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nr. 42 486 van 27 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 30 december

2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 30 november 2009.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. MBOG en van attaché G.

HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Akum

nabij Bamenda, hoofdplaats van de provincie North-West. U bent geboren en getogen in Akum en

woonde er met uw ouders, broers en zus. Uw ouders waren landbouwers. U liep school in het dorp

Akum tot u op 15 jarige leeftijd in 1989 stopte omdat uw ouders het schoolgeld niet meer konden

betalen. Vervolgens werkte u vanaf 1994 tot aan uw vertrek in augustus 2009 als carrossier in een

autogarage in de stad Bamenda. U bent overigens sinds vier jaar verloofd met een vrouw uit Bamenda.

Uw vader was een lid (nobele) van de dorpsraad Nkwi-Fon in jullie dorp Akum, die tevens een geheim

genootschap vormde. Dit traditionele genootschap bracht soms mensenoffers, waarbij mensen werden

gedood. Toen uw vader in oktober 2001 overleed, diende uw oudste broer (F.) volgens de wens van uw

vader de plaats in te nemen van uw vader in de dorpsraad. Dit hield ook in dat uw broer diende te

trouwen en geslachtsgemeenschap hebben met de vier vrouwen van uw vader en de door hem
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overgenomen twee weduwen van uw grootvader. Uw broer (F.) weigerde echter en vluchtte in 2002.

Niemand weet sindsdien waar hij verblijft. U was in 2003 nog te jong om zijn plaats (en die van uw

vader) als nobele binnen de dorpsraad en geheim genootschap Nkwi-Fon in te nemen. Uw stiefbroer

(Z.B.) volgde op tot aan zijn overlijden in september 2008. Vervolgens verklaarde uw oom (B.) dat u

de opvolger moest worden. U wilde dit niet, omdat u als christen gekant bent tegen voornoemde

traditionele praktijken zoals mensenoffers en huwen met de weduwen van uw vader. U weigerde maar

werd gedwongen. Uw moeder verzocht oom (B.) om niet u maar één van uw jongere broers te nemen

als opvolger binnen de Nkwi-Fon. Oom (B.) verklaarde echter dat u de opvolger moest zijn. U ging

uw probleem met oom (B.) en de Nkwi-Fon uitleggen aan de politie in hun kantoor “Mile II” van het

naburige dorp Mamdemgwe. De politie stelde echter dat zij niet konden tussen komen in een zaak die

de dorpstraditie betreft en ze stuurden u weg. U zei tegen uw moeder dat u nog liever zelfmoord zou

plegen dan opvolger te worden, waarop zij u aanraadde om te vluchten. Zo vluchtte u eind september

2008 naar de stad Yaoundé. U verbleef er twee weken bij uw vriend (G.), totdat u malaria kreeg

en gehospitaliseerd werd. Uw oom (B.) kwam vanuit Akum naar het hospitaal in Yaoundé om uw

facturen te betalen en te praten met uw behandelende dokter. U volgde uw oom en buiten het hospitaal

werd u door de politie aangehouden. U meende dat oom (B.) de politie had omgekocht. Na een

handgemeen, waarbij u een tand verloor, werd u opgesloten in een politiecel in de wijk 6ème Etoudi van

Yaoundé. Na twee weken detentie, slaagde u erin uit uw detentieplaats te ontsnappen. U droeg

uitwerpselen naar buiten en liep vervolgens weg van uw bewaker. U overnachtte in de wildernis en

bereikte vervolgens een katholieke kerk. U vertelde er uw verhaal tegen pater (B.), die u onderdak bood

gedurende 7 maanden. Een vriend van pater (B.), de blanke pater (I.), beloofde u te helpen en in

veiligheid te brengen. Op een vrijdag in augustus 2009, kreeg u priesterkledij en werd u door pater (I.)

naar een luchthaven in Yaoundé gebracht. In de luchthaven kreeg u van pater (I.) een groen boekje

(paspoort), waar u niet mocht in kijken. Samen met pater (I.) reisde u per vliegtuig naar België op 22 en

23 augustus 2009. U vroeg asiel aan op 24 augustus 2009.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de

Geneefse Vluchtelingenconventie of een risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de

bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk hebt gemaakt.

