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nr. 190 839 van 22 augustus 2017

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 Kameroense nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2017

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

staatlozen van 19 juli 2017.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 augustus 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

16 augustus 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. QUESTIAUX loco advocaat

M. DE BUISSERET, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde afkomstig te zijn uit het dorp Edjuinga, de Kameroense nationaliteit te hebben en tot het

Engelstalige gedeelte van de bevolking te behoren. U verklaarde lid te zijn van de beweging Southern

Cameroons National Council (SCNC) en de Ambazonia Group Council.

Op 21 november 2016 nam u deel aan een betoging van Engelstalige advocaten in Buea. Daarna

keerde u terug naar uw verblijfplaats in Yaoundé. Op 26 november 2016 werd u in Odza, Yaoundé,

overvallen door drie gewapende gendarmen. Zij riepen ‘le voilà’ en scholden u uit voor ‘anglo’ en ‘boko

haram’. Ondertussen sloegen ze u met hun matrakken en schopten in uw ribben terwijl u op de grond

lag. U werd meegenomen in het politiebusje en opgesloten in een cel. U kreeg geen medische

verzorging. Toen de volgende dag vrienden en buren u wouden bezoeken, werd dit niet toegelaten.
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Deze mensen contacteerden uw tante in Buea, die de advocatenfirma Runda & Runda aansprak. Deze

advocaten ijverden samen met de ‘Human Rights Defence Group’ voor uw vrijlating. Na twee dagen

gevangenschap werd u door de autoriteiten vrijgelaten. Uw neef, Mbechouwe Elvis, door u

‘B.’ genoemd, werkte voor de politie en waarschuwde u dat u met een gevaarlijk spelletje bezig was. Hij

vroeg u voor uw veiligheid te stoppen met uw politieke activiteiten.

Omdat uw leven in Yaoundé in gevaar was, besloot u te verhuizen. U kreeg een contract om te werken

bij het telefoniebedrijf MTN Cameroon en verhuisde naar Buea. In maart 2017 verhuisde u in deze

functie naar Douala, aangezien het internet in de Engelstalige regio op dat moment was afgesloten. Na

november 2016 keerde u nog terug naar Yaoundé voor een medisch onderzoek.

U kreeg van Ayamba Larry, ‘foreign affair officer’ van de Ambazonia Group Council, de vraag of u op 16

april 2017 pamfletten wou verspreiden om de Engelstalige Kameroeners op te roepen de viering van

National Day op 20 mei te boycotten. Via het internet werden u de boodschappen toegestuurd die u op

de pamfletten moest afdrukken. Op 16 april 2017 werd u gewaarschuwd door uw neef, B., die u zei dat

de autoriteiten op de hoogte waren van het feit dat u die dag pamfletten zou verspreiden en dat ze naar

u op zoek waren. U trok daarop naar uw geboortedorp Edjuinga. Van daaruit werd via uw tante een man

genaamd ‘D.’ gecontacteerd, een smokkelaar die uw reis naar Europa regelde.

Op 26 april 2017 ging u naar Yaoundé voor een afspraak met een dokter die u een medisch attest

bezorgde, dat u doorgaf aan D.. U keerde terug naar Edjuinga. Op 9 mei 2017 ging u opnieuw naar

Yaoundé voor uw afspraak met de Belgische ambassade. Na uw visumaanvraag keerde u terug naar

Edjuinga. Op 19 mei 2017 stuurde D. het bericht dat uw visumaanvraag aanvaard was. Hij stuurde uw

paspoort met visum naar uw tante in Buea. Hij regelde tevens uw vliegtickets, de afspraken in de

ziekenhuizen en alle reservaties.

U vertrok op 6 juni 2017 vanuit Edjuinga naar Buea. Van daaruit nam u een bus naar Douala. U kwam

er aan op 8 juni 2017 en nam diezelfde dag nog het vliegtuig naar België met een tussenstop in

Casablanca. Op 9 juni 2017 kwam u aan in België, waar u aan de grens werd tegengehouden en op 12

juni 2017 asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u kopieën neer van uw lidkaart bij het SCNC, een medisch

document opgemaakt in Kameroen om uw mishandeling door de autoriteiten aan te tonen, een

opsporingsbericht, twee aanbevelingen van het SCNC, een aanbeveling van de advocatenfirma Runda

& Runda en een aanbeveling van de Human Rights Defence Group.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve

dossier stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan toekennen. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt op

fundamentele wijze ondermijnd door onwetendheden, inconsistenties en vaagheden.

Het Commissariaat-generaal neemt niet aan dat u een actief lid was van de Anglofone oppositie

in Kameroen.

U verklaart ten overstaan van het CGVS dat u een ‘actief lid’ van het SCNC bent, met als voornaamste

rol het verspreiden van informatie (zie gehoorverslag CGVS, 28 juni 2017, p.6). Wanneer u gevraagd

wordt om precies uit te leggen wat uw activiteiten waren, antwoordt u dat u aangeduid werd om

nieuwsbrieven of pamfletten te verspreiden (CGVS, p.7). Daarop wordt u nogmaals gevraagd om

gedetailleerd over uw activiteiten te vertellen. U antwoordt dat dat uw rol was: het verspreiden van

nieuwsbrieven en pamfletten. Wanneer concreet wordt doorgevraagd naar hoe vaak u die activiteiten

hebt gedaan, waar en wanneer ze plaatsvonden, verklaart u dat u ‘vaak hebt gediscussieerd’, maar dat

u één keer, op 16 april 2017, werd aangeduid om pamfletten te verspreiden (CGVS, p.7). U licht toe dat

dat de enige keer is dat u het hebt ‘proberen te doen’ en dat het niet gelukt is omdat

de veiligheidsdiensten het niet toelieten. De interviewer van het CGVS herhaalt voor de duidelijkheid uw

verklaring dat ‘het verspreiden van pamfletten uw hoofdtaak was’, wat u bevestigt. Daarop confronteert

de interviewer u met het feit dat u dat slechts éénmaal gedaan hebt. U verklaart dat u het één keer hebt

‘proberen te doen’, maar dat het niet gelukt is (CGVS, p.7). Ingaand op uw verklaring ‘vaak

gediscussieerd te hebben’, wordt u gevraagd om daarover meer te vertellen. U stelt daarop dat u

tweemaal over de boodschappen van het SCNC sprak met de jeugd en dorpelingen van uw

geboortedorp Edjuinga, in december 2015 en 2016 (CGVS, p.7-8). Daar had u de gelegenheid om

erover te spreken omdat het dorp zo afgelegen is dat de politie er maar moeilijk kan geraken (CGVS,

p.8). Gevraagd naar uw contact met leden van het SCNC vertelt u dat u met hen sprak via Whatsapp en

Facebook, maar dat u nooit echt met hen hebt afgesproken omdat dat illegaal is (CGVS, p.8). Ingaand

op uw verklaring aan demonstraties en rallies te hebben deelgenomen, wordt ook hierover gevraagd

verder in detail te treden. U verklaart dat u in totaal aan drie rallies deelnam, waarvan slechts één, in

november 2016, nadat u lid werd van het SCNC in 2015 (CGVS, p.8). Het betrof een demonstratie van

advocaten die streden voor het gebruik van de Engelse taal in de magistratuur. Wanneer er verder

wordt doorgevraagd op uw deelname aan deze betoging, verklaart u dat u toevallig op de hoogte werd
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gebracht dat deze betoging plaatsvond door mensen die van uw toenmalige woonplaats, Bokwango,

naar Buea gingen (CGVS, p.14). U verklaart dat u vervolgens besloot er ook naartoe te gaan, dat u,

toen u de boodschappen die de deelnemers meedroegen, niet anders kon dan aansluiten (CGVS, p.14).

