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nr. 42 490 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 16 januari 2010

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

staatlozen van 17 december 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 M. OGUMULA loco advocaat J.

HELSEN en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

"A. Feitenrelaas

U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten, tot de Bawong tribe te behoren en christen te

zijn. U bent geboren in Muea op 10 november 1977 en groeide daar op.

Als taxichauffeur pikte u op 23 februari 2009 aan Mile 17 vijf passagiers op die naar Court Junction

in Tiko moesten. Ze hadden een tas en een kartonnen doos bij. Aan Mile 14 – Banda Hill

deden gendarmen aan de controlepost teken dat u moest stoppen. U stopte niet en deed teken dat u

later terug zou keren. De tas en kartonnen doos werden verderop afgegeven aan een huis en u zette de

vijf passagiers af. Een uur later keerde u terug naar Mile 17 met vijf andere passagiers. U werd

opnieuw tegengehouden aan de controlepost aan Mile 14 – Banda Hill. Men vroeg waarom u de eerste

maal niet stopte en u werd geslagen en op de grond getrokken. Ze zegden dat ze de vijf personen in uw

taxi wilden en namen u mee naar de gendarmeriebrigade van Buea. Daar werd u herhaaldelijk
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gevraagd naar de namen, de adressen en de telefoonnummers van de vijf passagiers die u naar Court

Junction in Tiko bracht. U werd er meermaals gefolterd. U hoorde van één van de gendarmes dat de vijf

lid waren van SCNC. Op 20 mei 2009 om middernacht kwam de baas van de gendarmeriebrigade van

Buea, Monopri, naar uw cel en hij zei dat u kon vertrekken. Uw zus M. (…) had hem geld aangeboden

om dat te doen. Margaret wachtte u op met een wagen en bracht u naar Addisin, een vriend van haar

die in Mamu woonde. Uw zus M. (…) werd tussen midden juli 2009 en 31 juli 2009 vastgehouden door

de overheid, omdat ze uw schuilplaats wilden weten. Op 3 augustus 2009 kwam uw zus M. (…)

u ophalen in Mamu en ze bracht u naar de luchthaven van Douala, waar u Al Hadji ontmoette, de

persoon die diezelfde dag met u van Kameroen naar Brussel reisde. M. (…) regelde uw ontsnapping

uit Kameroen en betaalde er 3.000.000 CFA voor. Op 4 augustus 2009 kwam u in België toe en op

5 augustus 2009 diende u een asielaanvraag in.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te zijn ontvlucht, omdat u vervolging vreest door uw vader en

door de Kameroense overheid omdat ze de gegevens wilden van vijf passagiers die u vervoerde,

maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden

gemaakt.

Vooreerst is het ongeloofwaardig dat u in de negatieve belangstelling zou hebben gestaan van

de Kameroense autoriteiten en omdat u vijf passagiers vervoerde.

U verklaarde dat u taxichauffeur van beroep bent en dat u op 23 februari 2009 aan Mile 17

vijf passagiers oppikte die u met uw taxi naar Court Junction in Tiko voerde (gehoor CGVS, p.6). U gaf

aan dat uw wagen de gele taxikleur had en dat zo iedereen wist dat het een taxi was (gehoor CGVS,

p.3-4). Verder gaf u aan dat u een vergunning had om met de taxi te rijden, dat u een verzekering en

een vignet had én dat u een badge met uw foto erop had (gehoor CGVS, p.4). Uit bovenstaande

verklaringen blijkt dat uit een reeks van uiterlijke kenmerken duidelijk te zien was dat u taxichauffeur was

en dat u uw gewone beroepsactiviteit uitoefende. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de Kameroense

autoriteiten u zou vervolgen louter en alleen dat u vijf personen vervoerde – en bijgevolg gewoon uw

beroep uitoefende - en omdat ze deze vijf personen moesten hebben.

Verder gaf u aan dat u de vijf personen die u op 23 februari 2009 naar Court Junction in Tiko bracht

niet kende. Toen u gevraagd werd wie deze mensen volgens u waren, gaf u enkel aan dat het

‘oudere mensen’ waren (gehoor CGVS, p.7). Toen u gevraagd werd of de vijf personen die u op 23

februari 2009 naar Court Junction in Tiko bracht lid waren van de SCNC – zoals één van de gendarmes

tegen u had gezegd -, gaf u aan dat u het niet wist (gehoor CGVS, p.8). Verder gaf u aan dat u niet wist

wat de afkorting ‘SCNC’ wil zeggen en u had er ook geen idee van wat het probleem zou zijn indien je

lid bent van de SCNC (gehoor CGVS, p.8). Bovenstaande onwetendheden betreffende de SCNC en

de passagiers die u vervoerde bevestigen volledig uw verklaringen dat u geen enkele band hebt met

een politieke partij en dat u de SCNC niet bewust hielp (gehoor CGVS, p.4 en 9). Het is dan

ook onwaarschijnlijk dat de u in de negatieve belangstelling zou hebben gestaan van de

Kameroense autoriteiten en dat de politie u - die van beroep taxichauffeur ben en die hoegenaamd

geen voorgeschiedenis had met de SCNC - zou arresteren en voor drie maanden zou opsluiten omdat

ze uw vijf passagiers moesten hebben (gehoor CGVS, p.11).