U verklaarde uw land van herkomst Kameroen te hebben verlaten uit vrees voor de gevolgen van

uw weigering om uw vader op te volgen als lid van de lokale dorpsraad en geheim genootschap “Nkwi-

Fon” in het dorp Akum in de noordwestelijke provincie van Kameroen. U kon echter niet hard maken dat

uw problemen van die aard zijn dat ze een internationale bescherming buiten uw streek van herkomst

Akum / Bamenda of nog buiten Kameroen kunnen rechtvaardigen. Het gaat hier duidelijk om een

familiaal en lokaal probleem, waarbij u niet aannemelijk kon maken dat dit probleem lokaal niet op te

lossen is, eventueel door te verhuizen naar een stad of een andere streek in Kameroen. U verklaarde

geen bescherming te kunnen genieten van de Kameroense overheid tegen uw oom (B.) en de Nkwi-

Fon, maar dit zijn blote beweringen die u geheel niet hard kon maken.

Bovendien legde u in dit verband tegenstrijdige, incoherente en vage verklaringen af, hetgeen

de geloofwaardigheid van uw vrees en de ernst van uw asielaanvraag ondermijnt. Hoewel u verklaarde

te zijn geboren en getogen in het dorp Akum, kon u niet preciseren uit hoeveel leden de Nkwi-Fon in

uw dorp Akum bestond (CGVS, p. 2 en 3). Verder bleek u weliswaar in staat gedeeltelijk de naam van

de traditionele leider van Akum te reproduceren, maar u kon zijn volledige naam (Foh George

Ngwashi Ndikum II) niet geven noch zijn leeftijd nader duiden (CGVS, p. 3 en 5; zie informatie in het

administratief dossier). Verder kon u niet verklaren waarom de Nkwi-Fon mensenoffers bracht, buiten

het gegeven dat het een oude traditie zou zijn, en kon u de frequentie van dergelijke mensenoffers niet

nader toelichten (CGVS, p. 3). Uiteindelijk bleek in dit verband dat u enkel verteld werd over twee

concrete personen die als mensenoffer dienden toen u nog een kleine jongen was (p. 3).

Voor wat betreft een mogelijke bescherming door de overheid, legde u eveneens

incoherente verklaringen af. U stelde aanvankelijk niet goed te weten wat de houding van de overheid

(nationale of lokale, politie) is ten aanzien van gebruiken zoals mensenoffers en u beperkte zich tot de

opmerking dat elk dorp zo zijn eigen verschillende gebruiken en tradities heeft. Overigens toont dit

gegeven aan dat uw probleem inderdaad van lokale aard is. Gevraagd wat de overheid onderneemt

wanneer traditionele praktijken uitmonden in misdaden volgens de Kameroense strafwet, zoals moord in

geval van een mensenoffer, verklaarde u dat de overheid wel zegt dat ze hiertegen optreden maar dat

dit in de praktijk niet zo is. U gaf hier geen concrete voorbeelden van en bleef bij blote beweringen.

Verder stelde u dat de politie in de praktijk niet tussenkomt als het gaat om traditionele gebruiken
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(CGVS, p. 3). U verklaarde in concreto zelf bescherming te hebben gezocht bij de politie, die u echter

zou hebben weggestuurd omdat ze u verklaarden niet tussen te komen in traditionele zaken (p. 3).

