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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 17.362 van 20 oktober 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 9
oktober 2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 19 september 2008.

Gelet op de artikelen 51/4 en 39/77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 16 oktober 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17
oktober 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. BRABANTS en van
attaché M. HUYGHE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

Artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève betreffende de Status van Vluchtelingen van 28
juli 1951 waarnaar artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
(Vreemdelingenwet) verwijst, en artikel 48/5 van dezelfde wet stellen dat het bestaan van een
gegronde vrees voor vervolging op zich niet volstaat tot de erkenning van de status van
vluchteling doch eveneens de voorwaarde dient vervuld te zijn dat het land van herkomst niet
de nodige bescherming kan bieden. Voormeld artikel 48/5, § 2, tweede lid bepaalt dat de
bescherming in het algemeen geboden wordt wanneer in casu de staat redelijke maatregelen
tot voorkoming van vervolging treft onder andere door de instelling van een doeltreffend
juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen die
vervolging vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot dergelijke bescherming heeft.

Na verzoekster uitgebreid te hebben gehoord ter zitting van 17 oktober 2008 is de Raad van
oordeel dat verzoekster aannemelijk heeft gemaakt dat zij een slachtoffer is van
mensenhandel in Kameroen en seksueel is misbruikt voor economische doeleinden in Sint
Peterburg. Overigens blijkt uit de bestreden beslissing dat ook de Commissaris-generaal voor
de vluchtelingen en de staatlozen dienaangaande verzoeksters relaas niet betwist. Mede
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gelet op verzoeksters verleden, haar jonde leeftijd (20 jaar), het feit dat ze thans 32 weken
zwanger is, en het gegeven dat de persoon T., de vermoedelijke verantwoordelijke voor de
situatie waarin verzoekster verzeild is geraakt, op de hoogte is van haar verblijfplaats in
Kameroen bij A., bij wie haar broer van 14, die op 10 augustus 2008 zou zijn verdwenen, en
haar kind, geboren uit een gedwongen relatie met haar stiefvader, verbleven, is de Raad van
oordeel dat verzoekster zich in een uitermate kwetsbare positie bevindt. De Raad moet dan
ook besluiten dat hij niet over voldoende informatie beschikt om te kunnen oordelen op welke
wijze en in welke mate aan verzoekster de nodige bescherming kan worden geboden door de
autoriteiten van haar land van herkomst tegen eventuele represailles van een netwerk.
Immers, de Raad leest in de informatie, gevoegd bij het administratief dossier, dat Kameroen
een “source country (is) for women transported by sex trafficking rings tot Europe, primarily
France, Germany and Switserland”, en dat “while (…) some arrests of traffickers (were)
reported, none of them was prosecuted or punished”. Verder wordt gemeld dat “slachtoffers”
verwezen worden naar NGO’s doch nergens is duidelijk om welke NGO’s het gaat en of het
tevens slaat op vrouwen, slachtoffer van sekstrafiek, vermits het wetsvoorstel van 2006 dat
trafiek van volwassen vrouwen/mannen verbiedt nog steeds niet werd gestemd en het artikel
van de US Department of State van 2008 verder betrekking heeft op kinderen als slachtoffer.
Nergens in de verschillende artikels gevoegd bij het administratief dossier worden concrete
gegevens vermeldt met betrekking tot de bescherming van vrouwen/mannen, slachtoffer van
mensenhandel of mensensmokkel in Kameroen. Gelet op deze vaststelling en verwijzend
naar het artikel van de “Organisation Mondiale Contre la Torture”, waaruit een grote
bezorgdheid blijkt over meldingen van geweld tegen vrouwen in Kameroen door zowel
overheidsambtenaren als particulieren, wordt de bestreden beslissing conform artikel 39/2
van de Vreemdelingenwet vernietigd omdat de Raad niet tot een bevestiging of hervorming
kan komen van de bestreden beslissing zonder aanvullend onderzoek.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen op 19 september 2008 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 20 oktober 2008 door:

mevr. M.-C. GOETHALS,  wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier,     De voorzitter,
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 K. VERHEYDEN.    M.-C. GOETHALS.


