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nr. 206 673 van 10 juli 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. MEULEMEESTER

Langestraat 152

9473 WELLE

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 26 juni 2018 heeft

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

19 juni 2018.

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 3 juli 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 juli 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

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

MEULEMEESTER en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 27 mei 2018 en heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 4 juni

2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd gehoord op 11 juni 2018.

1.3. Op 19 juni 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd op 20 juni 2018 per drager betekend.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Kameroense nationaliteit te bezitten en etnisch Meta te zijn. U werd geboren op 11 juni

1989 te Mjah Etu, in Momo divisie, in de noordwestelijke regio van Kameroen. U woonde drie jaar te

Buea waar u in december 2012 aan de universiteit afstudeerde. Eind 2017 keerde u vanuit Bamenda

waar u bij een vriendin woonachtig was terug naar uw dorp Mjah Etu omwille van de verhoogde

spanning in Bamenda ten gevolge van de Engelstalige crisis.

Na uw terugkeer naar uw geboortedorp begon u flyers uit te delen om de strijd van de

gemarginaliseerde Engelstaligen in Kameroen te steunen. Op een dag, 24 april 2018, toen u flyers aan

het verspreiden was, werd u meegenomen door militairen en gedurende vijf dagen opgesloten in een

huis waar u verklaart het slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld. Na vijf dagen werden jullie

bevrijd door Ambazonia. Bij terugkeer naar uw dorp Mjah Etu trof u een afgebrand huis aan en was er

geen teken van uw moeder en jongere broer. Tevergeefs ging u naar hen op zoek. Na een week

verscheidene pogingen te hebben ondernomen om hen te vinden, zocht u hulp bij een familievriend die

als monnik in een klooster verblijft. Hij hielp u tevens om het land te verlaten.

26 mei 2018 verliet u Kameroen met een Kameroens paspoort en een Deense verblijfsvergunning op

naam van A.(…) M.(…) N.(…) F.(…). U vloog via Addis Abeba, Ethiopië naar België waar u 27 mei 2018

arriveerde. Diezelfde dag werd u door de Belgische autoriteiten betrapt gebruik te hebben gemaakt van

documenten die u niet toebehoren. Nog op 27 mei 2018 diende u een verzoek om internationale

bescherming in.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: een kopie

van uw identiteitskaart, een kopie van uw geboorteakte en een attest van resultaten van de universiteit.

U stuurde ook nog enkele foto's na die een zekere S.(…) F.(…) u via e-mail bezorgde.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 voor versnelde procedures van de Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit door valse documenten te

verstrekken, rechtvaardigde dat een versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw

verzoek.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart niet naar uw land van herkomst Kameroen te kunnen terugkeren uit vrees om het leven te

zullen worden gebracht. Voornoemde vrees werd door de Commissaris-generaal niet

geloofwaardig bevonden en wel om volgende redenen.

Ten eerste moet opgemerkt dat u de Belgische autoriteiten doelbewust om te tuin trachtte te leiden door

gebruik te maken van een Kameroens paspoort en een Deense verblijfsvergunning welke u niet

toebehoren. De vaststelling dat u de Belgische autoriteiten bewust trachtte te misleiden door gebruik te

maken van een valse identiteit, tast uw algemene geloofwaardigheid aan.
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Verder dient te worden opgemerkt dat u slechts besloot een verzoek om internationale bescherming in

te dienen nadat u op de luchthaven van Zaventem tegen de lamp liep. U gevraagd naar uw plan eens u

in België was, verklaart u geen plan te hebben gehad. U voegt toe dat u werd gevraagd of u terug wilde

keren naar Kameroen waarop u stelde dat niet te willen doen. Vervolgens werd u de mogelijkheid

gegeven een verzoek om internationale bescherming in te dienen, waar u gebruik van maakte. U

nogmaals gevraagd naar uw plan, geeft u wederom aan er geen te hebben gehad. U gevraagd of u asiel

wilde aanvragen, stelt u dat asiel aanvragen de optie was die u had toen u hier aankwam en u omwille

van de crisis in Kameroen niet kan terugkeren. U tenslotte gevraagd of u asiel zou hebben aangevraagd

indien u niet was tegengehouden op de luchthaven, stelt u niet eens te hebben geweten waar u heen

ging en geen andere keuze te hebben gehad op de luchthaven. U bijgevolg nogmaals gevraagd wat u

zou hebben gedaan als u niet was tegengehouden, blijft u initieel het antwoord schuldig om tenslotte te

stellen dat u het niet weet, u niemand kent en u nergens naartoe zou zijn gegaan (zie notities

persoonlijk onderhoud, p.25-26). Dat u klaarblijkelijk niet de intentie had een verzoek om internationale

bescherming in te dienen, ondermijnt de geloofwaardigheid en de ernst van de door u aangehaalde

vrees.

Met betrekking tot de door u aangehaalde vrees moet vervolgens het volgende worden

opgemerkt.

De verklaringen die u tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal op 11 juni 2018

aflegde zijn essentieel verschillend van uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 4

juni 2018.

U voor de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd kort een overzicht te geven van alle feiten die tot uw

vlucht uit uw land van herkomst hebben geleid antwoordt u het volgende: ‘Ik vluchtte uit Kameroen

omwille van de Anglofone crisis. Engelssprekende Kameroeners worden achternagezeten door

militairen. Op 28/04/2018 werd ons huis in Mjah Etu vernietigd door militairen van de regering. Het is

namelijk zo dat de grote activist van de Aglofonen, nl. Kassan Wilfred [Tassang Wilfred] in mijn dorp

woont. De Franstalige Kameroeners beletten ons naar de markt te gaan, kinderen naar school te laten

gaan. We worden gewoon gepest, bedreigd en sommigen werden gedood. Regelmatig hoor je

geweerschoten. Ik zag mensen doodgeschoten worden. Dit kan mij ook overkomen. Daarom besloot ik

te vluchten. Ik contacteerde een familievriend. Hij leeft in een klooster. Ik vluchtte naar hem en legde uit

wat er was gebeurd. Ik bleef een tijdje bij hem in het klooster. Ondertussen kon hij van alles

(documenten en reis) regelen om [me] te laten ontsnappen uit Kameroen. Nadat alles geregeld was,

werd ik naar Yaoundé overgebracht. Daar kon ik het vliegtuig nemen naar Addis Abeba (Ethiopië). Via

Ethiopië kwam ik naar hier.’ (zie vragenlijst CGVS, vraag 5).

Wanneer u bij aanvang van het gehoor voor het CGVS gevraagd wordt hoe het eerste interview voor de

Dienst Vreemdelingenzaken verliep, geeft u aan dat het niet slecht was en het erg kort was. U gevraagd

of u alle redenen heeft kunnen aangeven waarom u uw land van herkomst heeft verlaten, stelt u niet alle

redenen te hebben kunnen geven. U voegt toe redenen te hebben gegeven maar niet expliciet te zijn

geweest. U gevraagd of er nog andere elementen zijn waarom u niet kan terugkeren naar uw land van

herkomst, buiten diegene die u reeds aanhaalde bij de DVZ, antwoordt u dat er geen andere redenen

zijn waarom u uw land van herkomst verliet. U diezelfde vraag nogmaals gesteld, antwoordt u hetzelfde.