Nadien verklaarde u echter door de politie te zijn aangehouden en opgesloten omwille van diezelfde

traditionele zaak, hetgeen moeilijk te verzoen valt met uw eerdere verklaringen dat politie in dergelijke

zaken niet tussenkomt. Geconfronteerd hiermee, kon u enkel verklaren dat de politie was omgekocht

door uw oom (CGVS, p. 4). Overigens bleef verder onduidelijk waarom u werd gedetineerd en wat men

met u van plan was.

Daarenboven kon u ook niet hard maken dat een beslissing van de dorpsraad / geheim

genootschap Nkwi-Fon niet straffeloos kan worden geweigerd en niet vatbaar is voor discussie (CGVS,

p. 5; zie informatie a contrario in het administratief dossier). U verklaarde zonder meer dat men een

opvolging zoals in uw geval niet kan weigeren en dat het alternatief de dood is (p. 5). U kon ook deze

blote beweringen geheel niet hard maken. U stelde in dit verband enkel dat u als kind hoorde van

twee weigeraars die gedood werden (p. 5). U beweerde dat uw oom (B.) u twee weken na uw vlucht

liet opsluiten door de politie, maar dat u erin slaagde te ontsnappen. Vervolgens verbleef u 7 maanden

bij priesters alvorens het land met hun gulle hulp te verlaten, zonder dat er verder aanwijzingen zijn dat

u nog gezocht werd. Het komt bovendien onwaarschijnlijk voor dat uw oom (B.) en de Nkwi-

Fon halsstarrig zouden volhouden u te dwingen tot opvolging, nu u door uw onwil en vlucht te kennen

gaf geen gemotiveerde opvolger te zijn. U antwoordde niet op de vraag waarom in geval van een

actuele terugkeer en dus meer dan een jaar na uw ontsnapping, nog steeds dreigt gezocht te worden

door de Nkwi-Fon van Akum (CGVS, p. 5). Voor wat betreft de mogelijkheid dat de Nkwi-Fon inmiddels -

na uw vlucht en met verwijzing naar de door u gerelateerde vervanging van uw oudste broer (F.) na

diens eerdere vlucht – reeds een vervanger heeft aangeduid en zodoende uw probleem van de baan is,

bleef u zonder verweer. U verklaarde enkel te denken dat iedereen (van uw generatie) een opvolging

zal weigeren (CGVS, p. 6). Overigens stemt dit gegeven niet overeen met het gegeven dat de status

van een notabele binnen de dorpsraad kennelijk over het algemeen als prestigieus en gegeerd

wordt beschouwd (zie informatie in het administratief dossier). Er kan nog opgemerkt worden dat kan

getwijfeld worden aan uw verklaring als zou u als opvolger volgens de traditie in uw dorp verplicht zijn

om geslachtsgemeenschap te hebben met de weduwen van uw vader en zelfs van uw grootvader

(CGVS, p. 3 en 4). Voorgaande verklaringen kunnen niet ernstig genomen worden.

De door u ingeroepen problemen zijn kennelijk onvoldoende ernstig en er zijn verder ook

geen elementen in uw relaas of in de informatie over Kameroen waarover het Commissariaat-

generaal beschikt, om te geloven in het bestaan van een ernstig reëel risico in uw hoofde op het lijden

van ernstige schade zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming.

U legde geen documenten neer die een controle van uw identiteit of reisweg zouden kunnen

mogelijk maken. Opmerkelijk is wel dat u tijdens de migratiecontroles een paspoort zou getoond hebben

en nadien aan uw reisbegeleider zou hebben teruggegeven, maar dat u de identiteit of nationaliteit

van voornoemd paspoort niet kent omdat uw reisbegeleider u had verboden inzage te nemen (CGVS, p.

5).

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 procedure

2.1. Verzoeker duidt in het verzoekschrift, naast het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (CGVS) de “Belgische Staat, meer bepaald de federale regering, vertegenwoordigd door

de Eerste Minister, voor wie optreedt de Minister van Migratie en asiel” aan als tegenpartij.

