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nr. 42 557 van 29 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 26 januari 2010

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

staatlozen van 22 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 advocaat A. HENDRICKX, die loco advocaat P. JANSSENS verschijnt

voor de verzoekende partij, 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 verklaart een Kameroens staatsburger van Bayangi-origine te zijn afkomstig van Bakebe, Mamfe in

de South West provincie. Uw vader overleed in 1980 en uw moeder in 1996. In 1998 behaalde u

uw diploma literatuur aan de universiteit van Yaoundé I. U volgde nog een jaar computercursus en

gaf hierna twee jaar les. Sinds 2002 bent u lid van Human Rights Defense Group. In 2002 kreeg u een

job als secretaresse bij Nooremac Printing Press in Limbe. (S.N.T.) was de eigenaar, maar de zoon

(C.T.) leidde het bedrijf. U bent sinds 2003 lid van de Anglofone afscheidingsbeweging

Southern Cameroons National Council (SCNC). (S.N.T.) was de SCNC-coördinator in Limbe.

(C.T.) beïnvloedde u en nam u mee naar een SCNC-bijeenkomst in zijn huis in Limbe. Bij Nooremac

Printing Press werden SCNC-pamfletten gekopieerd en u verdeelde ze als lid naar aanleiding van de
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vieringen van 11 februari en 20 mei 2004. Eind 2003 ging u op bezoek bij uw peter in Nigeria. Op 1

december 2003 bij uw terugkeer naar Kameroen, werd u aan de grens bij Idenau gearresteerd. De

eigenaar van Nooremac Printing Press, (S.N.T.), is in ballingschap in Nigeria en de politie verdacht u

ervan hem informatie te hebben bezorgd. U werd in het politiekantoor van Bota opgesloten. Na een

week werd u vrijgelaten na ondertekening van een document dat u zich op het einde van elke maand

zou melden in het politiekantoor, wat u echter niet heeft gedaan. U zette uw SCNC-activiteiten verder.

Op 24 september 2004 rond vijf uur ’s ochtends kwamen drie agenten bij u thuis langs. U werd in een

auto geduwd en naar het politiekantoor in Bota gebracht. U werd niet ondervraagd en er werd u ook

geen reden van uw arrestatie gegeven. U werd in een cel geplaatst met ongeveer 15 andere vrouwen. U

werd erg geslagen en door twee bewakers verkracht. U werd na tien dagen met een gebroken rib naar

het ziekenhuis van Bota gebracht, waar u nog werd bewaakt. De tweede dag gaf u een bericht mee aan

een vrouw die een andere patiënt bezocht om uw zus te verwittigen. Uw zus kwam u dezelfde dag

opzoeken. De volgende dag kwam uw zus opnieuw langs alsook de vierde dag van uw verblijf in het

ziekenhuis. Op 8 oktober 2004 was de bewaker naar het toilet en met de hulp van uw zus greep u de

kans om te ontsnappen. Met een taxi ging u naar Bolifamba, Mile 16 bij een familievriend Pa (A.). In

december 2004 kwam uw zus langs bij Pa (A.). Zij had een convocatie op uw naam bij. Op 21 december

2004 kwam uw zus opnieuw langs en zei dat ze uw vertrek uit het land had geregeld. Samen met (G.A.)

en Madame (O.) reed u naar de luchthaven van Douala. Met Madame (O.) reisde u per vliegtuig naar

België, waar u op 22 december 2004 asiel heeft gevraagd.

B. Motivering

Niettegenstaande uw asielaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken op 8 februari 2005

ontvankelijk werd verklaard, dient na onderzoek ten gronde te worden vastgesteld dat in uw hoofde

geen persoonlijke en gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van

Genève bestaat, noch een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bedoeld in de definitie

van subsidiaire bescherming.

U verklaart voor het Commissariaat-generaal (hierna CGVS) dat u bij een terugkeer naar uw land

van herkomst vreest voor uw leven omdat u lid bent van de SCNC (zie gehoor CGVS, p.30). U werkte

als secretaresse bij Nooremac Printing Press in Limbe, waarvan de SCNC-coordinator in Limbe,

(S.N.T.), de eigenaar was (zie gehoor CGVS, p.4).

