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nr. 180 989 van 19 januari 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 IVE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 2 januari 2017

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

staatlozen van 23 december 2016.

Gelet op de artikelen 39/77/1 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 januari 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 januari 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat D. MBOG verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché E. DEWIL, 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 de Kameroense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Buea. U woonde voornamelijk

in Kumba en vanaf 2010 in Limbe. U bent via uw vader een etnische Bale en u bent christen

(presbyteriaanse kerk). U beweerde lesbisch te zijn.

U vroeg een eerste maal asiel aan op 14 oktober 2016. Op 14 november 2016 nam het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (hierna ‘CGVS’) een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U kon

immers niet aannemelijk maken dat u lesbisch geaard bent, of dat u als dusdanig zou worden

gepercipieerd bij terugkeer naar uw land van oorsprong. U tekende op 28 november beroep aan tegen
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de beslissing van het CGVS. Op 8 december 2016 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

(hierna ‘RvV) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus (zie arrest nr. 179107). U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

U vroeg een tweede maal asiel op 20 mei 2016. U blijft bij uw eerdere verklaring lesbisch geaard te zijn

en legde volgende documenten voor : een convocatie van de politie (dd. 18/10/16), een kopie van een

document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd. 28 /10/2016), waarin staat dat u

wordt gezocht, een krantenartikel en 6 foto’s.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te

worden dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

Met betrekking tot de documenten die u aanbrengt, met name een convocatie van de politie (dd.

18/10/16), een kopie van een document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd. 28

/10/2016), waarin staat dat u wordt gezocht; een krantenartikel en 6 foto’s, kan het volgende worden

opgemerkt.

Vooreerst dient te worden benadrukt dat uw eerste asielaanvraag werd afgewezen omdat u niet

aannemelijk wist te maken dat u lesbisch geaard bent of als dusdanig zou worden gepercipieerd bij

terugkeer naar uw land van oorsprong. Op 14 november 2016 nam het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen (hierna ‘CGVS’) een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus, waarin uw seksuele geaardheid werd betwist. U

tekende op 28 november beroep aan tegen de beslissing van het CGVS. Op 8 december 2016 nam de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna ‘RvV) een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (zie arrest nr. 179107 van 8

december 2016). De RvV stelde in dit arrest “(…)In navolging van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad geen geloof hechten aan verzoeksters asielrelaas.(…).

Met betrekking tot de door u voorgelegde documenten, met name een convocatie van de politie (dd.

18/10/16), een kopie van een document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd.

28/10/2016), waarin staat dat u wordt gezocht; een krantenartikel en 6 foto’s kan vooreerst worden

opgemerkt dat documenten slechts over een ondersteunende bewijswaarde beschikken, in die mate dat

zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit uw verklaringen in het kader van uw eerste

asielaanvraag kon echter niet worden afgeleid dat u werkelijk lesbisch geaard bent of als dusdanig zou

worden gepercipieerd. Ook de RvV besloot tot de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bijgevolg

wordt de bewijswaarde van de door u voorgelegde documenten reeds in negatieve zin gehypothekeerd

door deze ongeloofwaardige verklaringen over uw seksuele geaardheid.

Omtrent de door u voorgelegde documenten op zich kunnen volgende opmerkingen worden gemaakt.

Voor wat de convocatie van de politie (dd. 18/10/16) en een kopie van een document van de

Commissioner Central Police Station Limbe (dd. 28 /10/2016) betreft waarin staat dat u wordt gezocht, 2

documenten waarvan u reeds kopieën voorlegde bij de RvV in het kader van uw beroep tegen de

beslissing van het CGVS inzake uw eerste asielaanvraag, kan vooreerst worden opgemerkt dat uit

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Kameroen behoort tot de meest corrupt landen ter

wereld en dat corruptie er voorkomt in alle lagen van de maatschappij en van de overheid, met name bij

de rechterlijke macht, de politie, de openbare diensten, eigendomsadministratie, douane, pers, …

Hoewel er in Kameroen wetgeving voorhanden is om corruptie te bestrijden, wordt deze niet

effectief toegepast (zie informatie in het administratief dossier). De authenticiteit van deze documenten

kan in het licht van deze informatie dan ook niet worden gegarandeerd, te meer omdat uw verklaringen

waarvoor u deze documenten ter ondersteuning voorlegt, ook al niet geloofwaardig werden bevonden.