2.2. De Raad wijst erop dat hij op grond van artikel 39/2, § 1 van de voormelde wet van 15 december

1980 (Vreemdelingenwet) de beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen kan bevestigen, hervormen, of, in bepaalde gevallen, vernietigen. In toepassing van § 2 van

voormeld artikel doet de Raad uitspraak, bij wijze van arresten als annulatierechter over de overige

beroepen wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven

vormen, overschrijding of afwending van macht. Onderhavige procedure situeert zich duidelijk onder de

rechtsmacht van de Raad bepaald bij artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet en ressorteert niet

onder de bepaling van artikel 57/6, eerste lid, 2° van de Vreemdelingenwet, voorzien in artikel 39/2, § 1,
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derde lid van de Vreemdelingenwet. De “Belgische Staat, meer bepaald de federale regering,

vertegenwoordigd door de Eerste Minister, voor wie optreedt de Minister van Migratie en asiel” kan

derhalve niet als tweede verwerende partij worden aangeduid. Verzoeker maakt evenmin duidelijk

waarom dit in casu wel het geval zou zijn.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. Verzoeker voert in een eerste en enig middel de schending aan van artikel 48/3, § 1 van de

Vreemdelingenwet.

Hij betoogt dat hij coherente en plausibele verklaringen heeft afgelegd. Verzoeker citeert een rapport

van de Human Rights Defence Group (HRDG) van 2002 en doet gelden dat hij verklaringen heeft

afgelegd waarin de elementen zoals opgenomen in dit rapport terugkomen. Zijn verklaringen zijn

derhalve in overeenstemming met gekende feiten.

Verzoeker geeft aan dat hij geen schriftelijk bewijs heeft neergelegd ter ondersteuning van zijn relaas

doch hij wijt dit aan de omstandigheden van zijn vlucht. Hij bleef gedurende enkele maanden voor zijn

vlucht verborgen in een kerk en had gedurende die periode geen contact met zijn familie. Verzoeker

verwijst naar punt 19 van de “Note on burden and standard of proof in refugee claim” van het UNHCR

van 16 december 1998. Hij stelt dat in casu rekening moet worden gehouden met het feit dat zijn oudste

broer de opvolging heeft geweigerd, daardoor moest vluchten en geen contact meer heeft gehad met

zijn familie. Dit zou een bijkomende aanwijzing zijn van verzoekers vervolging.

Volgens verzoeker stelt het CGVS ten onrechte dat zijn probleem lokaal op te lossen zou zijn. Uit het

hoger geciteerde schrijven van de HRDG blijkt dat de lokale autoriteiten een geprivilegieerde positie

bekleden bij de nationale autoriteiten, hetgeen inhoud dat de overheid regelmatig de ogen sluit wanneer

de lokale autoriteiten de regels overtreden. Slachtoffers van de daden van de lokale autoriteiten zullen

vaak niet durven klacht neer te leggen wegens vrees voor vervolging. Uit deze informatie zou blijken dat

verzoeker niet op steun kan rekenen van de Kameroense overheid en dat deze overheid niet neutraal

en objectief kan optreden wanneer de belangen van de lokale autoriteiten op het spel staan. De

overheid is partijdig en biedt onvoorwaardelijk steun aan de lokale autoriteiten. In de aangehaalde

informatie worden diverse voorbeelden gegeven van lokale leiders die misdaden hebben gepleegd

zonder daarvoor gestraft te worden. De overheid zou gelet op het rapport van de HRDG ongetwijfeld het

standpunt van de lokale overheid volgen en verzoeker bevelen zijn lidmaatschap te aanvaarden.