Tevens wilde u niets meer toevoegen met betrekking tot uw eerste interview voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (zie notities persoonlijk onderhoud, p.3). Verder tijdens het persoonlijk onderhoud

echter stelt u gekidnapt te zijn geweest door militairen terwijl u flyers uitdeelde en gedurende vijf dagen

te hebben vastgezeten. Tijdens uw detentie verklaart u het slachtoffer te zijn geweest van seksueel

misbruik (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 11-12). Het spreekt enorm tot de verbeelding dat

u naliet deze essentiële feiten te vermelden daar zij mede uw vlucht uit uw land van herkomst

zouden hebben veroorzaakt.

U gevraagd waarom u voor de Dienst Vreemdelingenzaken geen gewag maakte van bovenstaande

belangrijke gebeurtenissen en u uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelezen, stelt

u dat uw eerste interview erg kort was en u werd gezegd details te geven tijdens het tweede interview. U

erop gewezen dat het onbegrijpelijk is dat u naliet zulk een essentieel gedeelte - allerminst een detail -

van uw asielrelaas voor de Dienst Vreemdelingenzaken te vermelden, en u vooral verwees naar de

algemene situatie in Kameroen, geeft u verschillende keren geen antwoord. Tenslotte herhaalt u de

details van uw verhaal het tweede interview te hebben moeten geven (zie notities persoonlijk

onderhoud, p. 12-13).



RvV X - Pagina 4

Van een verzoekster, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die mede de directe aanleiding vormen van zijn vertrek

of vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

reeds van bij het eerste interview, aangezien op hem de verplichting rust om haar volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat u

dermate essentiële en frappante elementen als een ontvoering en verkrachting hierin zou hebben

vermeld. Bovendien liet u de beweerde feiten niet enkel onvermeld, u verklaarde tevens uitdrukkelijk in

de vragenlijst nooit gearresteerd te zijn geweest en geen activiteiten te hebben uitgeoefend bij enerlei

organisatie. U gevraagd of u gearresteerd bent geweest, in de gevangenis heeft gezeten (zowel een

hechtenis voor korte tijd in een cel in b.v. een politiekantoor als een opsluiting voor iets langere tijd in

een gevangenis of kamp), antwoordt u ‘nooit’, terwijl het u vrij stond te nuanceren gekidnapt te

zijn geweest door militairen en vijf dagen te hebben vastgezeten. Ook wanneer werd gevraagd of u

actief was in een organisatie, geeft u aan geen activiteiten te hebben uitgevoerd bij enige organisatie,

terwijl u had kunnen aangeven gedurende 2 à 3 maanden flyers te hebben uitgedeeld ter ondersteuning

van de Engelstalige zaak in Kameroen (zie vragenlijst CGVS, vraag 1 en 3 en notities persoonlijk

onderhoud, p. 18-19). U tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS gevraagd waarom u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken niet aangaf flyers te hebben uitgedeeld, verklaart u dat wel te hebben

gezegd (zie notities, p.19), wat niet blijkt uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u ruimschoots de kans

werd gegeven een overzicht te geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht uit uw land van

herkomst en u geen gewag maakte van uw persoonlijke problemen. Bovenstaande ondermijnt de

geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen – de kidnapping en de

gebeurtenissen in detentie - in Kameroen.

Ook moet opgemerkt dat uw verklaringen flyers te hebben uitgedeeld en ten gevolge daarvan gekidnapt

te zijn geweest niet kunnen overtuigen. U kunt moeilijk duiden wie u die flyers overhandigde. U verklaart

dat de flyers u werden gegeven door activisten van de strijd. U gevraagd wie specifiek verwijst u naar

Tassang Wilfred die afkomstig was van uw dorp (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 18). Het

verwondert dat u de flyers van Tassang Wilfred zou hebben verkregen daar hij in januari 2018 in Nigeria

werd gearresteerd (zie administratief dossier). Bovendien kunt u geen enkele naam noemen van

personen met wie u die flyers uitdeelde (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 19-20). Ook kunt u niet

duiden hoe lang u onderweg was naar de plek waar u vijf dagen werd vastgehouden (zie notities

persoonlijk onderhoud, p. 32). Bovendien weet u niet wie er die dag nog mee werd genomen noch met

hoeveel jullie waren. U weet niet waar u gevangen werd gehouden en toch slaagde u erin na uw

vrijlating samen met een groep anderen te voet terug te keren naar uw huis op een wandelafstand van

30 minuten. Ook de omschrijving van de plaats laat te wensen over: ‘Een groot en leeg huis’. Met

hoeveel jullie daar ongeveer zaten, weet u niet daar u slechts antwoordt met ‘zoveel’ (zie notities

persoonlijk onderhoud, p. 32-34). Kortom kunnen uw verklaringen omtrent de door u aangehaalde

gebeurtenissen in Kameroen evenmin overtuigen en kunt u bijgevolg bovenstaande vastgestelde

ongeloofwaardigheid niet herstellen.

U linkt de door u aangehaalde gebeurtenissen bovendien niet aan uw vrees bij terugkeer. U gevraagd

wat er zou gebeuren indien u zou terugkeren naar uw land van herkomst Kameroen, verklaart u als

Engelstalige een slachtoffer te zijn. U voegt toe geen thuis te hebben om heen te gaan. U meent dat

louter het gegeven een Engelstalige te zijn ervoor zorgt dat uw leven gevaar loopt. U stelt te hebben

gezien dat mensen werden gedood die niets te maken hadden met een of andere groep (zie notities

persoonlijk onderhoud, p. 13 en p. 26). U gevraagd wat u specifiek vreest, antwoordt u te vrezen te

zullen sterven. U gevraagd waarom u bij terugkeer vreest te zullen sterven, geeft u aan geen

accommodatie te hebben en dat u niet zomaar naar Bamenda kan gaan (zie notities persoonlijk

onderhoud, p. 27). U verklaart om het leven te zullen worden gebracht door het leger dat overal

in Bamenda aanwezig is (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 28). Om voor internationale

bescherming in aanmerking te komen moet een vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie of het reëel risico op het lijden van ernstige schade in concreto worden

aangetoond, wat in casu niet het geval is daar u in het kader van uw verzoek om internationale

bescherming voornamelijk verwijst naar de algemene toestand in Engelstalig Kameroen en u meent dat

elke Engelstalige het risico loopt om het leven te zullen worden gebracht. In dat kader dient het

volgende opgemerkt.
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Naast de toekenning van een vluchtelingenstatus, kan een asielzoeker door het CGVS ook een

beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Het CGVS

benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet slechts beoogt bescherming

te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het 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 of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Kameroen (zie COI Focus Cameroun. La

crise Anglophone. dd. 23 april 2018) blijkt dat Kameroen momenteel getroffen wordt door de

zogenaamde “Engelstalige crisis”. De protestbeweging van de Engelstalige bevolking van Kameroen

transformeert zich in de loop van een aantal maanden in een gewapende opstand met acties van een

aantal radicale afscheidingsbewegingen. De situatie verergert in januari 2017, wanneer de

onderhandelingen tussen de stakers en de overheid mislukken, en de boegbeelden van de

protestbeweging worden gearresteerd. Tot september 2017 manifesteert de crisis zich in “ghost towns”

operaties en de boycot van het onderwijs. Vanaf maart 2017 neemt het aantal

secessionistische splintergroepen die openbare gebouwen, handelszaken en scholen in brand steken

omwille van het niet-opvolgen van de “ghost towns” operaties en de boycot van het onderwijs, toe. Op 1

oktober 2017 betogen tienduizenden Engelstaligen op verschillende plaatsen in de regio’s South West

en North West om op symbolische wijze de onafhankelijkheid van de republiek Ambazonië uit te roepen.