Met betrekking tot de convocatie van de politie (dd. 18/10/16) kan worden opgemerkt dat deze

convocatie wel gedateerd is op 18/10/16, maar dat niet gepreciseerd wordt op welke dag of welk uur de
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opgeroepene zich dient aan te bieden; waar normaliter de datum van oproeping dient te worden

ingevuld staat enkel ‘Upon reception’ ingevuld en waar het uur dient te worden ingevuld, werd niets

genoteerd. Ook de reden van de uitnodiging werd blanco gelaten. In die zin is dit document dan ook niet

bewijskrachtig voor uw bewering dat u lesbisch geaard bent en dat u in dat verband opgeroepen werd

door de Kameroense autoriteiten. Voor wat de kopie van het document van de Commissioner

Central Police Station Limbe (dd. 28/10/2016) betreft, waarin staat dat u wordt gezocht, kan worden

verwezen naar wat de RvV hierover zei in arrest nr. 179107 van 8 december 2016 “(…) Aan gemakkelijk

door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën kan echter geen bewijswaarde worden verleend (RvS

25 juni 2004, nr. 133.135).(…)”

Voor wat betreft de door u voorgelegde 3 foto’s van u en uw vriendin Vivian, kan worden opgemerkt

dat deze geenszins een bewijs vormen van uw bewering dat zij uw lesbische partner is, zeker in het licht

van de ongeloofwaardige verklaringen die u hierover aflegde in het kader van uw eerste asielaanvraag.

De 3 andere foto’s, waarop een vrouw te zien is in een wagen waarop ‘police’ staat vermeld, kan

evenmin in aanmerking genomen worden als bewijs voor uw bewering dat uw vriendin Vivian

gearresteerd werd, omdat de aanleiding voor haar arrestatie, met name dat u en zij een lesbische relatie

hadden, niet geloofwaardig werd geacht door het CGVS en door de RvV. Dergelijke foto’s kunnen

overigens gemakkelijk worden geënsceneerd, hetgeen vermoedelijk het geval is, omdat het weinig

waarschijnlijk is dat de Kameroense autoriteiten zouden toelaten om foto’s te nemen van een arrestatie.

Voor wat het artikel uit de krant betreft, waarvan het CGVS ook een identieke versie vond op de

website http:/// www.edennewspaper.net, waarin uw naam wordt genoemd, kan het volgende worden

opgemerkt. Vooreerst kan worden benadrukt dat eerder al werd verwezen naar de

alomtegenwoordigheid van corruptie in Kameroen, in diverse maatschappelijke sectoren, waaronder de

pers. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat het in de Kameroense media mogelijk is om

tegen betaling artikels met valse inhoud te laten verschijnen, bij voorbeeld ter ondersteuning van een

asielverzoek (zie informatie in het administratief dossier). Bijgevolg kan de authenticiteit van het door u

voorgelegde artikel niet worden gegarandeerd. Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat de titel en de

inhoud van het artikel weinig coherentie vertonen; de titel luidt “Christian Women To Protest Against

Rising Homosexuality’. ¼ van het artikel betreft informatie over protest in Kameroen tegen

homoseksualiteit (in het verleden) en 3/4 van het artikel betreft individuele gevallen van vervolging

van homoseksuelen in Kameroen. De titel van het artikel dekt dan ook niet de lading. In het laatste deel

van het artikel wordt uw naam ook vermeld en wordt verwezen naar gebeurtenissen waarvan u in het

kader van uw eerste asielaanvraag verklaringen aflegde. De passage waarin uw naam wordt vermeld,

vertoont een gesolliciteerd karakter, omdat hierin – rekening houdend met de Kameroense homofobe

samenleving – volstrekt overbodige informatie voor de (toch voornamelijk) Kameroense lezers wordt

gegeven als ‘(…) It would be noted that alleged homosexuals have not only been facing legal

prosecution but also rejection form their families who regard it as a taboo(…)”. Er wordt ook in vermeld

dat “(…) Bambot Zara, who had since her tender age, been involved in same sex activities with some

friends (…)”, terwijl uit uw gehoor in het kader van uw eerste asielaanvraag nergens bleek dat u ‘same

sex activities’ had met andere personen dan met Vivian; u verklaarde zelfs geen andere lesbische

vrouwen te hebben gekend in Kameroen (gehoor CGVS 1ste asielaanvraag p. 25-26). U verklaarde wel

dat u zich op school aangetrokken voelde tot meisjes, maar u wist dat volstrekt niet toe te lichten (zie

weigeringsbesissing CGVS dd. 14 november 2016). Er wordt ook in vermeld dat “(…) it came tot he

limelight that she has been truly involved in the same sex activities when her pictures were found in the

hands of her partner, Aforgang vivian, in Limbe on 8 October 2016. The news of Bambot Zara’s lesbian

activities spread like wild fire and her partner, Aforgang Vivian, was arrested by elements of the Judicial

Police (…)”. Deze informatie is ook strijdig met uw verklaringen over de omstandigheden waarin Vivian

werd gearresteerd; er was geen sprake van het feit dat deze foto’s in het bezit van Vivian werden

gevonden, maar u stelde dat het uw schoonzus was die in de telefoon van Vivian compromitterende

foto’s van jullie vond (gehoor CGVS 1ste asielaanvraag p. 12). De authenticiteit en betrouwbaarheid van

de inhoud van dit artikel, waarin u enkel bij naam wordt genoemd, kan dus ten zeerste worden

betwijfeld.