Verzoeker voert aan dat zijn gebrek aan kennis van het aantal leden van de Nkwi-Fon geen element is

waaruit men de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas kan afleiden. Hij is hiervan nooit lid geworden

en heeft hierin niet gezeteld. Door het loutere feit dat hij in Akum is geboren en getogen kan men deze

kennis van hem niet verwachten. Verzoeker vervolgt: “Zo kan men ook niet verwachten dat alle

inwoners van een Belgische district weten uit hoeveel leden hun districtsraad bestaat”. Hij stelt dat

dergelijke kennis enkel kan worden verwacht van leden van de raad zelf of mensen die hierin zijn

geïnteresseerd. Verzoeker vertoonde geen interesse voor de Nkwi-Fon en wilde hiermee niets te maken

hebben. Betreffende de naam van de Fon stelt hij dat het CGVS erkent dat hij een gedeeltelijke juiste

naam gaf. De volledige naam is bijzonder lang en het zou onwaarschijnlijk zijn dat men telkens de

volledige naam noemt indien het over de leider van Akum gaat. Verzoeker zou dan ook slechts de naam

die vaak gebruikt werd hebben onthouden. Hij betoogt voorts dat men van hem, als gewone dorpeling,

niet kan verwachten dat hij de leeftijd van de leider kent. Hij kon wel bepalen of de leider jong of oud is

maar deze vraag werd niet gesteld.

Verzoeker stelt dat het CGVS ten onrechte van mening is dat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde

aangaande de houding van de overheid ten aanzien van de gebruiken. Hij verwijst opnieuw naar het

schrijven van de HRDG waaruit blijkt dat lokale autoriteiten de onvoorwaardelijke steun krijgen van de

overheid. Het feit dat de politie niet wilde tussenkomen om verzoekers probleem op te lossen doch wel

overging tot zijn arrestatie is derhalve niet tegenstrijdig. De overheid kan in lokale aangelegenheden niet

tussenkomen in het nadeel van de lokale autoriteiten. Indien deze lokale autoriteiten echter de

interventie vragen van de overheid zal deze optreden.

Met betrekking tot de reden van zijn arrestatie voert verzoeker aan dat het evident is dat de Nkwi-Fon

hiermee zijn machtspositie wilde bewijzen. Tevens zou hij verzoeker hiermee hebben willen straffen

omdat hij geen gevolg wilde geven aan de instructies van de Nkwi-Fon. Met de opsluiting zou beoogd

worden dat verzoeker zijn machteloosheid ging beseffen en zijn lidmaatschap zou aanvaarden.

Verzoeker doet gelden dat het CGVS ten onrechte stelt dat de beslissing van de dorpsraad kan worden

geweigerd of bediscussieerd. Hij haalt nogmaals het rapport aan van de HRDG waaruit blijkt dat de

lokale autoriteiten de steun genieten van de overheid. Hoewel de nationale wetgeving sancties voorziet
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tegen misbruiken worden lokale overheden niet vervolgd indien zij misdrijven plegen. In deze

omstandigheden kunnen de beslissingen van de dorpsraad niet worden geweigerd en kunnen

weigeringen gesanctioneerd worden.

Volgens verzoeker is het niet onwaarschijnlijk dat de Nkw-Fon hem actueel nog zou dwingen zijn vader

op te volgen. Hij zou er belang bij hebben dat verzoeker ondanks zijn weigering toch lid zou worden van

dorpsraad. Door hem lid te maken zou zijn gezag bij de dorpelingen worden bevestigd en zullen de

onderdanen beseffen dat zij niets kunnen aanvangen tegen de wil van de dorpsraad. De straffeloosheid

van verzoeker zou daarentegen het gezag van de dorpsraad verzwakken. Omwille van deze reden zou

het dan ook niet ondenkbaar zijn dat de Nkwi-Fon halsstarrig zou volhouden om verzoeker tot opvolging

te dwingen noch dat verzoeker tot op heden wordt gezocht. Het feit dat hij en zijn broer ontsnapten aan

de dorpsraad kan alleen maar negatief zijn voor de machtspositie van de Nkwi-Fon en zou andere

kandidaat-opvolgers kunnen inspireren op hun beurt te ontsnappen.