Deze vreedzame betogingen worden echter met geweld onderdrukt door de ordetroepen, waarbij er

doden en gewonden vallen onder de betogers. Vanaf november 2017 komen er bovendien meer en

meer gewelddadige acties van radicale afscheidingsbewegingen, in hoofdzaak gericht tegen officiële

doelwitten, zoals de verdedigingstroepen. De overheid reageert hierop met geweld, door het ontplooien

van militaire troepen. De veiligheidssituatie in de Engelstalige regio’s wordt tussen november 2017 en

maart 2018 gekenmerkt door gerichte aanslagen op hoofdzakelijk gendarmes en militairen die de dood

van meer dan dertig gendarmes en soldaten veroorzaken. Een aantal radicale groeperingen maken zich

ook schuldig aan ontvoeringen en het in brand steken van instellingen die zich niet aan de boycot

houden. Vanaf december 2017 vinden er voorts confrontaties plaats tussen het leger en de

secessionistische militanten. Deze militaire operaties die de secessionistische groeperingen viseren en

waarbij er sprake zou zijn van burgerslachtoffers, vinden voornamelijk plaats in het departement Manyu,

langs de grens met Nigeria, en in Kwa-Kwa in het departement Ndian, beiden in de regio South-West.

Algemeen kan er gesteld worden dat de veiligheidsincidenten zich beperken tot de Engelstalige regio’s

van Kameroen, namelijk South West en North West, en dan nog vooral tot het departement Manyu in de

regio South West, langs de grens met Nigeria. Naast de mislukte bomaanslag in Douala in september

2017 werden er sinds het begin van de crisis geen andere incidenten waarbij Engelstaligen zijn

betrokken opgemerkt buiten de regio’s South West en North West. Bij het sinds oktober 2017

gepleegde geweld vallen er dus soms burgerslachtoffers, maar het aantal burgerslachtoffers wordt niet

opgelijst, noch gecommuniceerd, dit zou een bewuste strategie van de Kameroense overheid zijn.

Verschillende bronnen halen het gebrek aan toegang tot informatie over het aantal burgerslachtoffers in

dit conflict van lage intensiteit aan. Het geweld veroorzaakt bovendien een zorgwekkende humanitaire

situatie. Duizenden inwoners vluchten naar buurland Nigeria en tienduizend vluchten naar andere

departementen die minder blootgesteld worden aan het geweld of naar de Franstalige regio’s.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat het

leven of de persoon van burgers in Bamenda, Noordwestelijke regio, Engelstalig Kameroen actueel niet

ernstig bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.

Actueel is er voor burgers uit Bamenda in Engelstalig Kameroen aldus geen reëel risico op ernstige

schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

In zoverre u aanvoert dat u persoonlijk een hoger risico loopt om getroffen te worden door het

willekeurig geweld te Mjah Etu en hierbij verwijst naar het gegeven dat Mjah Etu het dorp is van activist

Tassang Wilfred dient opgemerkt dat dit element niet bestempeld kan worden als een persoonlijke

omstandigheid die tot gevolg heeft dat u, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico

loopt het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Ten eerste heeft u niet aannemelijk gemaakt dat

de link met Tassang Wilfred de reden zou zijn geweest van de gebeurtenissen in uw dorp, in zoverre ze

werkelijk hebben plaatsgevonden. Bovendien weet u evenmin met zekerheid wie de brand in uw dorp

zou hebben gesticht daar u stelt dat ook de overheid van Ambazonia branden durft stichten indien

personen zich niet aan hun wetten houden (zie notities persoonlijk onderhoud, p.29-31).
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U tenslotte gevraagd of u niet elders naartoe kan gaan in Kameroen, antwoordt u dat niet te kunnen

doen. Een reden hiervoor kan u echter niet geven. Na meermaals het antwoord schuldig te blijven,

verklaart u dat u geen onderdak kan zoeken bij de mensen met wie de Engelstaligen vechten, namelijk

de Franstaligen en de overheid. U erop gewezen dat niet elke Franstalige tegen elke Engelstalige vecht,

geeft u aan dat niet te hebben gezegd waarop u nogmaals wordt gevraagd waarom u zich niet elders in

Kameroen zou kunnen vestigen, waarop u – uiteindelijk- stelt geen huis te hebben in die gebieden (zie

notities persoonlijk onderhoud, p. 27-28). Kortom kunt u geen reden geven waarom het voor u

onmogelijk zou zijn zich elders in Kameroen te vestigen. Uit uw verklaringen blijkt tevens dat u een

vrijgevochten, onafhankelijke en hoogopgeleide vrouw bent. U hebt immers universitaire studies gedaan

en een eigen zaak opgericht waarmee u enig succes heeft geboekt (zie notities persoonlijk onderhoud,

p. 7, p. 8 en p.17). Bovendien toont u met uw reis naar Europa aan zin voor initiatief te hebben en zeer

onafhankelijk en flexibel te zijn. Kortom zijn er geen redenen om aan te nemen dat u zich niet elders in

Kameroen zou kunnen vestigen.

De door u neergelegde documenten (identiteitskaart, geboorteakte en attest van de universiteit) hebben

geen betrekking op de door u aangehaalde asielmotieven en kunnen bovenstaande conclusies bijgevolg

niet wijzigen. De gegevens op de door u neergelegde documenten worden door de commissaris-

generaal bovendien niet in vraag gesteld. Tevens legt u enkele foto's neer die u via e-mail liet

doorsturen naar het CGVS. Het moet opgemerkt dat foto’s bezwaarlijk een bewijsstuk kunnen vormen

van een gebeurtenis. Ze kunnen immers overal en altijd worden genomen en kunnen de door u

aangehaalde gebeurtenissen bijgevolg niet bewijzen, laat staan uw betrokkenheid erbij. De neergelegde

foto’s kunnen de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw persoonlijk asielrelaas niet ombuigen en

tonen bijgevolg geen persoonlijke vrees voor vervolging noch een reëel risico op het lijden van ernstige

schade aan.

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. De Raad stelt vast dat verzoekster in haar verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat zij beroep

aantekent tegen de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en dat zij dit uitwerkt aan de hand van een aantal grieven waarin zij de motieven

van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt en poogt te verklaren of te

weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekster zich in deze beroept op de schending

van de materiële motiveringsplicht.

Verzoekster voert aan dat, in tegenstelling tot wat wordt gesteld in de bestreden beslissing, uit haar

beide gehoren blijkt dat zij vreest terug te keren naar haar land van herkomst omwille van het conflict

dat momenteel heerst in haar regio. Zij citeert een aantal passages uit haar opeenvolgende verklaringen

en meent dat hieruit duidelijk naar voor komt dat zij in beide gehoren haar vrees op consequente en

identieke wijze heeft aangehaald. Deze vrees verdient volgens verzoekster bijgevolg een afzonderlijk

onderzoek, los van de vraag of zij al dan niet werd vastgehouden door militairen.