Gelet op het voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over

dergelijke elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel
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48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken

dienaangaande vastgesteld heeft “Gezien er geen andere verblijfsprocedures zijn ingediend waarvoor

DVZ verantwoordelijk is, is er dus geen schending van artikel 3 EVRM aangetoond."

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.“

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel voert verzoekster de schending aan van artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, zoals

ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

6 oktober 2006 (hierna: de Vreemdelingenwet).

Verzoekster meent dat ze wel nieuwe elementen aanbracht en wijst erop dat niet volstaat te beweren

dat Kameroen een van de corrupte landen is en dat asielzoekers tegen betaling krantenartikelen mogen

laten schrijven om het neergelegde krantenartikel te verwerpen als nieuw element. Verzoekster meent

dat “Het feit dat het voormelde artikel werd gepubliceerd en dat de lezers van deze krant het mogen

lezen wordt niet betwist. Uit de bestreden beslissing blijkt trouwens dat de commissaris generaal dat

artikel op internet teruggevonden heeft”. Verzoekster herinnert eraan dat er “dient gepreciseerd te

worden dat de Kameroense maatschappij zeer homofoob is. Deze homofobie wordt evenmin door de

commissaris generaal betwist”.

Het loutere feit dat verzoekster in het krantenartikel als een lesbisch beschreven werd, kan aanleiding

geven tot vervolging in haar land van herkomst. Het kwestieuze krantenartikel is een element waarop

haar nationale autoriteiten zich kunnen baseren om een opsporingsonderzoek op te starten.

Het feit dat bepaalde informaties in strijd zouden zijn met de verklaringen van verzoekster kan in casu

niet als tegenindicatie weerhouden worden. Het is algemeen geweten dat dat de kwaliteit van de

informatie afhankelijk is van de bron daarvan. Indien de in het artikel gelezen informaties strijdig zijn met
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de verklaringen van verzoekster, dan kunnen alleen vaststellen dat de krant ze niet van verzoekster

gekregen heeft. Indien de krant de gepubliceerde informatie van derden gekregen heeft, dan kan dit aan

de basis van de incoherentie zijn. Uit al het voorgaande blijkt dat de door verzoekster voorgelegde

krantenartikel authentiek is”.

Beoordeling

2.2. 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 en de subsidiaire beschermingsstatus

2.3. Huidig beroep werd ingesteld tegen de beslissing van weigering van inoverwegingname van een

meervoudige asielaanvraag, genomen op 23 december 2016 in toepassing van 57/6/2 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Voorop kan worden vastgesteld dat de verklaringen van verzoekende partij - aangaande haar

lesbische geaardheid - betrekking hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas

dat zij reeds bij haar vorige asielaanvraag had aangebracht.

Op 14 november 2016 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire bescherming, gezien

geen geloof kon worden gehecht aan verzoeksters lesbische geaardheid. De Raad bevestigde deze

beslissing op 8 december 2016 (RvV 8 december 2016, nr. 179 107).

2.5. Eens hij een beslissing over een bepaalde asielaanvraag heeft genomen, heeft de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, wat die aanvraag betreft, zijn rechtsmacht uitgeput (RvS 19 juli 2011, nr.

214.704). Hij mag derhalve, zonder het principe van het gewijsde van een rechterlijke uitspraak te

schenden, niet opnieuw uitspraak doen over elementen die reeds in beslissingen met betrekking tot

eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die als vaststaand moeten worden beschouwd,

behoudens voor zover er, wat verzoeker betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element

aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk

vergroot dat verzoeker voor internationale bescherming in aanmerking komt.
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2.6. Artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het

asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8,

onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe

elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken

dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt

de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging

en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfdertijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.7. Ter ondersteuning van haar tweede asielaanvraag legt verzoekster geen nieuwe verklaringen af

maar beperkt zich tot het voorleggen van volgende documenten: een convocatie van de politie (van

18/10/16), een kopie van een document van de Commissioner Central Police Station Limbe (van 28

/10/2016), waarin staat dat u wordt gezocht, een krantenartikel en 6 foto’s.