U verklaart dat ‘iedereen in Buea wist dat u een lid was’ (CGVS, p.15).

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat u tijdens het interview ten overstaan van het CGVS uitgebreid de

kans hebt gekregen om in vrij relaas en met behulp van concrete vragen over uw beweerde politieke

activiteiten te vertellen. U kan echter op geen enkele manier duidelijk maken dat u werkelijk een actief

lid binnen de Anglofone oppositie was. Zo stelt u herhaaldelijk dat uw ‘voornaamste rol’ in de beweging

het verspreiden van pamfletten was, terwijl u dat geen enkele keer effectief hebt gedaan. Het is

bijzonder opmerkelijk dat u zichzelf omschrijft als een heel actief lid en de hoofdbrok van die activiteiten

benoemt als ‘het verspreiden van pamfletten’, terwijl u in werkelijkheid geen enkele keer pamfletten hebt

verspreid. Van een actief geëngageerd lid van een oppositiebeweging mag op zijn minst verwacht

worden dat hij een duidelijk en representatief overzicht kan geven van zijn activiteiten voor deze

beweging. Uit het feit dat u ‘het verspreiden van pamfletten’ aanduidt als uw voornaamste politieke

activiteit, terwijl u dit eigenlijk nooit gedaan hebt, blijkt zeer duidelijk dat er aan de ernst van uw politieke

engagement geen enkele waarde kan gehecht worden.

Dit blijkt eveneens uit de schamele frequentie van de activiteiten die u wél zou hebben uitgevoerd. U

verklaart immers deelgenomen te hebben aan ‘rallies, meetings en protesten’ (CGVS, p.7). In totaal

blijkt het na doorvragen te gaan om slechts drie demonstraties, waarvan amper één sinds u lid werd van

het SCNC in 2015. Uw deelname aan deze betoging blijkt dan ook nog eens volledig toevallig tot stand

gekomen te zijn. U verklaart dat u van passanten hoorde dat er iets gaande was in Buea, waarna u een

kijkje ging nemen. Nochtans waren er in Buea, waarvan het dorp Bokwango deel uitmaakt, en Bamenda

al sedert oktober 2016 dergelijke demonstraties en protestmarsen aan de gang (zie informatie in het

administratieve dossier). Engelstalige advocaten startten in oktober 2016 een algemene staking,

gevolgd door protesten begin november, die uitmondden in grote demonstraties. Het is onverklaarbaar

dat u, die zichzelf omschrijft als ‘actief lid’ en beweert constant via sociale media in contact te staan met

leden van het SCNC, geen enkele weet hebt van een periode van doorlopende stakingen en Anglofone

protesten in uw onmiddellijke leefomgeving, en slechts per toeval in een dergelijke demonstratie terecht

komt. Deze vaststelling ondermijnt de ernst van uw engagement in de Engelstalige oppositie nog

verder.

Bovenstaande constateringen ondergraven ook uw verklaringen dat ‘iedereen in Buea wist dat u lid was

van de Engelstalige oppositie’. U krijgt verschillende keren de kans om uit te leggen hoe heel de stad

wist dat u een activist was (CGVS, p.15). U verklaart stellig dat de meeste mensen in de stad u en uw

activiteiten kenden. Maar zoals hierboven vastgesteld hebt u geen enkele concrete activiteit uitgevoerd

voor het SCNC waaruit zou kunnen worden afgeleid dat u een geëngageerd lid bent: u hebt nooit

pamfletten uitgedeeld, terwijl u beweert dat dit uw hoofdactiviteit was; u hebt de laatste jaren slechts

eenmalig en bij toeval deelgenomen aan een demonstratie; de twee keren dat u deelnam aan

‘discussies’ over de politieke en sociale situatie, was dit in de beslotenheid van uw geboortedorp dat, zo

verklaart u, amper te bereiken is door de autoriteiten. Het is voor het Commissariaatgeneraal dan ook

niet te begrijpen op welke manier u lokaal bekend zou staan omwille van uw lidmaatschap bij de

Engelstalige oppositie. Deze scepsis wordt nog versterkt door het feit dat u beweert sinds 2012 actief te

zijn, maar dat u sedert 2010 in Yaoundé woonde en werkte, waar u naar eigen zeggen nooit aan

politieke activiteiten hebt deelgenomen (CGVS, p.8). Wanneer u herhaaldelijk de kans geboden wordt

om duidelijk te maken op welke manier u bekend stond als lid van SCNC, kan u enkel vaagweg

verklaren dat u het ‘aan vrienden vertelde’ en dat u ‘wat boeken en pamfletten’ had (CGVS, p.15). U

verwijst op geen enkel moment naar concrete activiteiten waardoor u lokale bekendheid zou kunnen

verworven hebben. U vergoelijkt enkel vaagweg dat ‘het niet geheim is’, dat u ‘de identiteit niet verborg’

en dat ‘ze u gezien moeten hebben met pamfletten of info van het SCNC’ (CGVS, p.15). Hieruit blijkt

geenszins dat u een bijzondere positie innam in de Engelstalige oppositie en dat u daarom lokaal

bekend zou zijn. Te meer omdat u zelf verklaart dat de objectieven van de groep in de streek

‘verwelkomd worden’ (CGVS, p.15). U kan op geen enkele manier aantonen dat u zelf een bijzondere

plaats innam in de Engelstalige protesten. Daardoor is er ook geen enkele aanwijzing dat u in Buea

bekender zou zijn dan eender welke andere inwoner met sympathie voor de Engelstalige ontvoogding,

het merendeel van de Engelstalige lokale bevolking.

Daardoor kan het Commissariaat-generaal niet inzien waarom u persoonlijk geviseerd zou

worden en kan het geen waarde hechten aan de door u beweerde vervolgingsfeiten die

rechtstreeks uit uw geclaimde engagement voortvloeien.