Wat betreft het conflict in Kameroen citeert verzoekster uitvoerig uit het rapport EASO COI Query

Response, “Background information on the Anglophone crisis; Information on the situation for

Anglophones in Cameroon’s Francophone regions and in Northwest/Southwest Cameroon; Information

on the recent security situation in the city of Bamenda; Information on the availability of state protection

for Anglophones in Cameroon” van EASO van 30 januari 2018, het rapport Cameroon, Report on

human rights violations in the Anglophone regions since late 2016 (security operations; unlawful killings;

arbitrary arrests; other topics) van Amnesty International van 12 juni 2018, het rapport Cameroon, Query

response on the Anglophone crisis and situation of the Francophone population in Francophone regions,

in particular in Yaoundé (2017 - 2018) van EASO van 13 juni 2018 en het rapport Cameroon, Query

response on Cameroon: Information on current situation of activists of the separatist movement van

Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD) van 13

maart 2018, waaruit blijkt dat Kameroen vanaf 1916 werd geregeerd deels door Frankrijk en deels door

Groot-Brittannië, dat dit leidde tot de creatie van twee bevolkingsgroepen, de Franstalige

meerderheidsbevolking en de Engelstalige minderheid, dat de Engelstalige bevolkingsgroep sinds de
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jaren ‘60 wordt gediscrimineerd door de overheid, dat het huidige conflict ontstond toen Engelstalige

advocaten en leraren vreedzame protesten hielden tegen de overheid, die hierop reageerde met brutaal

geweld, wat leidde tot het ontstaan van gewapende activisten die op hun beurt de overheid bekampen

en strijden voor de onafhankelijkheid van de Engelstalige bevolking en dat het geweld leidt tot een

massale uitstroom van de burgerbevolking, die internationale bescherming aanvraagt in het nabij

gelegen Nigeria. Verzoekster voert aan dat haar vrees in geval van terugkeer naar Kameroen, die

gebaseerd is op het bestaan van een daadwerkelijk conflict in de regio, afdoende gestaafd wordt aan de

hand van voormelde landeninformatie. De informatie toegevoegd aan het administratief dossier doet

naar mening van verzoekster geen enkele afbreuk aan voormelde vrees. Het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen concludeert dat er geen sprake zou zijn van een gewapend

conflict tegen de Engelstalige burgerbevolking, maar baseert zich daarbij op een rapport van CEDOCA,

waarin uitsluitend vermeld wordt dat de situatie ter plaatse onvoldoende kan beoordeeld worden

ingevolge een gebrekkige toegang tot het grondgebied. Uit voormeld rapport kan naar het oordeel van

verzoekster bijgevolg niet wettig worden afgeleid dat er geen sprake zou zijn van een gewapend conflict

ter plekke.

Gelet op het voorgaande, meent verzoekster dat zij in aanmerking komt voor erkenning van de

vluchtelingenstatus. Zij licht toe dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

niet ontkent dat er in Kameroen een gewapende strijd bezig is tegen de Engelstalige burgerbevolking.

De overheid reageert met brutaal geweld. In tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in de bestreden

beslissing, baseert verzoekster haar vrees wel degelijk op persoonlijke gebeurtenissen, met name het

gegeven dat de militairen haar eigen dorp hebben afgebrand. Daarbij werd haar woning vernield en

geraakten haar mama en broer spoorloos. Verzoekster stelt dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte argumenteert dat haar dorp uitsluitend zou zijn afgebrand

wegens de aanwezigheid van de activist Tassang Wilfried. Het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen gaat daarbij volledig voorbij aan het gegeven dat zij niet alleen in haar

dorp, maar ook in de stad Bamenda zelf diende te vluchten wegens het escalerende geweld, aldus

verzoekster, die hier nog aan toevoegt dat uit de bestreden beslissing niet blijkt dat het geweld tegen de

Engelstalige bevolking uitsluitend beperkt zou zijn tot haar dorp, en in het bijzonder de aanwezigheid

van de activist Tasseng Wilfried in dit dorp.

Ondergeschikt meent verzoekster minstens in aanmerking te komen voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus. Zij argumenteert dat uit diverse rapporten blijkt dat de situatie op het

terrein zeer ernstig is, waarbij de militairen geweld uitoefenen tegen de burgerbevolking zelf. Daar waar

de overheid initieel gewelddadig optrad tegen de burgers die deelnamen aan vreedzame manifestaties,

escaleerde het overheidsgeweld naar het uitdrijven van de burgerbevolking uit hun dorpen, platbranden

van huizen en doden van onschuldige burgers. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen argumenteert volgens verzoekster dan ook ten onrechte dat zij zou beschikken over een

intern vluchtalternatief. Het geweld gaat immers uit van de overheid zelf, die bevoegd is over het hele

grondgebied. Bovendien levert het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

geen enkel bewijs dat zij niet zou worden gediscrimineerd in het Franstalige gebied, aldus nog

verzoekster.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het rapport EASO COI

Query Response, “Background information on the Anglophone crisis; Information on the situation for

Anglophones in Cameroon’s Francophone regions and in Northwest/Southwest Cameroon; Information

on the recent security situation in the city of Bamenda; Information on the availability of state protection

for Anglophones in Cameroon” van EASO van 30 januari 2018 en het rapport Cameroon, COI Query

response, “Information on the Anglophone crisis and the current situation of the Francophone population

in Cameroon’s Francophone regions, in particular in Yaoundé (2017 - 2018)” van EASO van 13 juni

2018.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) de vaststelling dat zij de Belgische autoriteiten doelbewust trachtte te misleiden

door gebruik te maken van een valse identiteit haar algemene geloofwaardigheid aantast, (ii) zij

klaarblijkelijk niet de intentie had een verzoek om internationale bescherming in te dienen, wat de

geloofwaardigheid en de ernst van de door haar aangehaalde vrees ondermijnt, (iii) de verklaringen die

zij tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal op 11 juni 2018 aflegde essentieel verschillend

zijn van haar verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 4 juni 2018 en zij geen valabele

verklaring geeft voor haar nalaten om haar kidnapping door militairen en het feit dat zij tijdens haar

detentie het slachtoffer is geweest van seksueel misbruik, essentiële feiten van haar asielrelaas, te
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vermelden voor de Dienst Vreemdelingenzaken, (iv) haar verklaringen flyers te hebben uitgedeeld en

ten gevolge daarvan gekidnapt te zijn geweest niet kunnen overtuigen, zoals wordt toegelicht, (v) zij de

door haar aangehaalde gebeurtenissen bovendien niet linkt aan haar vrees bij terugkeer daar zij in het

kader van haar verzoek om internationale bescherming voornamelijk verwijst naar de algemene

toestand in Engelstalig Kameroen en zij meent dat elke Engelstalige het risico loopt om het leven te

zullen worden gebracht, (vi) uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Kameroen

blijkt dat het leven of de persoon van burgers in Bamenda, Noorwestelijke regio, Engelstalig Kameroen

actueel niet ernstig bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend

conflict zodat er actueel voor burgers uit Bamenda in Engelstalig Kameroen geen reëel risico is op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, (vii) haar stelling dat Mjah

Etu het dorp is van activist Tassang Wilfred niet bestempeld kan worden als een persoonlijke

omstandigheid die tot gevolg heeft dat zij, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico

loopt het slachtoffer te worden van willekeurig geweld daar zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat de link

met Tassang Wilfred de reden zou zijn geweest van de gebeurtenissen in haar dorp, in zoverre ze

werkelijk hebben plaatsgevonden en zij bovendien niet met zekerheid weet wie de brand in haar dorp

zou hebben gesticht aangezien zij stelt dat ook de overheid van Ambazonia branden durft stichten

indien personen zich niet aan hun wetten houden, (viii) er geen redenen zijn om aan te nemen dat zij

zich niet elders in Kameroen zou kunnen vestigen en (ix) de door haar neergelegde identiteitskaart,

geboorteakte en attest van de universiteit geen betrekking hebben op de door haar aangehaalde

asielmotieven en bijgevolg bovenstaande conclusies niet kunnen wijzigen en de foto’s de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van haar persoonlijk asielrelaas niet kunnen ombuigen daar foto’s overal en altijd

kunnen worden genomen en de door haar aangehaalde gebeurtenissen bijgevolg niet kunnen bewijzen,

laat staan haar betrokkenheid erbij.