Betreffende de motivering omtrent het feit dat de status van notabele binnen de dorpsraad als

prestigieus worden beschouwd en gegeerd zijn werpt verzoeker op dat hierbij geen rekening wordt

gehouden met de invloed van globalisatie en internet op de cultuur en tradities. De jongeren van zijn

generatie willen naar een maatschappij waar de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers

worden gewaarborgd. Zij kunnen geen bewondering hebben voor een orgaan zoals de dorpsraad die

dagelijks de dorpelingen terroriseert en wiens leden niet aarzelen om te huwen met tienjarige meisjes.

Verzoeker concludeert dat hij coherente verklaringen heeft afgelegd, zodat moet worden vastgesteld dat

zijn vrees gegrond is. Indien nog twijfel zou bestaan over de geloofwaardigheid van zijn relaas zou toch

aangenomen moet worden dat er voldoende elementen zijn om hem minstens het voordeel van de

twijfel te verlenen.

3.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat

het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad

die een onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. 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.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag bij voorrang

onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het

kader van artikel 48/4.

3.2.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (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). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling

kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de

feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes

in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197).

Verzoeker brengt geen documenten bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit, hetgeen een

negatieve indicatie vormt voor zijn geloofwaardigheid.

Hij legt evenmin enig begin van bewijs neer ter staving van het asielrelaas waarop hij zich beroept. Zo

brengt hij geen bewijselementen bij omtrent het overlijden van zijn vader in 2001 noch van het feit dat zijn

broer zijn vader diende op te volgen en zou zijn gevlucht in 2002. Verzoeker brengt bovendien niet het
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minste begin van bewijs bij aangaande de opvolging van zijn vader als lid van de dorpsraad door zijn

stiefbroer in 2003 noch met betrekking tot het feit dat zijn stiefbroer zou zijn overleden in september 2008,

en dit ondanks dat deze feiten rechtstreeks aan de oorsprong van verzoekers problemen zouden liggen.

Verzoeker vertoont blijkens de stukken van het dossier een uiterst gebrekkige kennis omtrent de notabelen

in zijn dorp. Zo kon hij zelfs niet bij benadering aangeven hoeveel notabelen er in zijn dorp waren, doch

antwoordde hij, hiernaar gevraagd: “Vader en de andere nobelen zijn met heel veel. Ik ken hun aantal niet”.

Hij kon zelfs niet aangeven of het er tien, dan wel honderd waren. Bovendien bleek verzoeker niet op de

hoogte van de volledige naam van de chief van Akum en kon hij diens leeftijd niet geven. Geconfronteerd

met de informatie dat de fon volgens de landeninformatie in het dossier nog andere namen heeft, ontkende

verzoeker dit en gaf hij nogmaals aan geen andere namen te kennen (administratief dossier, stuk 4, p.2-3,

5). Verzoeker tracht voormeld gebrek aan kennis in zijn hoofde te vergoelijken doordat hij een gewone

dorpeling was die niet zetelde in de dorpsraad en hierin ook niet geïnteresseerd was, doch deze verklaring

is niet afdoende. Verzoeker verklaarde immers dat Akum maar een klein dorp was. Hij verklaarde er te zijn

geboren en getogen en gedurende zijn hele leven bij zijn ouders te hebben gewoond. Tevens gaf hij aan dat

zijn vader reeds lid was van de dorpsraad toen hij nog een kind was en dat zijn vader hem meenam naar

het paleis van de chief (administratief dossier, stuk 4, p.2-3). In het licht van deze verklaringen kan van

verzoeker wel degelijk worden verwacht dat hij op de hoogte is van de voormelde gegevens. Daarenboven

kan hoe dan ook worden aangenomen dat hij zich hieromtrent zou informeren op het ogenblik dat zijn broer

zou zijn gedwongen zijn vader op te volgen (en om deze reden te zijn gevlucht) of op het ogenblik dat zijn

stiefbroer zou zijn overleden en hijzelf met een nakende gedwongen opvolging werd geconfronteerd. Dat

verzoeker desalniettemin een dermate gebrekkige kennis vertoont betreffende de notabelen in zijn dorp