Uit de landeninformatie blijkt dat ongeveer 100 mensen zijn gearresteerd vanwege deelname aan

Anglofone protesten in Kameroen (zie informatie in het administratieve dossier). Het is echter absoluut

niet aannemelijk dat u omwille van uw deelname aan de betoging in Buea in november 2016, dagen

later zou gearresteerd zijn in Yaoundé. Over uw deelname aan de betoging verklaart u immers dat ze
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toevallig tot stand kwam en dat u ‘niet in de voorlinie’ deelnam (CGVS, p.9). Daarbij merkt het

Commissariaat-generaal ook op dat u helemaal niet kan inschatten hoeveel mensen aan de

demonstratie deelnamen wanneer u dat gevraagd wordt, ook al wordt benadrukt dat u helemaal niet

precies moet zijn en ruwweg mag schatten (CGVS, p.14). Van een zelfverklaarde hoogopgeleide

persoon mag toch verwacht worden dat hij een ruwe schatting kan geven van het aantal

deelnemers aan een protest waaraan hij beweert te hebben deelgenomen, of op zijn minst dat het

eerder om 100 dan wel 1000 deelnemers gaat. Er vallen dus ernstige vraagtekens te plaatsen bij uw

deelname aan dit protest. Daarnaast kon u, ondanks drastisch ingrijpen van de politiediensten, zelf

ongestoord weggaan (CGVS, p.14).

Het is dan ook geenszins duidelijk op welke manier de autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw

beweerde deelname. U verklaart hierover dat u niet weet hoe ze de informatie hadden in Yaoundé,

maar dat ‘de meeste leiders werden gearresteerd’ (CGVS, p.13). Hierboven is echter reeds vastgesteld

dat er aan het gewichtige politieke profiel dat u zichzelf aanmeet geen enkele waarde kan gehecht

worden, en u absoluut geen deel uitmaakt van de categorie ‘leiders van de beweging’. Het

Commissariaat-generaal kan daarom helemaal niet inzien waarom de Kameroense autoriteiten u, dagen

na de betoging in Buea, persoonlijk zouden viseren in Yaoundé. U kan dit enkel verklaren door blote

beweringen en veronderstellingen, dat ‘niet iedereen u leuk vond in Buea’ en dat er dus ‘een persoon de

info moet hebben doorgegeven waar u leefde’ (CGVS, p.15). U kan deze verklaringen op geen enkele

manier concretiseren of onderbouwen. Als gevolg van het feit dat u geen enkel concreet

politiek engagement kan aantonen, kan het Commissariaat-generaal noch de beweegredenen van

onbekende derden om u te verlinken, noch de motivatie van het Kameroense regime om u persoonlijk te

viseren, bevatten. Daarom kan er ook geen waarde gehecht worden aan uw verklaringen met betrekking

tot uw vervolging en arrestatie door de autoriteiten in november 2016.

Daarnaast kan het Commissariaat-generaal geen enkele waarde hechten aan de problemen die

u beweert ondervonden te hebben in april 2016, naar aanleiding van uw intentie om pamfletten

te verspreiden.

Allereerst stelt het Commissariaat-generaal vast dat er een zware tegenstrijdigheid is tussen uw

verklaringen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het interview tegenover het

CGVS. U verklaart tegenover DVZ dat u op 16 mei 2017 pamfletten moest verspreiden om de viering

van 20 mei te boycotten (zie Vragenlijst CGVS, 19 juni 2017). Tegenover het CGVS verklaart u dan

weer dat het verspreiden van deze pamfletten moest plaatsvinden op 16 april 2017 (CGVS, p.12).

Wanneer u wordt geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid vergoelijkt u enkel dat u gezegd hebt dat

het op 16 april was, en dat het door de taal van het interview moet zijn misgelopen (CGVS, p.13). Dit

vindt echter geen enkele neerslag in het administratieve dossier. U hebt bovendien de kans gekregen

om opmerkingen te geven over het interview tegenover DVZ, waarbij u één fout rechtzette, maar waar u

niet aangaf dat deze datum verkeerd was weergegeven (CGVS, p.2). Bovendien is het aanpassen

van de datum naar een maand eerder ook in strijd met de logica. Het is veel logischer dat pamfletten om

een feestdag te boycotten enkele dagen voordien worden verspreid, niet anderhalve maand op

voorhand. Uw post-factum verklaringen kunnen deze zware tegenstrijdigheid niet goedpraten. Dat tast

de geloofwaardigheid van uw relaas in de kern aan. Bovendien kan u op geen enkele manier

verduidelijken op welke manier de autoriteiten op de hoogte zouden kunnen zijn van uw loutere intentie

om pamfletten te verspreiden op niet nader gespecifieerde plaatsen (CGVS, p.12). Hierboven is reeds

vastgesteld dat er geen waarde kan worden gehecht aan uw aangemeten politieke profiel. Het is dan

ook in dit geval niet geloofwaardig dat de autoriteiten u persoonlijk zouden viseren. Uw beweringen

berusten op louter veronderstellingen die u niet kan onderbouwen met logische verklaringen of een

begin van bewijs.

Het feit dat u met uw eigen paspoort naar Europa reisde ondermijnt de geloofwaardigheid van

uw vrees ten aanzien van de Kameroense autoriteiten. De informatie uit het visumdossier is in

regelrechte tegenspraak met uw verklaringen.

Daaraan voegt het Commissariaat-generaal nog toe dat u met uw eigen paspoort en een visum

(medische redenen) voor de Schengenzone, bekomen in de Belgische ambassade te Yaoundé, naar

Europa bent gereisd. Het feit dat u met uw eigen paspoort naar het buitenland kon reizen, ondermijnt in

sterke mate de geloofwaardigheid van uw vrees ten aanzien van de Kameroense autoriteiten.

Bovendien ondergraven tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen over het bekomen van het visum

voor België en de objectieve informatie uit het visumdossier de geloofwaardigheid van uw relaas nog

verder. U verklaart over het bekomen van het visum dat, na uw problemen in april 2017, een smokkelaar

genaamd ‘D.’ werd gecontacteerd die uw reis naar Europa zou regelen (CGVS, p.11). U verklaart dat er

een afspraak gemaakt werd met een dokter, die u eind april ontmoette in Yaoundé. Deze gaf u een

medisch attest, dat u doorgaf aan D.. Op 9 mei 2017 keerde u terug naar Yaoundé voor uw afspraak in

de Belgische ambassade. Ter plekke gaf D. u alle benodigde documenten, die u zonder ze te bekijken

doorgaf aan de ambtenaar van de ambassade (CGVS, p.11). U hoorde op 19 mei 2017 van D. dat u het
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visum kreeg. U verklaart dat u naar Europa reisde met het expliciete doel asiel aan te vragen, na

de problemen van april 2017 (CGVS, p.10-11).