2.3.2. 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 van 19 juni 2018 (CG nr. 1801166), 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 onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.4. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast.
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Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen

indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld,

rekening houdend met individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming

kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.5. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat verzoekster geen geloofwaardige

elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat zij haar land van herkomst is ontvlucht of dat zij er niet zou

kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.5.1. Vooreerst kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden gevolgd in

diens oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters verklaringen flyers te hebben

uitgedeeld om de strijd van de gemarginaliseerde Engelstaligen in Kameroen te steunen, ten gevolge

daarvan gekidnapt te zijn geweest door militairen, en tijdens haar detentie het slachtoffer te zijn geweest

van seksueel misbruik. De vaststelling dat zij cruciale elementen in haar relaas als haar kidnapping en

de gebeurtenissen in detentie totaal onvermeld heeft gelaten tijdens haar gehoor door de Dienst

Vreemdelingenzaken, zet haar algemene geloofwaardigheid immers ernstig op de helling. In de

bestreden beslissing wordt dienaangaande terecht het volgende overwogen: “De verklaringen die u

tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal op 11 juni 2018 aflegde zijn essentieel

verschillend van uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken op 4 juni 2018.

U voor de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd kort een overzicht te geven van alle feiten die tot uw

vlucht uit uw land van herkomst hebben geleid antwoordt u het volgende: ‘Ik vluchtte uit Kameroen

omwille van de Anglofone crisis. Engelssprekende Kameroeners worden achternagezeten door

militairen. Op 28/04/2018 werd ons huis in Mjah Etu vernietigd door militairen van de regering. Het is

namelijk zo dat de grote activist van de Aglofonen, nl. Kassan Wilfred [Tassang Wilfred] in mijn dorp

woont. De Franstalige Kameroeners beletten ons naar de markt te gaan, kinderen naar school te laten

gaan. We worden gewoon gepest, bedreigd en sommigen werden gedood. Regelmatig hoor je

geweerschoten. Ik zag mensen doodgeschoten worden. Dit kan mij ook overkomen. Daarom besloot ik

te vluchten. Ik contacteerde een familievriend. Hij leeft in een klooster. Ik vluchtte naar hem en legde uit

wat er was gebeurd. Ik bleef een tijdje bij hem in het klooster. Ondertussen kon hij van alles

(documenten en reis) regelen om [me] te laten ontsnappen uit Kameroen. Nadat alles geregeld was,

werd ik naar Yaoundé overgebracht. Daar kon ik het vliegtuig nemen naar Addis Abeba (Ethiopië). Via

Ethiopië kwam ik naar hier.’ (zie vragenlijst CGVS, vraag 5).

Wanneer u bij aanvang van het gehoor voor het CGVS gevraagd wordt hoe het eerste interview voor de

Dienst Vreemdelingenzaken verliep, geeft u aan dat het niet slecht was en het erg kort was. U gevraagd

of u alle redenen heeft kunnen aangeven waarom u uw land van herkomst heeft verlaten, stelt u niet alle

redenen te hebben kunnen geven. U voegt toe redenen te hebben gegeven maar niet expliciet te zijn

geweest. U gevraagd of er nog andere elementen zijn waarom u niet kan terugkeren naar uw land van

herkomst, buiten diegene die u reeds aanhaalde bij de DVZ, antwoordt u dat er geen andere redenen

zijn waarom u uw land van herkomst verliet. U diezelfde vraag nogmaals gesteld, antwoordt u hetzelfde.

Tevens wilde u niets meer toevoegen met betrekking tot uw eerste interview voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (zie notities persoonlijk onderhoud, p.3). Verder tijdens het persoonlijk onderhoud

echter stelt u gekidnapt te zijn geweest door militairen terwijl u flyers uitdeelde en gedurende vijf dagen

te hebben vastgezeten. Tijdens uw detentie verklaart u het slachtoffer te zijn geweest van seksueel

misbruik (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 11-12).
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Het spreekt enorm tot de verbeelding dat u naliet deze essentiële feiten te vermelden daar zij

mede uw vlucht uit uw land van herkomst zouden hebben veroorzaakt.

U gevraagd waarom u voor de Dienst Vreemdelingenzaken geen gewag maakte van bovenstaande

belangrijke gebeurtenissen en u uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken voorgelezen, stelt

u dat uw eerste interview erg kort was en u werd gezegd details te geven tijdens het tweede interview. U

erop gewezen dat het onbegrijpelijk is dat u naliet zulk een essentieel gedeelte - allerminst een detail -

van uw asielrelaas voor de Dienst Vreemdelingenzaken te vermelden, en u vooral verwees naar de

algemene situatie in Kameroen, geeft u verschillende keren geen antwoord. Tenslotte herhaalt u de

details van uw verhaal het tweede interview te hebben moeten geven (zie notities persoonlijk

onderhoud, p. 12-13).

Van een verzoekster, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die mede de directe aanleiding vormen van zijn vertrek

of vlucht uit het land van herkomst. Zij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit

reeds van bij het eerste interview, aangezien op hem de verplichting rust om haar volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een

uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan worden aangenomen dat u

dermate essentiële en frappante elementen als een ontvoering en verkrachting hierin zou hebben

vermeld. Bovendien liet u de beweerde feiten niet enkel onvermeld, u verklaarde tevens uitdrukkelijk in

de vragenlijst nooit gearresteerd te zijn geweest en geen activiteiten te hebben uitgeoefend bij enerlei

organisatie. U gevraagd of u gearresteerd bent geweest, in de gevangenis heeft gezeten (zowel een

hechtenis voor korte tijd in een cel in b.v. een politiekantoor als een opsluiting voor iets langere tijd in

een gevangenis of kamp), antwoordt u ‘nooit’, terwijl het u vrij stond te nuanceren gekidnapt te

zijn geweest door militairen en vijf dagen te hebben vastgezeten. Ook wanneer werd gevraagd of u

actief was in een organisatie, geeft u aan geen activiteiten te hebben uitgevoerd bij enige organisatie,

terwijl u had kunnen aangeven gedurende 2 à 3 maanden flyers te hebben uitgedeeld ter ondersteuning

van de Engelstalige zaak in Kameroen (zie vragenlijst CGVS, vraag 1 en 3 en notities persoonlijk

onderhoud, p. 18-19). U tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS gevraagd waarom u voor de

