uw persoon kan bijgevolg niet overtuigen.”

Verzoeker legt een geneeskundig getuigschrift neer opgesteld op vraag van de politie. Hieruit blijkt dat

verzoeker in tegenstelling tot zijn beweringen medewerking kreeg van de politie bij de vaststelling van

letsels. Hieruit blijkt alleszins niet dat de politie niet bereid zou zijn bescherming te verlenen.

Uit dit geneeskundig getuigschrift blijkt ook niet dat de letsels van verzoeker het gevolg zijn van een

aanval door familieleden van B. en het is geen bewijs van zijn asielrelaas.

De verzoekende partij maakt niet aannemelijk dat zij het slachtoffer van ernstige schade zoals bepaald

in artikel 48/4, § 2, a en b zou zijn in geval van terugkeer naar haar land van herkomst, namelijk

doodstraf of executie of folterring of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. De

verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in haar land van

herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, § 1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter, toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS G. de MOFFARTS