Uit het visumdossier, bekomen bij de Belgische ambassade te Yaoundé, blijkt echter duidelijk dat u al

vóór de door u beweerde problemen in april 2017 bezig was met het regelen van een reis naar Europa

omwille van medische redenen (zie administratieve dossier). In het visumdossier bevindt zich een

medisch verslag, opgemaakt op 23 maart 2017 in het Hôpital Central de Yaoundé, dat de medische

problemen met uw gehoor beschrijft (visumdossier p.14). In dit medisch verslag, waarin staat dat u de

eerste keer onderzocht werd op 15 mei 2016, wordt de wens geuit dat u in een beter geëquipeerd

hospitaal verzorgd zou worden. Geconfronteerd met dit document erkent u dat u op 23 maart 2017 naar

het hospitaal in Yaoundé bent gegaan om zich te laten onderzoeken (CGVS, p.16). Nochtans had u

voordien meermaals stellig beweerd dat u, na de problemen in november 2016, slechts twee keer naar

Yaoundé bent teruggekeerd omdat u leven er in gevaar was: één keer voor het medisch onderzoek in

april 2017, één keer voor uw bezoek aan de Belgische ambassade op 9 mei 2017 (CGVS, p.4-5; 11).

Uit het administratieve dossier en uit uw erkenning dat het om een authentiek medisch document gaat,

blijkt nu dat u vaker in Yaoundé verbleef dan u eerst verklaard hebt, hoewel u beweert dat uw leven op

deze plaats in gevaar was. Dit gaat gepaard met uw eigen tegenstrijdige verklaringen met betrekking tot

uw verblijfplaatsen voor uw vertrek naar België. Zo verklaart u ten eerste dat u de laatste maand voor

uw vertrek naar België in uw geboortedorp Edjuinga verbleef (CGVS, p.3). U verklaart naar Edjuinga

vertrokken te zijn na uw bezoek aan de Belgische ambassade op 9 mei 2017. Later tijdens het interview

verklaart u dan weer dat u na uw afspraak bij de dokter in april naar Edjuinga ging (CGVS, p.11).

Wanneer u met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd wordt, zegt u gewoon dat u na de

doktersafspraak in Buea verbleef. Al deze tegenstrijdigheden zijn nefast voor de geloofwaardigheid van

uw relaas.

Het visumdossier bevat nog meer documenten die de geloofwaardigheid van uw relaas totaal

onderuithalen. Zo bevat het verschillende brieven van de organisatie ‘Europa Ziekenhuizen vzw’, waar u

uw medische problemen zou laten behandelen. Het oudste document is een kostenschatting voor de

hospitalisatie, gedateerd op 15 december 2016 (visumdossier, p.18). Verder gaat het om een rekening

van dezelfde organisatie, gedateerd op 4 april 2017, en een bevestiging van betaling van deze rekening,

gedateerd op 19 april 2017 (visumdossier, p.16-17). Uit al deze documenten blijkt dat het regelen van

uw reis reeds ruim voor de door u beweerde problemen plaatsvonden. Dit ondermijnt de

geloofwaardigheid van uw vrees totaal.

Bovendien ondergraven deze documenten uw beweerde reisdoel, het direct vragen van asiel. U

verklaart dan wel dat de documenten die ingediend werden voor de visumaanvraag, zoals getuigenis

van uw werk, geboorteaktes van uw kinderen en trouwcertificaat, allemaal frauduleuze documenten zijn,

gefabriceerd door D.. Maar u reisde wel om medische redenen met échte medische certificaten omwille

van een écht medisch probleem (CGVS, p.16-17). Het Commissariaat-generaal kan dan ook niet inzien

waarom, als de medische documenten in het visumdossier waarachtig zijn, basale informatie zoals de

geboorteaktes van uw kinderen, valselijk gefabriceerd zouden moeten worden. Het Commissariaat-

generaal kan daarenboven niet zomaar aannemen dat de Belgische ambassade te Yaoundé een

medisch visum zou toekennen op basis van een totaal frauduleus dossier. De scepsis met betrekking tot

uw reisdoel wordt nog versterkt door het rapport van de Grensinspectie, opgemaakt bij uw aankomst in

België op 9 juni 2017. U verklaart immers enkel en alleen om asiel aan te vragen naar België gereisd te

zijn (CGVS, p.10-11). Ten overstaan van de grensinspectie hebt u echter verklaard naar België

gekomen te zijn voor een medische controle bij Europa Ziekenhuizen vzw (rapport Grensinspectie, p.3).

U maakt tijdens deze verklaringen op geen enkel moment gewag van uw intentie asiel aan te vragen.

Pas nadat u bent aangehouden en reeds drie dagen in België bent, vraagt u asiel aan, op 12 juni 2017.

Van een asielzoeker die beweert voor zijn leven te vrezen omwille van politieke vervolging in zijn land

van herkomst, mag verwacht worden dat hij op het vroegst mogelijke ogenblik asiel aanvraagt. Het feit

dat u eerst probeert België binnen te raken omwille van medische redenen, en pas enkele dagen later

asiel aanvraagt, nadat u door de grensinspectie bent tegengehouden, is in regelrechte tegenspraak met

uw beweringen dat u precies om asiel aan te vragen naar België bent gereisd.

Het feit dat er aan uw politieke profiel en de daaruit volgende vervolgingsfeiten geen geloof

kan worden gehecht, en dat u met uw eigen paspoort en om medische redenen naar België

reisde, zorgt ervoor dat het Commissariaat-generaal uw relaas niet kan aannemen.

De door u voorgelegde documenten kunnen de beslissing niet in uw voordeel keren.

Het Commissariaat-generaal stelt uitdrukkelijk dat voorgelegde documenten slechts waarde hebben

voor zover zij gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, wat bij u niet het geval is. Het

Commissariaat-generaal stelt vast dat het louter voorleggen van (een kopie van) een lidkaart van SCNC

absoluut niet volstaat om te stellen dat u omwille van dit lidmaatschap zou moeten vrezen voor

vervolging (groene map, stuk 1). Hierboven is uitvoerig beargumenteerd dat er in uw geval geen sprake

is van een duidelijk, expliciet politiek engagement. Met betrekking tot het medisch document dat u
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indient (stuk 2), moet gezegd worden dat voor zover er waarde aan gehecht kan worden, deze

documenten geen enkele uitspraak kunnen doen over de oorzaak van de beweerde

medische problemen. Betreffende het opsporingsbericht dat u voorlegt (stuk 3), merkt het

Commissariaat-generaal het gesolliciteerde karakter van het document op. Het is om onverklaarbare

redenen immers enkel voorzien van uw foto, hoewel er liefst twaalf namen van gezochte personen

opstaan (CGVS, p.10). Bovendien heeft het document, zoals hierboven geargumenteerd, geen enkele

bewijswaarde aangezien het niet gepaard gaat met waarachtige verklaringen. De resterende stukken,

de aanbevelingsbrieven van SCNC, uw advocatenfirma en de ‘Human Rights Defence group’, betreffen

verklaringen van derden met een hoog gesolliciteerd karakter (stukken 4-7). Het Commissariaat-

generaal wijst er verder op dat deze aanbevelingsbrieven veel tegenstrijdigheden bevatten met

uw eigen verklaringen. Zo omschrijft de Runda and Runda Law Firm u bijvoorbeeld als lid van de

Southern Cameroon Youth League, terwijl u van deze organisatie zelf geen enkel gewag maakt

wanneer gevraagd wordt van welke organisaties u lid bent (CGVS, p.6). De verklaring omschrijft u

verder als een ‘heel prominent lid van SCNC, afdeling Yaoundé’ die ‘instrumentaal was in het

verspreiden van de SCNC idealen’, waaronder ‘het verspreiden van pamfletten en nieuwsbrieven’ (stuk

6). U verklaart echter zelf in Yaoundé geen enkele politieke activiteit te hebben uitgevoerd (CGVS, p.8).