2.8. Inzake haar eerste asielaanvraag oordeelde de Raad (RvV 8 december 2016, nr. 179 107): “Uit

verzoeksters verklaringen kan inderdaad worden afgeleid dat zij haar seksuele geaardheid ontdekte na

het verlies van twee belangrijke mannelijke figuren, meer bepaald haar ex-vriend en haar vader. Dit zijn

louter, zoals het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen terecht aangaf, externe

omstandigheden. Uit deze verklaringen blijkt geenszins dat zij haar lesbische geaardheid beschouwt als

een intrinsiek onderdeel van haar persoon, en dat het precies vanuit deze geaardheid – en niet als

gevolg van externe omstandigheden die niets met haar geaardheid te maken hebben – is dat zij zich

aangetrokken voelde tot vrouwen. Verzoekster verklaarde zelfs dat zij met zekerheid vrouwen verkoos

op het ogenblik dat haar toenmalige vriend haar vertelde dat zij niet zijn smaak was (stuk 4,

gehoorverslag, p. 19). (…) Los van de ontwijkende antwoorden die verzoekster gaf op de vragen met

betrekking tot het zich aangetrokken voelen tot meisjes voor 2010, blijkt immers ook uit deze

antwoorden dat verzoekster de aantrekkingskracht voor vrouwen toeschrijft aan situationele factoren

met name het al dan niet beschikbaar zijn van meisjes of jongens. (…) Wat betreft de vaststellingen met

betrekking tot het begin van de relatie met V. geeft verzoekster aan dat niet kan worden betwist dat V.

een risico heeft genomen, maar dat dit op zich niet voldoende is om tot ongeloofwaardige verklaringen

te besluiten. voorbij aan de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen: “Uit de door verzoekster

tijdens het gehoor geschetste voorstelling van zaken lijkt het alsof V. haar een doordeweekse

mededeling deed en dat zij daar op een laconieke manier op reageerde met ‘ok’ en ‘I’m cool with it’.

Toen haar – rekening houdend met het feit dat dit de eerste maal was dat een vrouw haar het hof

maakte en dat dit alles zich ook afspeelde in een homofobe maatschappelijke context – werd gevraagd

of zij niet verrast was, antwoordde verzoekster – hiermee ingaand op de suggestie van de protection
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officer - ‘ja ze zei dat ik een mooi lichaam had en dat ze met mij samen wilde zijn’ (CGVS p. 20).”. Dit

zijn dermate oppervlakkige verklaringen die getuigen van weinig emotionele betrokkenheid te meer gelet

op de homofobe maatschappij in Kameroen en verzoeksters verklaringen met betrekking tot haar zus

die zoals zij zelf aangeeft “moest rennen voor haar leven” en vervolgens asiel aanvroeg in Canada

omwille van haar lesbische geaardheid (stuk 4, gehoorverslag, p. 4, 5). (…) De stelling dat zij zich

mentaal als een ware echtgenote probeerde te beschouwen en geen foto’s in haar gsm hield omdat dit

in een echt huwelijk ook niet mag, kan geen afbreuk doen aan de vaststelling dat het gelet op haar eigen

verklaringen lijkt alsof verzoekster het risico van haar relatie met V. herleidt tot het overspelig karakter

ervan ten opzichte van haar huwelijk, terwijl het risico er precies in bestond dat er twee lesbische

vrouwen op de foto’s te zien waren. Verzoekster verschoont noch weerlegt dit niet. (…) Voorts acht de

Raad het niet aannemelijk dat een hecht koppel, dat naar eigen zeggen elkaar zeer frequent zag

gedurende ruim vier en een half jaar het nooit zou hebben gehad over vroegere relaties, noch over het

hebben van kinderen. Het algemene betoog dat de mens vrij is om keuzes te maken en verzoekster en

haar partner ervoor gekozen hebben om niet over het verleden te praten overtuigt niet. (…) Los van de

ontwijkende antwoorden die verzoekster gaf op de vragen met betrekking tot het zich aangetrokken

voelen tot meisjes voor 2010, blijkt immers ook uit deze antwoorden dat verzoekster de

aantrekkingskracht voor vrouwen toeschrijft aan situationele factoren met name het al dan niet

beschikbaar zijn van meisjes of jongens. (…) Met de argumentatie dat het niet vreemd is dat zij de

namen vergeten is van de personen die haar vroegen of zij lesbisch was omdat dit geen vrienden

waren, gaat verzoekster volstrekt voorbij aan de concrete motivering van de bestreden beslissing: (…)