Verder dient te worden opgemerkt dat u het niet aannemelijk kon maken dat de Kameroense overheid

u vervolgde omdat ze de namen, de adressen en de telefoonnummers wilden weten van de vijf

personen die u op 23 februari 2009 naar Court Junction in Tiko bracht.

U verklaarde dat u op 23 februari 2009 vijf passagiers, een tas en een kartonnen doos vervoerde met

uw taxi en dat aan Mile 14 – Banda Hill ‘gendarmes’ aan de controlepost teken deden dat u moest

stoppen - u gaf aan dat het normaal is dat je smeergeld moet betalen wanneer je vijf passagiers

meeneemt -, maar dat u niet stopte en teken deed naar de ‘gendarmes’ dat u later terug zou keren

(gehoor CGVS, p.6). Toen u gevraagd werd of de ‘gendarmes’ teken deden dat ze akkoord waren dat u

later terug zou komen, gaf u aan dat ze geen teken deden en dat ze zelf helemaal niet reageerden

(gehoor CGVS, p.6).

Uw advocaat in Kameroen, A. S. A. (…), verklaarde hieromtrent in zijn brief (dd. 11/09/2009 en dd.

13/09/2009) dat de gendarmes u – toen u de tweede maal aan het checkpoint passeerde –

deden stoppen omdat u de eerste maal dat ze u vroegen om te stoppen niet stopte én omdat u

teveel vervoerde (zie administratief dossier). Toen u geconfronteerd werd met uw eerdere –
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hieraan tegenstrijdige – verklaring dat u moest stoppen omdat de gendarmes meer wou weten over de

personen van de SCNC die u vervoerde en omdat ze deze mensen moesten hebben (gehoor CGVS,

p.7-8), gaf u aan dat uw advocaat dit schreef omdat de gendarmes hem dat vertelden, maar dat de

échte oorzaak de passagiers die u vervoerde betrof (gehoor CGVS, p.11).

Indien de vijf passagiers die u vervoerde werkelijk zó belangrijk waren voor de gendarmes en

werkelijk de reden waren waarom men u tegenhield, is het weinig geloofwaardig dat de gendarmes

niets ondernamen toen u met de 5 gezochte personen passeerde, maar hun stopteken negeerde toen u

de eerste maal aan de checkpoint passeerde. Bovendien gaf u aan dat de ‘gendarmes’ niet achter u

aan kwamen toen u hun bevel om te stoppen negeerde (gehoor CGVS, p.7), hetgeen eveneens toelaat

het belang van deze personen voor de gendarmes te relativeren, alsook laat betwijfelen dat zij u

hierom zouden hebben aangehouden, opgesloten en gefolterd.

Verder gaf u aan dat de gendarmes u enkel vroegen om de namen, de adressen en

de telefoonnummers te geven van de vijf personen die u op 23 februari 2009 naar Court Junction in

Tiko bracht en dat ze verder niets vroegen (gehoor CGVS, p.9). Het feit dat de gendarmes u

bleven vasthouden, omdat ze de vijf passagiers moesten hebben is totaal ongeloofwaardig, daar uit de

brief van uw advocaat blijkt dat ze wisten wie de vijf passagiers in uw wagen waren – met name chief A.

(…), T. S. (…), A. F. (…), I. M. (…) en A. P. (…) – en dat deze vijf personen die dag moesten

verschijnen voor de rechtbank van Tiko (zie administratief dossier). Bovendien blijkt uit

een krantenartikel dat op 23 februari 2009 vierentwintig activisten van SCNC – waaronder chief A. (…)

werden gearresteerd toen ze die dag verschenen voor de rechtbank van Tiko (zie administratief

dossier), wat het helemaal absurd maakt dat men u zou arresteren en gedurende drie maanden zou

opsluiten én folteren (gehoor CGVS, p.8) om de namen, de adressen en de telefoonnummers van de vijf

passagiers te weten te komen.

Bovendien is – zoals uw advocaat meester Van Herck – er van uitgaan dat de gendarmes

wilden verhinderen dat uw vijf passagiers op het proces zouden verschijnen, louter speculatief en is het

– eveneens door uw advocaat gesuggereerde - omgekeerde scenario – dat de vijf passagiers niet

wilden verschijnen op het proces en dat de gendarmes hun wilden dwingen – onwaar daar uit het

krantenartikel blijkt dat vierentwintig leden van SCNC werden gearresteerd tijdens het proces voor de

rechtbank van Tiko op 23 februari 2009 (zie administratief dossier).

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade.