Bovendien is hierboven vastgesteld dat u geen enkele keer pamfletten hebt verspreid en dat er geen

sprake kan zijn van een geloofwaardig actief politiek engagement van uwentwege. Dit alles toont

aan dat er aan de gesolliciteerde verklaringen van derden geen enkele waarde kan worden gehecht.

Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen kan ter zake ten aanzien van u

geen gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet weerhouden

worden.

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.”

1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker “Internetartikel : Doorbraak, “Anglofonië onafhankelijkheid: crisis

in tweelandenland Kameroen” -24 januari 2017”, “Internetartikel : NOS, “Inwoners bezorgd: Kameroen

staat op punt van uitbarsten” – 18 maart 2017”, “Internetartikel : VETO onafhankelijk studentenblad,

“Kameroen in rep en roer”– 19 mei 2017”, “Internetartikel : NPO radio 1, “Protesten Engelstalig

Kameroen”– januari 2017”, “Internetartikel : One world, “Primeur voor Kameroen :

internetvluchtelingen”– 6 april”, “Internetartikel : Journal du Cameroun, « Les enjeux de la colère des

anglophones du Cameroune » – 12 december 2016”, “Internetartikel : Le Monde, « Au Cameroune, la

déchirure anglphone » – 16 juni 2017” en “Internetartikel : Le Monde, « Malgré le rétablissement

d’internet, la crise est loin d’être finie dans le Cameroune anglophone » – 5 mei 2017”.

Ter terechtzitting legt verzoeker een kleurenkopie van “een brief van AGBOR Prizo Agbor”, de voorzitter

van SCNC Europe, neer, waarin wordt bevestigd dat verzoeker “vervolgd wordt omwille van zijn

deelname aan de activiteiten van het SCNC en omwille van het feit dat hij tot de Engelstalige

Kameroeners behoort”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 4 augustus 2017 in een eerste middel een schending aan

van de artikelen 48/3 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 “de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald van het beginsel luidens welk

elke administratieve beslissing gesteund moet zijn op in feite juiste en in rechte pertinente motieven,

schending van het zorgvuldigheidsbeginsel”.

Aangaande zijn profiel legt hij uit dat hij “geen executieve lid (was), maar een actief lid van het SCNC”,

dat hij aldus “geen activiteiten op zij eigen initiatief” deed, maar “de opdrachten van de executieve leden

(kreeg)”. Hij benadrukt dat hij “de boodschappen”, de “namen van prominente leden” en “de data van

verscheidenen voor het SCNC belangrijke gebeurtenissen” kon geven.

Hij verwijst naar de door hem bijgebrachte artikelen waaruit volgens hem blijkt “dat het SCNC de

betogingen niet heeft gestaart”, dat de partij de protestbeweging gesteund heeft maar “deze beweging



RvV X - Pagina 7

zelf niet opgericht (heeft)”. Hij stelt dat hij hierdoor later op de hoogte was van deze protesten, temeer

daar hij in oktober 2016 in Yaounde was, maar dat hij wél “zowel de beschrijving van de demonstratie en

de boodschappen ervan als de betogers op een uitermate gedetailleerde wijze kon uiteenzetten”.

Dat iedereen in Burea wist dat hij lid was van de Engelstalige oppositie wijt hij aan het feit dat hij “heeft

hij lang in Buea geleefd. Hij deed er zijn secundair, zijn highschool en universiteitsstudies. De meeste

mensen kennen hem.” en dat hij “bekend was in Buea want hij had veel vrienden met wie hij spreekt

over de boodschappen van het SCNC”.

Verzoeker bespreekt “de huidige situatie van de Engelstalige minderheid in de Kameroen” die

verslechterd zou zijn. Hij citeert uit “Internetartikel : Doorbraak, “Anglofonië onafhankelijkheid: crisis in

tweelandenland Kameroen” -24 januari 2017”, “Internetartikel: NOS, “Inwoners bezorgd: Kameroen staat

op punt van uitbarsten” – 18 maart 2017”, “Internetartikel: VETO onafhankelijk studentenblad,

“Kameroen in rep en roer”– 19 mei 2017”, “Internetartikel: NPO radio 1, “Protesten Engelstalig

Kameroen”– januari 2017”, “Internetartikel: One world, “Primeur voor Kameroen: internetvluchtelingen”–

6 april”, “Internetartikel: Journal du Cameroun, « Les enjeux de la colère des anglophones du

Cameroune » – 12 december 2016”, “Internetartikel: Le Monde, « Au Cameroune, la déchirure

anglphone » – 16 juni 2017” en “Internetartikel: Le Monde, « Malgré le rétablissement d’internet, la crise

est loin d’être finie dans le Cameroune anglophone » – 5 mei 2017” aangaande de onderdrukking van

Engelstaligen in Kameroen, de telecommunicatiecontrole, de arrestaties van journalisten, het internet

dat werd afgesloten in Engelstalige regio’s, de protesten van Engelstaligen, de doden die hierbij vielen

en de beperkte verslaggeving over dit conflict. Verzoeker meent dat hij als Engelstalige Kameroen

behoort tot “een bepaalde sociale groep” die “hoge risico’s loopt”. Hij klaagt aan dat de commissaris-

generaal dienaangaande geen actuele informatie toevoegt aan het administratief dossier.

Wat de datum van het verspreiden van de pamfletten betreft, voert verzoeker aan dat er sprake is van

een “taalfout”. Hij benadrukt dat hij “gedetailleerde informaties over de gebeurtenissen van 16 april 2017

gegeven (heeft)”.

Verzoeker stelt dat “de documenten die ingediend werden voor de visumaanvraag vals (zijn), behalve

zijn paspoort, zijn geboorteakte en de foto’s” en dat ook het medisch verslag van 23 maart 2017 vals is.

Hij voert aan dat “de Kameroense autoriteiten geen vragen gesteld (hebben)” omdat hij “was met een

hoge officier”, met name zijn neef.