Niet alleen is het vreemd dat u geen namen meer kan reproduceren van mensen die u interpelleerden

over uw geaardheid (en voor wie u dus op uw hoede moest zijn), de interpellatie over uw seksuele

geaardheid door zodanig veel mensen dat u hun namen niet kan herinneren is ook weinig verenigbaar

met uw verklaring dat u nooit problemen had in Kameroen omwille van uw lesbische geaardheid.”. Het

argument dat deze personen geen naaste vrienden waren, verschoont dit hoe dan ook niet. Evenmin

kan verzoekster voorhouden dat “een paar mensen” haar vroegen of zij lesbisch was. Uit het

gehoorverslag blijkt duidelijk dat verzoekster te kennen gaf dat het om zodanig veel mensen ging, dat zij

de namen was vergeten (stuk 4, gehoorverslag, p. 32). (…) Het feit dat verzoekster slechts één

homoseksuele relatie zou gehad hebben en haar partner in haar zaak zou hebben ontmoet, verschoont

niet waarom verzoekster geen ontmoetingsplaatsen voor gays of lesbiennes in Kameroen kende en

zelfs niet wist of die daar bestaan. Verzoekster verklaarde een homoseksuele relatie te hebben gehad

gedurende meer dan vier jaar. Het is dan ook niet aannemelijk dat zij volstrekt onwetend is omtrent het

bestaan van deze ontmoetingsplaatsen. Verzoeker tracht voorts ten onrechte het gebrek aan kennis in

haar hoofde omtrent de wetgeving inzake homoseksualiteit te vergoelijken door te stellen dat dit beter

aan juristen kan worden overgelaten en is van mening dat nergens uit blijkt dat homoseksuelen beter in

staat zouden zijn om de wetgeving te kennen. De voormelde gegevens zijn echter van wezenlijk belang

voor iemand die beweert gedurende meer dan vier jaar een lesbische relatie te hebben gehad in

Kameroen zodat redelijkerwijze kon worden verwacht dat verzoekster hiervan, op de hoogte zou zijn te

meer zij aangaf te door andere mensen te worden verdacht een lesbische relatie te hebben en zij

verklaarde dat haar eigen zus Kameroen heeft moeten ontvluchtten omwille van een lesbische relatie.

De algemene argumentatie dat de meeste homoseksuelen voorzichtig proberen te zijn om straffen te

vermijden en dat de meeste mensen pas interesse vertonen voor hun straf op het moment dat ze door

het openbaar ministerie vervolgd worden, kan dan ook geen afbreuk doen aan de gedane vaststellingen

omtrent verzoeksters onwetendheid”.

2.9. Verzoekende partij legt in haar huidige asielaanvraag geen nieuwe of nadere verklaringen af inzake

haar homoseksualiteit. Aldus blijven de bevindingen van het arrest van de Raad (RvV 8 december 2016,

nr. 179 107) overeind dat verzoeksters verklaringen dermate ontoereikend, vaag en gebrekkig zijn dat

niet kan besloten worden dat verzoeksters homoseksuele geaardheid enigszins waarachtig is.

2.10. De Raad stelt vast dat onderhavige asielaanvraag geen nieuwe elementen bevat die de kans

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking komt, nu ook aan de thans neergelegde documenten geen

bewijswaarde kan worden gehecht.

2.11. Verzoekster legt thans nieuwe stukken neer: een convocatie van de politie (dd. 18/10/16), een

kopie van een document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd. 28 /10/2016) dat

verzoekster wordt gezocht, een krantenartikel en 6 foto’s.
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2.12. Voorop kan worden opgemerkt dat verzoekster stukken uit Kameroen kan aanbrengen, zodat de

Raad niet kan inzien waarom ze na haar aankomst in België geen originele documenten liet overmaken.

Verwerende partij merkt tevens terecht op dat “het hoogst bevreemdend is dat het desbetreffende artikel

op 14 november 2016 werd gepubliceerd, maar verzoekster over dit cruciale aspect met geen woord

heeft gerept tijdens het door haar op 28 november 2016 ingestelde beroep”.

Ter terechtzitting van 5 januari 2017 kan verzoekster dit evenmin toelichten. Verzoekster stelt enkel dat

zij op dat moment nog niet over een fysieke kopie van de krant beschikte wat bezwaarlijk haar

nalatigheid kan toedekken noch doet dit afbreuk aan het feit dat verzoekster hieromtrent bewust heeft

gezwegen en aldus verzaakte aan haar plicht om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de

door haar ingeroepen problemen.

2.13. Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Met

betrekking tot de door u voorgelegde documenten, met name een convocatie van de politie (dd.

18/10/16), een kopie van een document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd.

28/10/2016), waarin staat dat u wordt gezocht; een krantenartikel en 6 foto’s kan vooreerst worden

opgemerkt dat documenten slechts over een ondersteunende bewijswaarde beschikken, in die mate dat

zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit uw verklaringen in het kader van uw eerste

asielaanvraag kon echter niet worden afgeleid dat u werkelijk lesbisch geaard bent of als dusdanig zou

worden gepercipieerd. Ook de RvV besloot tot de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bijgevolg

wordt de bewijswaarde van de door u voorgelegde documenten reeds in negatieve zin gehypothekeerd

door deze ongeloofwaardige verklaringen over uw seksuele geaardheid”.