In de eerste plaats kunnen er ernstige vraagtekens worden geplaatst bij uw verklaring als

secretaresse werkzaam te zijn geweest voor het bedrijf van (S.N.T.).

Er dient immers te worden vastgesteld dat, hoewel u reeds twee jaren werkzaam was bij

Nooremac Printing Press als secretaresse, u het adres of de postbox van dit bedrijf niet volledig blijkt te

kennen. U stelt op het Commissariaat-generaal dat het bedrijf gelegen is in Half Mile, Limbe (zie gehoor

CGVS, p.4), maar u kan de lokatie niet verder preciseren. Uit de beschikbare informatie op

het Commissariaat-generaal blijkt dat Nooremac Printing Press de postbox 547 heeft en als adres

42 Nambeke Street, Limbe (zie informatie toegevoegd aan uw administratief dossier). Als

werknemer (secretaresse) kan men toch verwachten dat u het volledige adres van uw werkplaats kent.

Voorts verklaart u dat de drukkerij eigendom was van (S.N.T.), die in Nigeria verblijft. (S.N.T.) was

de vroegere SCNC-voorzitter in Limbe, maar u weet merkwaardig genoeg niet sinds wanneer hij in

Nigeria verblijft of welke activiteiten hij in Nigeria zou hebben (zie gehoor CGVS p.5 en p.6).

In de tweede plaats kunnen er ook ernstige bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaring sedert

2003 de SCNC te hebben vervoegd (zie gehoor CGVS, p.5).

Via de directeur van uw werkplaats, (C.T.), kwam u in contact met SCNC. Che nam u mee naar

een SCNC-bijeenkomst, maar u kan zich niet herinneren wanneer u in 2003 voor het eerst naar

een SCNC-bijeenkomst ging (tenzij "midden" 2003) (zie gehoor CGVS, p.6). U nam deel aan SCNC-

bijeenkomsten die werden geleid door Isaac Sona, de SCNC-voorzitter voor de South West Province,

maar u kan niet specificeren sedert wanneer hij de voorzitter is (zie gehoor CGVS, p.6 en p.9). Verder

beweert u dat op 30 december 1999 de onafhankelijkheid van Zuid-Kameroen werd uitgeroepen door

Alobwede Frederick Ebong op Radio Buea (zie gehoor CGVS, p.13). U preciseert dat hij

werd opgesloten maar u kan niet verduidelijken wanneer Alobwede Frederick Ebong werd vrijgelaten

(tenzij "lang geleden") en waar hij verblijft (zie gehoor CGVS, p.13 en p.14). U stelt dat hij niet alleen

was bij de onafhankelijkheidsverklaring op Radio Buea op 30 december 1999, maar u kent niet de

andere personen die hierbij aanwezig waren (zie gehoor CGVS, p.13). Nochtans kan

de onafhankelijkheidsverklaring op Radio Buea op 30 december 1999 als een mijlpaal in de

geschiedenis van de secessionaire beweging worden beschouwd. U verklaart dat de voorzitter van de

Southern Cameroons Youth League, Ebenezer Akwanga, ook problemen kende in Kameroen en

momenteel in de Verenigde Staten verblijft (zie gehoor CGVS, p.14). U blijkt niet te weten sinds

wanneer hij Kameroen heeft verlaten, maar stelt dat hij uit Kameroen vertrok omdat hij zijn gedachten

niet kon uiten en telkens werd opgesloten (zie gehoor CGVS, p.15). Uit de beschikbare informatie op het
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Commissariaat-generaal blijkt echter dat Ebenezer Akwanga in Nigeria verblijft nadat hij in juli 2003 uit

het ziekenhuis van Yaoundé ontsnapte, waar hij vanuit de Kondengui-gevangenis naartoe was

gebracht. Ebenezer Akwanga werd in oktober 1999 veroordeeld tot 20 jaar opsluiting voor de

terroristische aanvallen in maart 1997 in de North West provincie (zie informatie administratief dossier).

In de derde plaats kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt bij uw verklaringen omtrent de door

u ingeroepen (vervolgings)feiten.