Hij legt uit dat “de verzoeker heeft zijn land verlaten om een asielaanvraag in te dienen in België. Als de

verzoeker in België aankwam, wist hij niet hoe hij een asielaanvraag kan indienen. Zijn sociaalassistent

heeft hem de procedure uitgelegd. Daardoor heeft hij drie dagen na zijn aankomst in België ingediend.”.

Wat betreft de aanbevelingsbrief van Runda and Runda Law Firm argumenteert verzoeker “dat SCYL en

SCNC soortgelijke vereningen zijn”, dat “zowel de Southern Cameroon Youth League als het SCNC

streven naar de onafhankelijkheid voor de Engelstalige Provincies Northwest en Southwest” en dat “veel

leden van SCNC zijn ook beschouwd als leden van SCYL omwille van het feit dat zij dezelfde

boodschappen delen”.

2.2. In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van de artikelen 48/4 en 62 van de

Vreemdelingenwet.

Hij meent dat hij in aanmerking komt voor de subsidiaire bescherming omdat “de huidige situatie in

Kameroen nog steeds zeer precair is voor leden van SCNC of de Engelstalige Kameroeners”. Hij

verwijst naar artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13

mei 1955 (hierna: EVRM) en naar een arrest van de Raad van 25 februari 2013 waarin een beslissing

van de commissaris-generaal vernietigd werd “omwille van het feit dat het administratieve dossier geen

informatie over de politieke situatie in Kameroen bevat”.

2.3. Verzoeker vraagt de bestreden beslissing te hervormen en hem als vluchteling te erkennen,

minstens de bestreden beslissing “te vernietigen en het dossier terug te zenden naar het CGVS, opdat

er verder onderzoek kan gedaan worden over de situatie van de Engelstalige Kameroeners”. In meest

ondergeschikte orde vraagt verzoeker de bestreden beslissing “te vernietigen en terug te sturen naar het

CGVS opdat er onderzoek wordt gedaan of verzoekers in aanmerking komen voor de subsidiaire

beschermingsstatus”.
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Beoordeling

2.4. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

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 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.

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).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

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.

Aangaande de vluchtelingenstatus

2.5. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Kameroen omwille van zijn activiteiten voor de

Engelstalige oppositiebeweging SCNC. De Raad hecht echter geen geloof aan het asielrelaas van

verzoeker.

2.6. Vooreerst maakt verzoeker zijn beweerd politiek profiel geenszins aannemelijk. Zo stelde hij

aanvankelijk dat hij een actief lid van SCNC was “Met de rol van bewustmaking. Met het verspreiden

van informatie. (…) Om te verzekeren dat de burgers van Anglofoon kameroen weten over onze

doelstellingen. Dat wil zeggen: onrecht bestrijden, corruptie bestrijden, tegen socio-economische

marginalisatie. Werkloosheid en ongelijkheid in ontwikkeling in vergelijking met onze francofone

landgenoten. (…) Ook om te vechten tegen de extremistische ideologie in Kameroen.”, dat hij als

universitair geschoolde “meestal werd aangeduid om pamfletten of nieuwsberichten te verspreiden” en

dat hij sinds 2012 reeds deelnam aan “rallies, meetings, protesten....”. Wanneer echter werd

doorgevraagd over verzoekers concrete activiteiten voor SCNC blijkt dat hij geen enkele keer pamfletten

of nieuwsbrieven verspreid heeft, dat hij eenmaal de intentie had dit te doen maar dat het uiteindelijk niet

gelukt is, dat hij tweemaal sprak over de boodschappen van SCNC met jeugd en dorpelingen in

Edjuinga, en dat hij doorheen de jaren slechts driemaal deelnam aan optochten, waarvan twee dan nog

vóór zijn officieel lidmaatschap in november 2015.

2.7. De stellingen in het verzoekschrift dat verzoeker “geen executieve lid (was), maar een actief lid van

het SCNC”, dat hij aldus “geen activiteiten op zij eigen initiatief” deed, maar “de opdrachten van de

executieve leden (kreeg)”, en dat hij “de boodschappen”, de “namen van prominente leden” en “de data

van verscheidenen voor het SCNC belangrijke gebeurtenissen” kon geven, doen geen afbreuk aan de

vaststelling dat verzoeker enerzijds beweerde dat hij een actief lid van SCNC was “met de rol van

bewustmaking”, dat hij “meestal werd aangeduid om pamfletten of nieuwsberichten te verspreiden” en

dat hij sinds 2012 reeds deelnam aan “rallies, meetings, protesten....” om dan anderzijds te moeten
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toegeven dat hij geen enkele keer pamfletten uitdeelde, slechts tweemaal met anderen over de

boodschappen van SCNC sprak en een luttele drie keer aan demonstraties deelnam.

2.8. Verzoeker kon overigens zelfs niet bij benadering aangeven hoeveel mensen er aanwezig waren op

de enige recente betoging waaraan hij zou hebben deelgenomen, met name die in Buea op 21

november 2016 (gehoor, p. 14), en hij bleek geen weet te hebben van de algemene staking en protesten

die in Buea reeds aan de gang waren sinds oktober 2016 (gehoor, p. 14). De uitleg in het verzoekschrift

“dat het SCNC de betogingen niet heeft gestaart”, dat de partij de protestbeweging gesteund heeft maar

“deze beweging zelf niet opgericht (heeft)” en dat hij hierdoor later op de hoogte was van deze

protesten, temeer daar hij in oktober 2016 in Yaounde was, kunnen niet verklaren waarom verzoeker

pas op 21 november 2016, de dag van de betoging, hoorde dat er acties bezig waren in Buea en er een

kijkje ging nemen (“Mensen gingen weg uit Bokwango die dag. Ze zeiden me dat ze hadden gezien dat

er iets gaande was aan Bongo Square. Dus ik ging daar naartoe. Gebaseerd op de boodschappen die

ze hadden voor hun staking, ze hebben dezelfde doelen als SCNC, moest ik wel meedoen.”; gehoor, p.

14). Immers indien verzoeker werkelijk een “actief lid” van de Engelstalige oppositiebeweging was en

beweerdelijk via het internet contacten onderhield met andere leden van SCNC (gehoor, p. 8) kan er

verwacht worden dat hij tijdig te horen kreeg dat de oppositie vanaf oktober 2016 een algemene staking

en protesten organiseerde, ook al was het beweerdelijk niet zijn eigen partij die de betoging startte.

Verzoeker geeft dan ook geen blijk van politieke interesse.