2.14. In het arrest van de van 8 december 2016 (nr. 179 107) werd opgemerkt dat verzoekster geen

originele foto’s neerlegde: “De Raad is van mening dat dit in casu ontegensprekelijk het geval is. Op

deze foto’s wordt een vrouw zittend in een vrachtwagen afgebeeld en is evenzeer te zien dat er zich een

groot wit vlak voor de vrouw bevindt waarop de naam van V. geschreven staat en vermeldt wordt dat ze

een relatie heeft met verzoekster. Deze foto’s zijn overduidelijk het resultaat van amateuristisch knip- en

plakwerk. Het gaat om zeer donkere en onduidelijke foto’s waardoor het grote witte vlak dat op alle

foto’s terugkomt in schril contrast staat met de rest van wat op de foto wordt afgebeeld, wat maakt dat

deze foto’s duidelijk een gefabriceerd karakter vertonen. Ook het hoofd van de vrouw zoals dit op de

eerste foto te zien is staat in een dermate onnatuurlijke houding waaruit duidelijk blijkt dat de foto

gemanipuleerd werd. Er worden evenmin originele foto’s neergelegd”.

Ter terechtzitting van 5 januari 2017 toont verzoekende partij de originele foto’s van de arrestatie van

haar beweerdelijke partner. Hieruit kan evenzeer blijken dat het grote witte vlak inderdaad abnormaal

contrasteert met de rest van de foto en dat ook de politiemannen op de achtergrond geheel vaag zijn ten

opzichte van de voor hen zittende vrouw zodat niet kan worden aangenomen dat deze foto inderdaad

werd getrokken van een bestaande situatie maar werd gefotoshopt. De bevindingen in het arrest van de

Raad (nr. 179 107) dat de foto’s gemanipuleerd zijn, dienen dan ook bevestigd te worden.

2.15. De convocatie van de politie van 18/10/16 en een fotokopie van een document van de

Commissioner Central Police Station Limbe van 28 /10/2016 waarin staat dat verzoekster wordt gezocht

werden reeds voorgelegd aan de Raad in het kader van het beroep tegen de beslissing van de

commissaris-generaal inzake verzoeksters eerste asielaanvraag. Er werd besloten dat geen

bewijswaarde aan deze documenten kon gehecht worden.

De CGVS benadrukt terecht dat “uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat Kameroen behoort

tot de meest corrupt landen ter wereld en dat corruptie er voorkomt in alle lagen van de maatschappij en

van de overheid, met name bij de rechterlijke macht, de politie, de openbare diensten,

eigendomsadministratie, douane, pers, … Hoewel er in Kameroen wetgeving voorhanden is om

corruptie te bestrijden, wordt deze niet effectief toegepast (zie informatie in het administratief dossier).

De authenticiteit van deze documenten kan in het licht van deze informatie dan ook niet worden

gegarandeerd, te meer omdat uw verklaringen waarvoor u deze documenten ter ondersteuning voorlegt,

ook al niet geloofwaardig werden bevonden”.

In concreto blijkt dat de convocatie van de politie (dd. 18/10/16) gedateerd is op 18/10/16, maar dat

niet gepreciseerd wordt op welke dag of welk uur de opgeroepene zich dient aan te bieden; waar de

datum van oproeping dient te worden ingevuld staat enkel ‘Upon reception’ ingevuld en waar het uur

dient te worden ingevuld, werd niets genoteerd. Ook de reden van de uitnodiging werd blanco gelaten

Voor wat de kopie van het document van de Commissioner Central Police Station Limbe (dd.

28/10/2016) betreft, heeft de RvV bij arrest nr. 179 107 van 8 december 2016 gesteld “(…) Aan

gemakkelijk door knip- en plakwerk te fabriceren fotokopieën kan echter geen bewijswaarde worden

verleend (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).(…)”.
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Aldus zijn deze stukken dan ook niet bewijskrachtig, laat staan dat ze verzoeksters beweerde lesbische

geaard zouden aantonen.

2.16. Wat ten slotte het krantenartikel betreft heeft de Raad gemeend dat bijkomende informatie diende

te worden verkregen over het bestaan van dit artikel. De zaak werd uitgesteld tot 19 januari 2017

teneinde de commissaris-generaal toe te laten nuttige inlichtingen in te winnen.

2.17. Uit de informatie verkregen van de verwerende partij van 19 januari 2017 kan blijken dat

krantenedities nrs. 950 (8 februari 2016) tot 967 (23 mei 2016) online werden teruggevonden terwijl dit

niet het geval was voor nr. 992 van 14 november 2016. Enkel het artikel zelf werd online teruggevonden.