De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde geboorteakte toont uw identiteit aan,

welke vooralsnog niet in twijfel wordt getrokken. De brief van uw advocaat A. S. A. (…) (dd. 11/09/2009

en dd. 13/09/2009) werd hogerop reeds besproken. De brief van uw zus A. M. (…) kan echter

bezwaarlijk als een objectieve bron worden beschouwd omwille van de nauwe familieband. U legde

geen documenten voor waaruit uw reisweg moet blijken.

C. Conclusie

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

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

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

1.2. Omtrent het feitenrelaas voert verzoeker aan : “Verzoeker was/is taxichauffeur en vervoerde (…)

een aantal hoogwaardigheidsbekleders van het SCNC, een Anglofone afscheidingsbeweging in

Kameroen op 23 februari 2009 naar het gerechtsgebouw waar de leiders dienden terecht te staan.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker geeft aan dat het een bekend feit is dat de Kameroenese overheid het niet al te nauw

neemt met de mensenrechten en stelselmatig leden van het SCNC intimideert en zonder gegronde

reden opsluit en mishandeld. Het is net logisch en zeker niet ongeloofwaardig dat de Kameroenese

overheid als onderdeel van haar politiek kleine garnalen eruit pikt om een algemeen gevoel van angst

en terreur onder de bevolking levend te houden. Het feit dat verzoeker geen actieve rol speelt in het

SCNC is voor de overheid allerminst van belang voor zijn opsluiting.

Bovendien strookt het verhaal van verzoeker net met de reactie van de politiediensten die beschreven

wordt in de landeninformatie die door de Commissaris-generaal werd geraadpleegd. Verzoeker bracht

vijf leden naar het gerechtsgebouw in Tiko; conform de landeninformatie werd het geding tegen hen

verdaagd omwille van de afwezigheid van getuigen voor het openbaar ministerie. Hierop werden de

SCNC-leden opgespoord en opgepakt. Deze houding van het openbaar ministerie verklaart waarom



RvV X - Pagina 4

verzoeker tijdens de heenweg de politiepost kon passeren en pas in de terugweg, toen bleek dat het

geding werd verdaagd en het openbaar ministerie revanche wenste te nemen, werd opgepakt.

2.2. Uit het enig middel kan een schending van de materiële motiveringsplicht worden afgeleid. De

materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing, 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.

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

Zoals ieder burger die om en 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 (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). 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). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). 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. 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 een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

Het feit dat de gendarmes verzoeker arresteerden, gedurende drie maanden opsloten en folterden

omdat ze op zoek waren naar de vijf passagiers die hij zou hebben vervoerd, is ongeloofwaardig daar

uit de brief van verzoekers advocaat blijkt dat de autoriteiten wisten wie de vijf passagiers in zijn wagen

waren en dat deze vijf personen diezelfde dag moesten verschijnen voor de rechtbank van Tiko. Dit

blijkt uit het attest van de advocaat waar deze verklaart dat verzoeker tijdens zijn detentie werd gefolterd

om hem te dwingen te melden wat hij afluisterde (“eavesdropped”) van de genoemde SCNC-leiders.

Voormelde verklaring is bovendien strijdig met verzoekers verklaringen dat hij werd gearresteerd omdat

de autoriteiten wilden weten wat het adres van de vijf personen was en dat hij niet wist dat het SCNC-

leden waren (administratief dossier, stuk 5, p. 8).

Verzoeker verklaarde dat duidelijk te zien was dat hij als taxichauffeur werkte en dat hij een gewone

beroepsactiviteit uitoefende. Verweerder stelt dan ook terecht dat het onwaarschijnlijk is dat de

Kameroense autoriteiten verzoeker zouden vervolgen louter en alleen omdat hij vijf personen vervoerde

omwille van de uitoefening van zijn beroep.

Dit alles klemt des te meer daar op 23 februari 2009, de dag dat verzoeker de vijf personen vervoerde,

vierentwintig SCNC-leden werden gearresteerd - waaronder voorzitter Ayamba, vice-voorzitter en

advocaat - nadat ze verschenen voor de rechtbank (zie landeninformatie), terwijl verzoekers advocaat

verklaart dat Ayamba zich onder de passagiers bevond.

Het is bijgevolg niet plausibel dat verzoeker in de negatieve belangstelling zou hebben gestaan van de

Kameroense autoriteiten en dat hij (die van beroep taxichauffeur is en geen voorgeschiedenis had met

de SCNC), voormelde gegevens in acht genomen, werd gearresteerd en gedurende drie maanden werd

opgesloten en gefolterd om de namen, de adressen en de telefoonnummers van de vijf passagiers te

weten te komen.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt,

aangezien ze niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad overgenomen.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

3. Waar verzoeker in fine verwijst naar de subsidiaire beschermingsstatus, dient te worden vastgesteld

dat hij dienaangaande geen argument ontwikkelt. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van
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zijn relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief dossier toont verzoeker niet aan dat er in

zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

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