2.9. Over de ene keer dat hij de intentie had om pamfletten uit te delen, legde verzoeker dan weer

tegenstrijdige verklaringen af, daar hij op de Dienst Vreemdelingenzaken stelde dat hij op 16 mei 2017

pamfletten moest verspreiden om de viering van 20 mei te boycotten (vragenlijst DVZ, vraag 3.5), terwijl

hij op het Commissariaat-generaal beweerde dat het verspreiden van deze pamfletten moest

plaatsvinden op 16 april 2017 (gehoor, p.12). Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat er sprake

is van een “taalfout” bij de Dienst Vreemdelingenzaken, stelt de Raad vast dat uit het administratief

dossier blijkt dat het interview hem in het Engels werd voorgelezen en dat verzoeker vervolgens

ondertekende waardoor hij zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de inhoud ervan. Bovendien

kreeg verzoeker bij het aanvangen van het verhoor op het Commissariaat-generaal de kans om

opmerkingen te maken over het interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken, maar liet verzoeker na de

datum van het verspreiden van de pamfletten te verbeteren, terwijl hij wel de datum van zijn arrestatie

verbeterde (gehoor, p. 2). Het volstaat dan ook niet om te stellen dat er een taalfout gebeurde om aan te

tonen dat wat in de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken werd opgenomen niet overeenstemt

met wat hij verklaard heeft.

2.10. De door verzoeker op het Commissariaat-generaal voorgelegde documenten aangaande zijn

politiek engagement doen evenmin afbreuk aan het voorgaande. De kopie van een lidkaart van SCNC,

waaraan de Raad geen bewijswaarde hecht omdat kopieën door knip- en plakwerk gemakkelijk te

vervalsen zijn (RvS 24 maart 2005, nr. 142.624, X; RvS 25 juni 2004, nr. 133.135, X), bevat immers

geen informatie over zijn politieke activiteiten of over de problemen die hij hierdoor gekend zou hebben.

De op het Commissariaat-generaal voorgelegde aanbevelingsbrieven van SCNC, van “Runda and

Runda Law Firm” en van “Human Rights Defence group”, en de ter terechtzitting neergelegde “brief van

AGBOR Prizo Agbor”, de voorzitter van SCNC Europe, betreffen dan weer subjectieve documenten met

een gesolliciteerd karakter waaraan geen objectieve bewijswaarde kan worden gehecht. Hoe dan ook

dient een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen te

ondersteunen, wat gelet op voorgaande vaststellingen niet het geval is. Daarenboven omschrijft de brief

van “Runda and Runda Law Firm” verzoeker als lid van de Southern Cameroon Youth League, terwijl hij

van deze organisatie zelf geen enkel gewag maakt wanneer gevraagd wordt van welke organisaties hij

lid is (gehoor, p. 6). Verder beschrijven zowel de brief van “Runda and Runda Law Firm” als de ter

terechtzitting neergelegde “brief van AGBOR Prizo Agbor” verzoeker als een belangrijk politiek figuur en

in Yaoundé terwijl hij tijdens zijn gehoor aangaf in Yaoundé geen enkele politieke activiteit te hebben

uitgevoerd (gehoor, p.8). Waar de brief van “Runda and Runda Law Firm” nog vermeldt dat verzoeker

“instrumentaal was in het verspreiden van de SCNC idealen”, waaronder “het verspreiden van

pamfletten en nieuwsbrieven”, herhaalt de Raad dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij geen enkele

keer pamfletten of nieuwsbrieven heeft uitgedeeld. De stellingen in het verzoekschrift “dat SCYL en

SCNC soortgelijke vereningen zijn”, dat “zowel de Southern Cameroon Youth League als het SCNC

streven naar de onafhankelijkheid voor de Engelstalige Provincies Northwest en Southwest” en dat “veel

leden van SCNC zijn ook beschouwd als leden van SCYL omwille van het feit dat zij dezelfde

boodschappen delen” kunnen de pertinente onzorgvuldigheden en incoherenties geenszins verschonen.

De vastgestelde inhoudelijke gebreken ondermijnen dan ook de bewijswaarde van de voorgelegde

documenten.
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2.11. Naast de vaststelling dat verzoeker zijn politiek profiel duidelijk probeerde te overdrijven en over

zijn erg beperkte politieke activiteiten dan nog onaannemelijke verklaringen aflegde, wat zijn gehele

geloofwaardigheid aantast, ziet de Raad hoe dan ook niet in hoe verzoekers uiterst gering

“oppositieprofiel” hem in de negatieve belangstelling van de Kameroense autoriteiten zou hebben

gebracht. Temeer gezien verzoeker geenszins coherent kan verduidelijken hoe “iedereen” in Buea wist

dat hij een SCNC-lid was (gehoor, p. 1), noch hoe de autoriteiten op de hoogte zouden zijn van zijn

ongeplande en louter toevallige deelname aan de betoging in Buea in november 2016, daar verzoeker

na het ingrijpen van de politiediensten de demonstratie ongestoord kon verlaten (gehoor, p. 14), in

tegenstelling tot 100 anderen die omwille van hun deelname aan dergelijke manifestaties gearresteerd

werd, en hij pas dagen later gearresteerd werd in Yaoundé, waar hij beweerdelijk nooit aan politieke

activiteiten deed (gehoor, p. 8), noch hoe de overheid zou hebben geweten dat verzoeker de loutere

intentie had om pamfletten te verspreiden op niet nader gespecificeerde plaatsen (gehoor, p. 12). De

bewering in het verzoekschrift dat verzoeker “bekend was in Buea want hij had veel vrienden met wie hij

spreekt over de boodschappen van het SCNC” strookt geenszins met zijn verklaringen op het

Commissariaat-generaal waar hij aanvankelijk enkel melding maakte van gesprekken over SCNC met

dorpelingen jeugd in zijn geboortedorp Edjuinga (gehoor, p.8).

2.12. De door verzoeker op het Commissariaat-generaal voorgelegde stukken kunnen zijn beweerde

problemen met de autoriteiten evenmin staven. Aangaande het neergelegde opsporingsbericht merkt de

Raad op dat het een lijst van verschillende namen vermeldt, waaronder verzoekers naam die als derde

persoon genoemd wordt, maar dat het enkel verzoekers foto bevat, zonder dat hierbij verduidelijkt wordt

bij welke naam deze foto hoort. Dergelijke vormelijke en inhoudelijke gebreken doen afbreuk aan de

authenticiteit van het document en ondermijnen de bewijswaarde ervan. Het voorgelegde medisch

document van de “Medical and Labortory Clinic” te Yaoundé van 28 november 2016 maakt melding van

gebroken ribben, een bloedneus, “ear problem”, “battery” en andere complicaties, maar kan geen

zekerheid bieden over de precieze feitelijke omstandigheden waarbij de verwondingen werden

opgelopen (RvS, nr. 132.261 van 10 juni 2004).