2.18. Op 11 januari 2017 verstuurde Cedoca een mail naar Eden Newspaper (naar twee verschillende

e-mailadressen die worden vermeld op de internetsite van de krant) met het verzoek om een volledige

editie van de krant van 14 november 2016 per post of scan toe te sturen. Tot op datum van de

terechtzitting bleef deze vraag onbeantwoord. Ook de auteur van het artikel, Bernadine Ning, werd

zonder succes aangeschreven. Deze journaliste blijkt herhaaldelijk met de krant Eden Newspaper te

hebben samengewerkt. De zoekmotor van voormelde krant verwijst naar 33 artikelen van de hand van

deze journaliste voor Eden Newspaper. Er werden door CEDOCA geen artikelen van deze journaliste

teruggevonden voor andere kranten of media.

Het desbetreffende artikel betreft de organisatie van een “march against the rising trend of

homosexuality” door christelijke vrouwen uit heel het land. Niettegenstaande de journaliste andere

acties in herinnering brengt die de afgelopen jaren werden gehouden tegen de homogemeenschap, die

overigens weerklank vonden in de lokale en internationale pers, kon CEDOCA met betrekking tot de

organisatie of het houden van een manifestatie tegen de homoseksualiteit geen informatie terugvinden

na 16 november 2016. Nochtans wordt er in het desbetreffende artikel van 14 november 2016 gesteld

dat ”Christian women around the country are reportedly planning to organize a march against the rising

trend of homosexuality”. De journaliste haalt tevens in het desbetreffende artikel verschillende namen

aan van personen die werden gearresteerd en opgesloten omwille van hun vermeende

homoseksualiteit, met name J.–C. R. M., J. K., F. N. en E. L.. Deze zaken werden uitgebreid besproken

in de lokale en internationale pers.

Het door verzoekster neergelegde artikel eindigt met een uiteenzetting met betrekking tot haar zaak en

preciseert in dit verband dat ”the news of B. Z. lesbian activities spread like wild fire and her partner, A.

V., was arrested by elements of the Judicial Police”. Cedoca heeft geen enkele andere vermelding in de

geraadpleegde bronnen teruggevonden van B. Z., noch van V. A.. De publicatie over verzoeksters zaak

werd aldus slechts eenmalig en enkel in een artikel online teruggevonden.

Er werden volgens CEDOCA vier andere artikelen in Eden Newspaper gepubliceerd met betrekking tot

manifestaties of acties tegen homoseksuelen. Deze artikelen werden teruggevonden op de

internetwebsite van voormelde krant. Bernadine Ning is de auteur van één van deze artikels, K.K.K. B.

van de drie andere artikelen. De passage van het artikel "Christian women to protest against rising

homosexuality" met betrekking tot de acties in het verleden tegen homoseksuelen in Kameroen en de

bekende zaken van vervolgde personen omwille van hun homoseksualiteit, komen eveneens voor in

deze artikelen, gedeeltelijk of in zijn geheel, en zelfs in zeer letterlijke bewoordingen. Aldus kan blijken

dat de inleiding over de manifestatie van de “Christian women around the country” tegen de “rising trend

of homosexuality”, als basis gebruikt werd en gedeeltelijk woordelijk gekopieerd werd in andere uitgaven

van de krant en dat deze telkens werd aangevuld met de beschrijving van andere zaken. Echter zoals

de bijkomende nota van de verwerende partij terecht opmerkt, zijn enkel de personen die in het

eigenlijke artikel over de manifestatie voorkomen bekend bij Amnesty International en komen ze ook in

meerdere kranten voor. De naam van verzoekster en van de persoon die samen met verzoekster werd

aangehaald in het door haar neergelegde artikel kunnen slechts eenmaal teruggevonden worden. Ook

de namen van de personen die, zoals verzoekster, werden vermeld na de “gemeenschappelijke”

inleiding konden slechts eenmaal worden teruggevonden.

2.19. De Raad beslist dan ook dat het voorkomen in een krantenartikel, zonder dat de eigenlijke editie

van deze krant nog in de archieven van de krant kan worden teruggevonden, de bewijswaarde van het

stuk ernstig aantast. De vaststelling dat verzoekster ter terechtzitting van 5 januari 2017 wel een

originele krant neerlegt kan hieraan niet verhelpen.
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2.20. Deze informatie dient samen gelezen te worden met de informatie “COI Case, CMR2017-001, dd.

17 januari 2017, Cedoca”. Verweerder benadrukt dat uit deze informatie (die werd toegevoegd aan het

administratief dossier) immers blijkt dat het in de Kameroense media mogelijk is om tegen betaling

artikels met valse inhoud te laten verschijnen, bijvoorbeeld ter ondersteuning van een asielverzoek.