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Verzoeker legde bovendien incoherente verklaringen af aangaande het overlijden van zijn vader. Bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) gaf hij immers aan de datum van diens overlijden niet te kennen omdat

deze zou zijn overleden toen verzoeker nog jong was (administratief dossier, stuk 8, verklaring, nr.11). Een

maand later verklaarde hij echter in de vragenlijst en gedurende het gehoor bij het CGVS bij de

uiteenzetting van zijn asielrelaas dat zijn vader zou zijn overleden op 4 oktober 2001, met andere woorden

wanneer verzoeker net geen zevenentwintig jaar oud was (administratief dossier,stuk 4, p.3-4; stuk 8,

vragenlijst, p.2). Dat verzoeker hieromtrent incoherente verklaringen aflegt, terwijl het overlijden van zijn

vader het beginpunt vormt voor de hele opvolgingsproblematiek die aan de grondslag van zijn relaas ligt

doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door hem ingeroepen asielmotieven.

Verzoeker verklaarde voorts bij de DVZ, wanneer hem de vraag werd gesteld naar zijn broers en zussen,

dat hij slechts drie broers heeft, meerbepaald Z. C. P., Z. M. E. en Z. N. P. Hij zou tevens één zus hebben

gehad, Z. N. M., doch deze zou zijn overleden. Zijn broers zouden zijn gevlucht (administratief dossier, stuk

8, verklaring, nr.30). Verzoeker maakte bij de DVZ nergens melding van het feit dat hij nog een vierde broer

zou hebben die F. heet. Bij de uiteenzetting van zijn asielrelaas verklaarde hij echter, een maand later in de

vragenlijst en ook gedurende het gehoor bij het CGVS, dat zijn oudere broer F. aanvankelijk zijn vader

diende op te volgen na diens overlijden doch zou zijn gevlucht, wat dan ook afbreuk doet aan de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas (administratief dossier, stuk 4, p.3; stuk 8, vragenlijst, p.2).

Verzoeker verklaarde bij het CGVS: “Moeder is nog steeds in dorp Akum”. Daarenboven dichtte hij zowel in

de vragenlijst als tijdens het gehoor bij het CGVS in het kader van zijn asielrelaas een belangrijke rol toe

aan zijn moeder. Zo zou hij nadat zijn oom B. hem meedeelde dat hij zijn stiefbroer moest opvolgen aan zijn

moeder hebben opgedragen om aan zijn oom te vragen om één van zijn jongere broers te nemen als

opvolger. Tevens zou hij nadat de politie weigerde hem te helpen tegen zijn moeder hebben gezegd dat hij

nog liever zelfmoord zou plegen dan de positie van zijn overleden vader over te nemen. Bovendien zou het

zijn moeder zijn geweest die hem zou hebben aangeraden te vluchten. Daarenboven verklaarde verzoeker

het feit dat de dokter in het ziekenhuis naar zijn stiefmoeder zou hebben gebeld doordat deze het nummer

van zijn moeder niet vond in zijn kleren (administratief dossier, stuk 4, p.2-4; stuk 8, vragenlijst, p.2). Dient

echter te worden opgemerkt dat verzoeker eerder gedurende de procedure bij de DVZ verklaarde dat zijn

moeder is overleden, alsmede dat hij de datum van haar overlijden niet kent omdat zij is overleden toen hij

nog jong was (administratief dossier, stuk 8, verklaring, nr. 12). De voorgaande vaststellingen ondermijnen

op fundamentele wijze de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.