2.13. Dat verzoeker geen vrees koestert ten aanzien van Kameroen maar om andere (migratie)redenen

naar Europa kwam, blijkt ook uit zijn visumdossier, dat onder andere een medisch verslag van 23 maart

2017 van het “Hôpital Central de Yaoundé” bevat, waarin gesteld wordt dat verzoeker de eerste keer

onderzocht werd op 15 mei 2016 en dat verzoeker in een beter geëquipeerd hospitaal verzorgd moet

worden. De stelling in het verzoekschrift dat het medisch verslag van 23 maart 2017 vals is, strookt niet

met zijn verklaringen op het Commissariaat-generaal waar hij toegaf op 23 maart 2017 naar het

hospitaal in Yaoundé te zijn gegaan (gehoor, p. 16). Dit stuk, dat aldus opgesteld werd vóór april 2017

wanneer verzoeker beweerde dat hij zijn vlucht naar Europa zou zijn beginnen plannen, met het oog op

het bekomen van een medisch visum (gehoor, p. 16), ondermijnt verzoekers bewering dat hij omwille

van politieke problemen zijn land diende te ontvluchten en dat hij naar Europa reisde met het expliciete

doen om asiel aan te vragen. Dit wordt bevestigd door de vaststelling dat verzoeker reeds op 9 juni 2017

aankwam in België, maar bij de grensinspectie beweerde dat hij voor een medische controle kwam, en

pas na zijn aanhouding asiel aanvroeg op 12 juni 2017. De uitleg in het verzoekschrift dat “de verzoeker

heeft zijn land verlaten om een asielaanvraag in te dienen in België. Als de verzoeker in België

aankwam, wist hij niet hoe hij een asielaanvraag kan indienen. Zijn sociaalassistent heeft hem de

procedure uitgelegd. Daardoor heeft hij drie dagen na zijn aankomst in België ingediend.” kan zijn late

asielaanvraag niet verschonen, gezien verzoeker meermaals verklaarde dat smokkelaar D. hem reeds

maandenlang hielp met zijn vlucht naar Europa, met het enige en expliciete doel asiel aan te vragen

(gehoor, p. 10-11), en er aldus verwacht kan worden dat D. hem minstens informeerde over hoe hij dit

diende te doen bij aankomst in België. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van

herkomst en die internationale bescherming inroept, kan redelijkerwijze verwacht worden dat hij bij zijn

aankomst bij de autoriteiten van het onthaalland een asielaanvraag indient. Verzoeker kan

onwetendheid niet dienstig inroepen om te verklaren waarom hij zo lang heeft gewacht om een

asielaanvraag in te dienen. Dat hij verschillende dagen en tot na zijn opsluiting wachtte, is dan ook een

indicatie dat hij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en relativeert als dusdanig

de ernst van de door hem geschetste vervolging.

2.14. Waar in het verzoekschrift nog wordt aangevoerd dat verzoeker als “Engelstalige Kameroener”

behoort tot “een bepaalde sociale groep” die “hoge risico’s loopt”, waarvoor hij verwijst naar de bij het

verzoekschrift gevoegde artikelen aangaande de onderdrukking van Engelstaligen in Kameroen, de

telecommunicatiecontrole, de arrestaties van journalisten, het internet dat werd afgesloten in

Engelstalige regio’s, de protesten van Engelstaligen, de doden die hierbij vielen en de beperkte
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verslaggeving over dit conflict (“Internetartikel : Doorbraak, “Anglofonië onafhankelijkheid: crisis in

tweelandenland Kameroen” -24 januari 2017”, “Internetartikel : NOS, “Inwoners bezorgd: Kameroen

staat op punt van uitbarsten” – 18 maart 2017”, “Internetartikel : VETO onafhankelijk studentenblad,

“Kameroen in rep en roer”– 19 mei 2017”, “Internetartikel : NPO radio 1, “Protesten Engelstalig

Kameroen”– januari 2017”, “Internetartikel : One world, “Primeur voor Kameroen :

internetvluchtelingen”– 6 april”, “Internetartikel : Journal du Cameroun, « Les enjeux de la colère des

anglophones du Cameroune » – 12 december 2016”, “Internetartikel : Le Monde, « Au Cameroune, la

déchirure anglphone » – 16 juni 2017” en “Internetartikel : Le Monde, « Malgré le rétablissement

d’internet, la crise est loin d’être finie dans le Cameroune anglophone » – 5 mei 2017”), antwoordt de

Raad dat het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep niet automatisch leidt tot het besluit dat

de asielzoeker wordt vervolgd in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Een verwijzing naar algemene

rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst volstaat hoe dan ook niet om aan te

tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem

betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier - gelet op het

voorgaande - in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

2.15. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend

te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.16. Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 3 EVRM dient te worden opgemerkt dat

artikel 3 EVRM inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt

getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit 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).

2.17. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.18. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij

in geval van een terugkeer naar Kameroen een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld

in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. De bij het

verzoekschrift gevoegde artikelen - “Internetartikel : Doorbraak, “Anglofonië onafhankelijkheid: crisis in

tweelandenland Kameroen” -24 januari 2017”, “Internetartikel : NOS, “Inwoners bezorgd: Kameroen

staat op punt van uitbarsten” – 18 maart 2017”, “Internetartikel : VETO onafhankelijk studentenblad,

“Kameroen in rep en roer”– 19 mei 2017”, “Internetartikel : NPO radio 1, “Protesten Engelstalig

Kameroen”– januari 2017”, “Internetartikel : One world, “Primeur voor Kameroen :

internetvluchtelingen”– 6 april”, “Internetartikel : Journal du Cameroun, « Les enjeux de la colère des

anglophones du Cameroune » – 12 december 2016”, “Internetartikel : Le Monde, « Au Cameroune, la

déchirure anglphone » – 16 juni 2017” en “Internetartikel : Le Monde, « Malgré le rétablissement

d’internet, la crise est loin d’être finie dans le Cameroune anglophone » – 5 mei 2017” - maken melding

van de onderdrukking van Engelstaligen in Kameroen, de telecommunicatiecontrole, de arrestaties van

journalisten, het internet dat werd afgesloten in Engelstalige regio’s, de protesten van Engelstaligen, de

doden die hierbij vielen en de beperkte verslaggeving over dit conflict, maar uit deze informatie blijkt

geenszins dat de mate van willekeurig geweld in een aan de gang zijnde gewapend conflict in het land

van herkomst, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger

die terugkeert naar het betrokken land, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging.

2.19. De verwijzing in het verzoekschrift naar een arrest van de Raad van 25 februari 2013 waarin een

beslissing van de commissaris-generaal vernietigd werd “omwille van het feit dat het administratieve

dossier geen informatie over de politieke situatie in Kameroen bevat” is niet dienstig gezien deze
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rechtspraak individuele gevallen betreft en geen precedentwaarde heeft die bindend is (RvS 6 november

2002, nr. 112.347; RvV 22 juni 2009, nr. 28.960; RvV 27 september 2007, nr. 1848).

2.20. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.21. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.

2.22. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 tweeëntwintig augustus tweeduizend

zeventien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER K. DECLERCK