Dienst Vreemdelingenzaken niet aangaf flyers te hebben uitgedeeld, verklaart u dat wel te hebben

gezegd (zie notities, p.19), wat niet blijkt uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken dat u ruimschoots de kans

werd gegeven een overzicht te geven van alle feiten die hebben geleid tot uw vlucht uit uw land van

herkomst en u geen gewag maakte van uw persoonlijke problemen. Bovenstaande ondermijnt de

geloofwaardigheid van de door u aangehaalde problemen – de kidnapping en de

gebeurtenissen in detentie - in Kameroen.” Gelet op het geheel van deze pertinente vaststellingen en

overwegingen, waartegen in het verzoekschrift niet het minste concreet verweer wordt gevoerd, kan

verzoekster bezwaarlijk ernstig volhouden dat zij haar vrees in geval van terugkeer naar haar land van

herkomst tijdens haar beide gehoren op consequente en identieke wijze heeft aangehaald.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voegt hier nog pertinent aan toe: “Ook

moet opgemerkt dat uw verklaringen flyers te hebben uitgedeeld en ten gevolge daarvan gekidnapt te

zijn geweest niet kunnen overtuigen. U kunt moeilijk duiden wie u die flyers overhandigde. U verklaart

dat de flyers u werden gegeven door activisten van de strijd. U gevraagd wie specifiek verwijst u naar

Tassang Wilfred die afkomstig was van uw dorp (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 18). Het

verwondert dat u de flyers van Tassang Wilfred zou hebben verkregen daar hij in januari 2018 in Nigeria

werd gearresteerd (zie administratief dossier). Bovendien kunt u geen enkele naam noemen van

personen met wie u die flyers uitdeelde (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 19-20). Ook kunt u niet

duiden hoe lang u onderweg was naar de plek waar u vijf dagen werd vastgehouden (zie notities

persoonlijk onderhoud, p. 32). Bovendien weet u niet wie er die dag nog mee werd genomen noch met

hoeveel jullie waren. U weet niet waar u gevangen werd gehouden en toch slaagde u erin na uw

vrijlating samen met een groep anderen te voet terug te keren naar uw huis op een wandelafstand van

30 minuten. Ook de omschrijving van de plaats laat te wensen over: ‘Een groot en leeg huis’. Met

hoeveel jullie daar ongeveer zaten, weet u niet daar u slechts antwoordt met ‘zoveel’ (zie notities

persoonlijk onderhoud, p. 32-34). Kortom kunnen uw verklaringen omtrent de door u aangehaalde

gebeurtenissen in Kameroen evenmin overtuigen en kunt u bijgevolg bovenstaande vastgestelde

ongeloofwaardigheid niet herstellen.” Ook deze motieven worden in het verzoekschrift volledig

ongemoeid gelaten en worden dienvolgens door de Raad tot de zijne gemaakt.



RvV X - Pagina 11

De vastgestelde ongeloofwaardigheid van de door verzoekster aangehaalde kidnapping door militairen

en de gebeurtenissen in detentie hypothekeert ook in ernstige mate de rest van haar relaas, namelijk

dat zij na haar bevrijding bij terugkeer naar haar dorp een afgebrand huis aantrof en haar moeder en

jongere broer spoorloos verdwenen waren. De ongeloofwaardigheid van deze feiten worden bijkomend

onderlijnd door verzoeksters uitermate vage en allerminst overtuigende verklaringen.

Verzoekster beweert dat haar dorp werd aangevallen omdat de activist Tassang Wilfred afkomstig is uit

het dorp, doch zij slaagt er middels haar verklaringen niet in deze link aannemelijk te maken. Zo leest de

Raad in de notities van het persoonlijk onderhoud: “Wie is Tassang Wilfred? Hij was een van de leiders

van het consortium. Was hij zelf in het dorp toen het dorp werd aangevallen? Dat weet ik niet. Ik weet

zijn positie niet toen het dorp werd afgebrand. (…) Ik las dat Tassang Wilfred in februari 2017

ondergedoken zat in een westerse ambassade in Yaounde, wat gebeurde nadien met hem? Ik hoorde

dat hij naar Nigeria vluchtte, ik weet niet of hij daar is of niet. Ik hoorde dat hij naar Nigeria vluchtte om

refuge te zoeken. Kent u hem persoonlijk? Neen. Waar in het dorp woonde hij? In mijn dorp Waar? NW

Waar in het dorp? Mjah Waar in het dorp? Waar is zijn huis in het dorp? Ik ken de compound van de

familie. In mijn dorp is het compound van de familie.” (notities persoonlijk onderhoud, p. 29-30). Het

hoeft geen betoog dat verzoekster er aan de hand van dergelijke vage, nietszeggende verklaringen niet

in slaagt de Raad te overtuigen van enige band van Tassang Wilfred met haar dorp, laat staan dat het

dorp op deze reden werd aangevallen en in brand werd gestoken. Verzoekster verklaarde dat het dorp

werd afgebrand door het leger, doch gevraagd hoe zij dit zeker weet en of het Ambazonia niet kon zijn

aangezien ook zij brand stichten wanneer burgers zich niet aan hun wetten houden, moest zij toegeven

niet met zekerheid te weten wie het dorp heeft vernield (notities persoonlijk onderhoud, p. 29-31).

Verzoekster slaagt er evenmin in doorleefde verklaringen af te leggen over hoe zij ontdekte wat er

precies in haar dorp was gebeurd. Haar hierover tijdens het persoonlijk onderhoud bevraagd, verviel zij

opnieuw in gemeenplaatsen en antwoorden naast de kwestie, die de Raad wederom niet overtuigen:

“Toen ik er kwam, was het huis vernietigd (weent) Waren er nog mensen? Ze waren weggerend, ik weet

niet naar waar. Sprak u met iemand in het dorp? Alles in mijn gebied werd afgebrand Schoot er iets over

van het dorp? Neen Hoe ontdekte u wat er gebeurde? (stilte) Hoe ontdekte u wat er gebeurde met uw

dorp? Toen ik het zag branden. Mijn dorp is niet het eerste dorp dat werd afgebrand in NW. Veel dorpen

werden afgebrand. Elke keer als dat gebeurt, weten we dat de militairen achter die dorpen gingen.”

(notities persoonlijk onderhoud, p. 34-35). Gelet op deze verklaringen, waaruit moet worden afgeleid dat

het hele dorp in de as lag en niets nog overeind stond, is het bijgevolg niet aannemelijk dat verzoekster

na de zoektocht naar haar familie is teruggekeerd naar haar huis in het dorp en zij daar een fiets heeft

genomen waarmee zij naar het klooster in Bengui is gereden (notities persoonlijk onderhoud, p. 23-24).

Ook verzoeksters verdere verklaringen overtuigen geenszins. Gevraagd hoe zij haar moeder heeft

proberen te zoeken, antwoordde verzoekster “Ik ging van één dorp naar het ander. Buurtdorpen die niet

werden beïnvloed. Zoals? Zantaba, Kai, euhm, Tat.” (notities persoonlijk onderhoud, p. 13). De Raad

leest verder in de notities van het persoonlijk onderhoud: “Waar sliep u die periode? Ik sliep niet daar.

Waar? Ik wandelde naar de buurtdorpen op zoek naar mijn broer en moeder. Waar sliep u? Eender

wanneer ik moe was en naar de andere dorpen ging, sliep ik daar. Waar? Als ik naar de dorpen ging,

eender waar. Waar specifiek? Bij iemand, op straat? Alleen Ik weet nog steeds niet waar? bush huizen

Wat is dat? Huizen die werden gemaakt met gras. Ze zijn erg klein.” (notities persoonlijk onderhoud, p.

35). Dergelijke verklaringen getuigen opnieuw allerminst van doorleefde ervaringen en halen verzoekers

geloofwaardigheid verder onderuit.

In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, besluit de Raad dat niet het minste geloof kan worden

gehecht aan de door verzoekster verhaalde gebeurtenissen waarvan zij naar eigen zeggen in Kameroen

het slachtoffer zou zijn geweest.