Verweerder wijst in dit verband uitdrukkelijk naar volgende passage uit de SRB, “Kameroen – een

algemene appreciatie van door asielverzoeker neergelegde documenten”, maart 2012 (update), p. 9: ”In

Kameroen is het een gemeenzame praktijk dat er tegen betaling artikels in kranten gepubliceerd

worden. Volgens sommige bronnen zouden slechts enkele ernstige publicaties zich van dergelijke

praktijken onthouden. Vaak wordt van dit fenomeen gebruik gemaakt door mensen die een toekomstig

asielverzoek willen ondersteunen. Eén gangbare methode is dat er na het drukken en verspreiden van

de officiële editie van de krant, er op een pagina een artikel verwijderd wordt en vervangen door het

valse artikel. In andere gevallen wordt, afhankelijk van het betaalde bedrag en de bereidwilligheid van

de eindredacteur, het artikel in de reguliere editie geplaatst. Uit de lay-out van de krant is niet op te

maken dat het -zoals de vice-voorzitter van het SNJC het omschrijft- om een heel specifieke vorm van

publiciteit gaat: het artikel ziet eruit als alle andere, maar wordt desgevallend ondertekend met een

naam die niet voorkomt in de colofon. In sommige gevallen gaat het zelfs zo ver dat bepaalde

publicaties enkel en alleen met dit doel opgericht worden. Na een paar maanden verdwijnen ze dan. In

het beroepsmilieu zijn dergelijke publicaties gekend als “mushroom newspaper”. Een ander gegeven is

dat sommige krantenbazen bij gebrek aan middelen om hun journalisten correct te betalen hen ruimte in

hun krant ter beschikking stellen. Deze ruimte kunnen de journalisten dan naar eigen goeddunken

valoriseren, met andere woorden verkopen. Hun klanten zijn dan over het algemeen personen of

organisaties “die willen dat er over hen gesproken wordt”.

2.21. Ter terechtzitting wordt door verwerende partij aangenomen dat het door het CGVS gevoerde

onderzoek zorgvuldig is gebeurd en worden geen andere elementen aangebracht die de bevindingen

van CEDOCA weerleggen.

2.22. De commissaris-generaal heeft bij zijn beoordeling alle nieuwe elementen betrokken die door

verzoekende partij werden aangereikt, evenals elk relevant gegeven waarover zij zelf beschikt teneinde

na te gaan of de nieuwe elementen de kans aanzienlijk groter maken voor de erkenning als vluchteling

of voor de toekenning van de subsidiaire bescherming. Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet laat toe

een herhaald asielverzoek in overweging te nemen indien er nieuwe elementen aan de orde zijn of door

de asielzoeker zijn voorgelegd die “de kans aanzienlijk groter maken” dat de asielzoeker voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. Of de nieuwe elementen “de kans

aanzienlijk groter maken”, hangt uiteraard samen met de bewijswaarde van deze nieuwe elementen. In

tegenstelling tot wat wordt voorgehouden in het verzoekschrift heeft de commissaris-generaal met de

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag aldus geen

beslissing genomen over de gegrondheid van de asielaanvraag.

2.23. Ook de Raad beslist dan ook dat verzoeksters lesbische geaardheid geenszins aannemelijk

gemaakt wordt. Voorts kunnen de nieuwe stukken de geloofwaardigheid van verzoeksters beweringen

niet herstellen, wel integendeel. Indien een krantenartikel in een originele krant een bewijs kan zijn dat

een artikel gepubliceerd is, dan is dit in casu niet het geval nu de editie van de krant niet kon

teruggevonden worden in het archief van de krant. Hoe dan ook is de publicatie van een artikel geen

bewijs van de erin vermelde feiten evenmin kan in casu blijken dat dit artikel in alle onafhankelijkheid

werd geschreven op basis van een werkelijke gebeurtenis te meer nu er gebruik werd gemaakt van een

inleiding dat herhaaldelijk werd hernomen in gelijkaardige persartikels. Een krant is hoe dan ook geen

officieel document en bijgevolg niet voldoende om de geloofwaardigheid van een asielrelaas te

herstellen. Ten slotte dient te worden benadrukt dat indien in Kameroen de publicatie tegen betaling

dermate wijdverspreid is, dan is het redelijk te veronderstellen dat onbekend zou blijven – minstens bij

de overheid - dat dergelijke praktijken gebruikt worden door Kameroense burgers die in het buitenland

hun zaak trachten bij te sturen.

2.24. Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze besluit dat er in casu geen sprake is van nieuwe

elementen, laat staan nieuwe elementen “die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt”.
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2.25. Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Bij

gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van

de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot

direct of indirect refoulement.

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.”

2.26. De overige argumenten en documenten kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

2.27. Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien januari tweeduizend zeventien

door:

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

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY K. DECLERCK