RvV X Pagina 7

Verzoeker brengt daarenboven niet het minste begin van bewijs bij aangaande zijn verdere vluchtrelaas. Hij

brengt geen elementen bij ter ondersteuning van zijn bewering dat hij na zijn ontsnapping gedurende zeven

maanden bij een priester, B., zou hebben verbleven noch van het feit dat deze priester en een bevriende

blanke priester, I., verzoeker de nodige hulp boden om naar België te vluchten. Bovendien brengt verzoeker

geen begin van bewijs bij ter staving van zijn beweerde reisweg per vliegtuig naar België. Dit klemt des te

meer daar hij dienaangaande ongeloofwaardige verklaringen aflegt. Zo kon verzoeker bij de DVZ niet

preciseren met welke vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 8,

verklaring, nr.34). Tevens wist hij niet welke nationaliteit priester I. had, ondanks dat deze net als verzoeker

Engels spreekt en verzoeker zou hebben vergezeld naar België. Bovendien verklaarde verzoeker een groen

boekje te hebben gekregen in de luchthaven doch beweerde hij dat hij hierin niet mocht kijken

(administratief dossier, stuk 4, p.4-5).

Bovendien maakt verzoeker niet aannemelijk ook maar enige poging te hebben ondernomen om zich te

informeren omtrent zijn persoonlijke problemen en de situatie in zijn dorp Akum. Evenmin toont hij aan

pogingen te hebben ondernomen de nodige bewijselementen te vergaren. Zo antwoordde hij, wanneer hem

werd gevraagd of inmiddels al iemand anders werd aangeduid om in de dorpsraad te zetelen: “Kan, maar ik

denk dat meer en meer mensen tegenwoordig weigeren”. Wanneer hij erop werd gewezen dat indien zijn

jongere broer aanvaardde zijn probleem zou zijn opgelost, gaf hij aan: “Ik heb geen contact meer met

Kameroen of thuis in dorp”. Gevraagd of dit ook niet telefonisch kon gaf hij aan dat zijn moeder geen

telefoon heeft. Even verder werd er door de interviewer op gewezen dat het merkwaardig is dat verzoeker

geen initiatieven zou hebben genomen om één van de priesters te contacteren die hem zouden hebben

geholpen naar België te vluchten waarop hij antwoordde dat hij hen niet kan contacteren omdat zij hun

telefoonnummers niet gaven (administratief dossier, stuk 4, p.5-6). Nergens uit verzoekers verklaringen kan

echter worden afgeleid dat hij ernstige en aanhoudende pogingen zou hebben ondernomen om contact op

te nemen met zijn thuisland. Dat hij heeft nagelaten dit te doen getuigt van een gebrek aan interesse voor

zijn beweerde problemen en doet verder afbreuk aan de ernst van zijn beweerde vrees en de

geloofwaardigheid van zijn voorgehouden asielrelaas.

De voorgaande vaststellingen volstaan in het kader van het devolutieve karakter van onderhavig beroep

om te besluiten dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde asielrelaas.

De door verzoeker bijgebrachte algemene informatie volstaat, daargelaten dat deze reeds dateert van 2002,

derhalve niet om aan te tonen dat hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk wordt vervolgd. Zijn vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijf hier, gelet op het voorgaande, in

gebreke. Dient bovendien te worden opgemerkt dat misbruiken gepleegd door chiefs blijkens de informatie

van de HRDG worden gedocumenteerd, zodat het niet aannemelijk is dat verzoeker geen begin van bewijs

omtrent zijn probleem kan bijbrengen. Tevens blijkt uit deze informatie geenszins dat een persoon actief

gevolgd en vervolgd zou worden omwille van de weigering tot toetreding van een dorpsraad.

In acht genomen hetgeen voorafgaat kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.2.2. Verzoeker voert geen middelen aan met betrekking tot de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Gelet op de sub 3.2.1. gedane vaststellingen en de overige elementen in het

dossier toont hij niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij bij

een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig april tweeduizend en tien

door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