2.5.2. Waar verzoekster er, onder verwijzing naar het als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde EASO

COI Query Response, “Background information on the Anglophone crisis; Information on the situation

for Anglophones in Cameroon’s Francophone regions and in Northwest/Southwest Cameroon;

Information on the recent security situation in the city of Bamenda; Information on the availability of state

protection for Anglophones in Cameroon” van 30 januari 2018, voorts op wijst dat de Engelstalige

bevolkingsgroep in Kameroen sinds de jaren ’60 wordt gediscrimineerd door de overheid, benadrukt de

Raad dat een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

inhoudt. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moet de discriminatie van die aard

zijn dat zij aanleiding geeft tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.
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Verzoekster maakte doorheen haar verklaringen geen gewag van dergelijke zwaarwegende problemen.

Zij liet op de Dienst Vreemdelingenzaken weliswaar optekenen dat de Franstalige Kameroeners hen

beletten naar de markt te gaan en de kinderen naar school te laten gaan, alsook dat zij gepest en

bedreigd werden (vragenlijst CGVS, vraag 5). Tijdens het persoonlijk onderhoud met het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voegde verzoekster hieraan toe: “Ik ben

een slachtoffer van het systeem. (…) Hoe? Marginalisering beïnvloedt enkele Engelstalige Kameroener.

Ik heb het over u? Ik word gemarginaliseerd. Er zijn publieke examens. Je gaat naar de lijst van de

geslaagden, en je ziet enkel Franstalige namen. Je gaat naar job interviews en ze nemen enkel

Franstaligen aan. Ik was een slachtoffer. Geef me eens een specifiek voorbeeld. Ik ging voor een job

interview, een mobiel bedrijf ‘Next Till’. Ik had het interview, en had de training en alle Franstaligen

haalden het en ik was de enige Engelstalige die werd geweigerd.” (notities persoonlijk onderhoud, p. 17-

18). Deze feiten zijn echter onvoldoende zwaarwichtig om in hoofde van verzoekster gewag te maken

van ernstige discriminatie vanwege de Kameroense autoriteiten en/of de Franstalige bevolkingsgroep of

van een voortdurende en systematische schending van haar fundamentele mensenrechten. Verzoekster

brengt ook met de algemene beschouwingen in het verzoekschrift geen concrete, op haar persoon

betrokken elementen of feiten aan waaruit zou blijken dat zij in geval van terugkeer naar Kameroen

persoonlijk een bijzonder risico op systematische discriminatie loopt, dermate dat er sprake is van de

aantasting van een mensenrecht, of van een daad van vervolging, of van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade. Zij maakt dan ook niet aannemelijk dat er in haar hoofde sprake is van

discriminatie die het leven in haar land van herkomst ondraaglijk maakt. Dit alles klemt des te meer daar

uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij de mogelijkheid heeft gehad om universitaire studies te volgen

en dat zij een succesvolle eigen zaak heeft opgericht (notities persoonlijk onderhoud, p. 6-7 en p. 16-

17).

2.5.3. Verzoekster stelt niet terug te kunnen keren naar Kameroen omwille van het conflict dat

momenteel heerst in haar regio. Hoger werd reeds vastgesteld dat verzoekster niet aannemelijk maakt

dat zij op enige wijze betrokken was bij de protestbeweging van de Engelstalige bevolking van

Kameroen. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom zij in geval van terugkeer naar haar land van

herkomst persoonlijk in de negatieve belangstelling van de Kameroense autoriteiten zou komen te

staan. Zij toont aan de hand van de in het verzoekschrift geciteerde informatie waarin wordt bericht over

de onderdrukking van Engelstaligen in Kameroen, de protesten van Engelstalige advocaten en

leerkrachten, het geweld waarmee deze protesten te kop werden ingedrukt en de doden die hierbij

vielen, de telecommunicatiecontrole, het internet dat werd afgesloten in Engelstalige regio’s, de

burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals boycots van scholen en spookstad-protesten, het excessief

en dodelijk geweld waarmee bijeenkomsten voor de onafhankelijkheid van het Engelstalige gebied

werden beantwoord, het ontstaan van gewapende separatistische groeperingen die streven naar de

afscheiding door middel van een gewapende strijd, de aanslagen die deze separatistische groeperingen

plegen op de veiligheidstroepen en staatssymbolen en op burgers die ervan beschuldigd worden niet te

hebben deelgenomen aan de boycotacties of informanten te zijn van de Kameroense regering, de

militarisering van de Engelstalige regio’s ten gevolge van de escalatie van het geweld door de

separatisten, de mensenrechtenschendingen begaan door zowel de veiligheidstroepen als de

separatisten en het feit dat duizenden inwoners de regio zijn ontvlucht, informatie welke overigens in

dezelfde lijn ligt dan de informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier, evenmin aan dat

zij, louter omdat zij Engelstalig is, zou worden geviseerd of vervolgd in haar land van herkomst. Dit klemt

des te meer daar uit de informatie waarop de Raad vermag acht te slaan blijkt dat de situatie in

Engelstalig Kameroen sinds begin 2017 reeds verslechterde. In de bestreden beslissing wordt

dienaangaande het volgende uiteengezet: “Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie

in Kameroen (zie COI Focus Cameroun. La crise Anglophone. dd. 23 april 2018) blijkt dat Kameroen

momenteel getroffen wordt door de zogenaamde “Engelstalige crisis”. De protestbeweging van de

Engelstalige bevolking van Kameroen transformeert zich in de loop van een aantal maanden in een

gewapende opstand met acties van een aantal radicale afscheidingsbewegingen. De situatie verergert

in januari 2017, wanneer de onderhandelingen tussen de stakers en de overheid mislukken, en

de boegbeelden van de protestbeweging worden gearresteerd. Tot september 2017 manifesteert de

crisis zich in “ghost towns” operaties en de boycot van het onderwijs. Vanaf maart 2017 neemt het

aantal secessionistische splintergroepen die openbare gebouwen, handelszaken en scholen in brand

steken omwille van het niet-opvolgen van de “ghost towns” operaties en de boycot van het onderwijs,

toe. Op 1 oktober 2017 betogen tienduizenden Engelstaligen op verschillende plaatsen in de regio’s

South West en North West om op symbolische wijze de onafhankelijkheid van de republiek Ambazonië

uit te roepen. Deze vreedzame betogingen worden echter met geweld onderdrukt door de ordetroepen,

waarbij er doden en gewonden vallen onder de betogers.
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Vanaf november 2017 komen er bovendien meer en meer gewelddadige acties van radicale

afscheidingsbewegingen, in hoofdzaak gericht tegen officiële doelwitten, zoals de verdedigingstroepen.

De overheid reageert hierop met geweld, door het ontplooien van militaire troepen. De veiligheidssituatie

in de Engelstalige regio’s wordt tussen november 2017 en maart 2018 gekenmerkt door gerichte

aanslagen op hoofdzakelijk gendarmes en militairen die de dood van meer dan dertig gendarmes en

soldaten veroorzaken. Een aantal radicale groeperingen maken zich ook schuldig aan ontvoeringen en

het in brand steken van instellingen die zich niet aan de boycot houden. Vanaf december 2017 vinden er

voorts confrontaties plaats tussen het leger en de secessionistische militanten. Deze militaire operaties

die de secessionistische groeperingen viseren en waarbij er sprake zou zijn van

burgerslachtoffers, vinden voornamelijk plaats in het departement Manyu, langs de grens met Nigeria,

en in Kwa-Kwa in het departement Ndian, beiden in de regio South-West. Algemeen kan er gesteld

worden dat de veiligheidsincidenten zich beperken tot de Engelstalige regio’s van Kameroen, namelijk

South West en North West, en dan nog vooral tot het departement Manyu in de regio South West, langs

de grens met Nigeria. Naast de mislukte bomaanslag in Douala in september 2017 werden er sinds het

begin van de crisis geen andere incidenten waarbij Engelstaligen zijn betrokken opgemerkt buiten de

regio’s South West en North West. Bij het sinds oktober 2017 gepleegde geweld vallen er dus soms

burgerslachtoffers, maar het aantal burgerslachtoffers wordt niet opgelijst, noch gecommuniceerd, dit

zou een bewuste strategie van de Kameroense overheid zijn. Verschillende bronnen halen het gebrek

aan toegang tot informatie over het aantal burgerslachtoffers in dit conflict van lage intensiteit aan. Het

geweld veroorzaakt bovendien een zorgwekkende humanitaire situatie. Duizenden inwoners vluchten

naar buurland Nigeria en tienduizend vluchten naar andere departementen die minder blootgesteld

worden aan het geweld of naar de Franstalige regio’s.” Deze analyse wordt bevestigd door in het

verzoekschrift aangehaalde informatie. Uit verzoeksters verklaringen blijkt echter dat het conflict en de

verslechterde veiligheidssituatie in haar regio van herkomst sinds 2017 haar niet belette om haar leven

verder te zetten. Zo startte zij blijkens haar verklaringen begin 2018 nog met een online kledingzaak en

reisde zij naar Douala om de kledij die zij online verkocht aan te kopen (notities persoonlijk onderhoud,

p. 6-7). Dat verzoekster de situatie op dat ogenblik zelf nog veilig genoeg vond om te reizen is

veelzeggend en relativeert de ernst van de door haar geschetste vrees. Verzoekster verklaarde

weliswaar dat zij de stad Bamenda verliet toen de crisis begon, hetgeen zij situeert eind 2017, en zij

terugkeerde naar haar dorp waar de situatie blijkens haar verklaringen toen normaal was (notities

persoonlijk onderhoud p. 9-10). Dat zij op 24 april 2018 werd meegenomen door militairen en gedurende

vijf dagen werd opgesloten, waarbij zij het slachtoffer werd van seksueel geweld en dat haar huis op 28

april 2018 afgebrand werd en sindsdien haar moeder en jongere broer spoorloos zijn, maakt zij om

hoger vermelde redenen niet aannemelijk. Hetzelfde geldt voor haar beweringen als zou de activist

Tassang Wilfred afkomstig zijn uit haar dorp en dit de reden zou zijn geweest van de gebeurtenissen in

het dorp. De Raad benadrukt dat het behoren tot een bepaalde maatschappelijke groep niet

automatisch leidt tot het besluit dat de verzoeker om internationale bescherming 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 verzoekster in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar 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 verzoekster blijft hier - gelet op het voorgaande - in gebreke.

2.6.1. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.6.2. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.6.3. Gelet op de informatie toegevoegd aan het administratief dossier en aangehaald in het

verzoekschrift en rekening houdend met verzoeksters verklaringen, komt de Raad in navolging van de

commissaris-generaal voorts tot de conclusie dat in Bamenda, Noordwestelijke regio, Engelstalig

Kameroen actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurige

geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster louter

door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico zou lopen om te worden blootgesteld aan een ernstige

bedreiging van haar leven of haar persoon zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.
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Gelet op hetgeen uiteengezet onder punt 2.5.1. toont verzoekster evenmin persoonlijke

omstandigheden aan die tot gevolg hebben dat zij, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd

risico loopt om slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

Volledigheidshalve wijst de Raad er nog op dat verzoekster evenmin aantoont dat zij zich niet elders in

Kameroen zou kunnen vestigen om zich te onttrekken aan het geweld in haar regio van herkomst. De

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan worden bijgetreden waar in de

bestreden beslissing het volgende wordt overwogen: “U tenslotte gevraagd of u niet elders naartoe kan

gaan in Kameroen, antwoordt u dat niet te kunnen doen. Een reden hiervoor kan u echter niet geven.

Na meermaals het antwoord schuldig te blijven, verklaart u dat u geen onderdak kan zoeken bij de

mensen met wie de Engelstaligen vechten, namelijk de Franstaligen en de overheid. U erop gewezen

dat niet elke Franstalige tegen elke Engelstalige vecht, geeft u aan dat niet te hebben gezegd waarop u

nogmaals wordt gevraagd waarom u zich niet elders in Kameroen zou kunnen vestigen, waarop u –

uiteindelijk- stelt geen huis te hebben in die gebieden (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 27-28).

Kortom kunt u geen reden geven waarom het voor u onmogelijk zou zijn zich elders in Kameroen te

vestigen. Uit uw verklaringen blijkt tevens dat u een vrijgevochten, onafhankelijke en hoogopgeleide

vrouw bent. U hebt immers universitaire studies gedaan en een eigen zaak opgericht waarmee u enig

succes heeft geboekt (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 7, p. 8 en p.17). Bovendien toont u met uw

reis naar Europa aan zin voor initiatief te hebben en zeer onafhankelijk en flexibel te zijn. Kortom zijn er

geen redenen om aan te nemen dat u zich niet elders in Kameroen zou kunnen vestigen.” Verzoekster

brengt met het betoog in het verzoekschrift dat het geweld uitgaat van de overheid, die bevoegd is over

het hele grondgebied en dat het Commissariaat-generaal geen enkel bewijs levert dat zij in het

Franstalige gebied niet zou worden gediscrimineerd geen overtuigende argumenten bij die deze

appreciatie kunnen ombuigen. De Raad brengt hier nog in herinnering dat verzoekster blijkens haar

verklaringen handel dreef in Douala zodat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij in deze stad

beschikt over een sociale contacten.

2.7. De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van haar

verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen.

De in de loop van de administratieve procedure neergelegde stukken worden door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen correct beoordeeld als volgt: “De door u neergelegde

documenten (identiteitskaart, geboorteakte en attest van de universiteit) hebben geen betrekking op de

door u aangehaalde asielmotieven en kunnen bovenstaande conclusies bijgevolg niet wijzigen. De

gegevens op de door u neergelegde documenten worden door de commissaris-generaal bovendien niet

in vraag gesteld. Tevens legt u enkele foto's neer die u via e-mail liet doorsturen naar het CGVS. Het

moet opgemerkt dat foto’s bezwaarlijk een bewijsstuk kunnen vormen van een gebeurtenis. Ze kunnen

immers overal en altijd worden genomen en kunnen de door u aangehaalde gebeurtenissen bijgevolg

niet bewijzen, laat staan uw betrokkenheid erbij. De neergelegde foto’s kunnen de vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw persoonlijk asielrelaas niet ombuigen en tonen bijgevolg geen persoonlijke

vrees voor vervolging noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade aan.” De Raad merkt

hierbij nog op dat aan voorgelegde documenten slechts bewijswaarde kan worden toegekend wanneer

ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat

in casu geenszins het geval is gebleken. Documenten hebben immers enkel een ondersteunde werking,

namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht

bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een

ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

De als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde informatie werd hoger reeds in aanmerking genomen.

2.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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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 tien juli tweeduizend achttien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT A. VAN ISACKER