U stelt op 24 september 2004 door de Kameroense autoriteiten te zijn gearresteerd en te zijn

opgesloten (zie gehoor CGVS, p.24). U kan echter niet preciseren om welke reden u zou zijn

gearresteerd en opgesloten (zie gehoor CGVS, p.21 en 27). U blijkt evenmin te zijn ondervraagd (zie

gehoor CGVS, p.21), hetgeen bevreemdend is. Immers, indien u werkelijk door de Kameroense

autoriteiten zou worden gezocht omwille van uw SCNC-engagement, zoals u suggereert (zie gehoor

CGVS, p.28), kan er toch minstens worden verwacht dat er in dit verband vragen zouden zijn gesteld.

Verder dient te worden vastgesteld dat u na uw arrestatie op 1 december 2003 bij uw terugkeer uit

Nigeria reeds na een week werd vrijgelaten. U diende zich elke maand te melden, wat u echter niet

deed (zie gehoor CGVS, p.20). Meer nog, u zette uw SCNC-activiteiten verder (zie gehoor CGVS, p.20).

Hoewel u zich niet bij de autoriteiten aanmeldde, kende u geen problemen met de Kameroense

autoriteiten tot in september 2004. Het is dan ook merkwaardig dat u op 24 september 2004, zonder dat

er u een reden werd gegeven en zonder enige concrete aanleiding, plots opnieuw werd gearresteerd. U

vroeg zelfs nog op 22 september 2004 bij de politie een identiteitskaart aan, waarvoor zij u een

Application Receipt overhandigden (zie het door u voorgelegde Application Receipt). Daarenboven dient

te worden opgemerkt dat u na uw ontsnapping op 8 oktober 2004 nog tot december 2004 in Kameroen

verbleef bij een familievriend, zonder noemenswaardige problemen te hebben gekend met de

Kameroense autoriteiten.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. Het

Application Receipt (afgegeven op 22.9.2004 en geldig tot 21.8.2005) bevat identiteitsgegevens

waaraan hier niet wordt getwijfeld. De lidkaart van Human Rights Protection in Cameroon, Association

for the protection of Women's and Children's Right in Cameroon (n°0170 afgegeven op 18.6.2002)

betreft louter een bevestiging van uw lidmaatschap van deze vereniging, maar is niet van die aard om

een ander licht te werpen op uw asielrelaas. Het pamflet over de vijftigste verjaardag van de Universele

Verklaring van de Mensenrechten beschrijft de fundamentele mensenrechten, maar voegt niets toe aan

bovenstaande motivering. De SCNC-lidkaart (n°C 05679 afgegeven op 7.1.2003) en het pamflet

'Southern Cameroonians See Startling Figures and Facts' kunnen de geloofwaardigheid van uw SCNC-

lidmaatschap niet herstellen. De convocatie (opgemaakt op 3.12.2004 te Idenau) stelt dat u

zich ‘onmiddellijk’ in 2004 dient te melden te Idenau, maar vermeldt geen reden. Daarbij dient te

worden opgemerkt dat algemeen wordt aangenomen dat Kameroen tot de meest corrupte landen

behoort en officiële documenten en stempels openlijk te koop zijn (zie informatie toegevoegd aan

administratief dossier). Overigens kan dergelijk document uw asielrelaas enkel staven voorzover het

geloofwaardig is, hetgeen in casu niet het geval is. Hetzelfde geldt overigens voor de neergelegde

foto's. De brief van uw zus die u later heeft voorgelegd, kan uw geloofwaardigheid evenmin herstellen

omdat deze brief van een dicht familielid bezwaarlijk als een objectieve informatiebron kan aanzien

worden.

U bent niet in het bezit van enig ander document ter staving van uw reisweg.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste en enig middel voert verzoekster de schending aan van artikel 2 en 3 van de Wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van administratieve rechtshandelingen.

Verzoekster verklaart gewerkt te hebben als secretaresse bij Nooremac Printing Press in Limbe,

waarvan de SCNC-coordinator in Limbe, S.N. T., de eigenaar was. Er werd haar nooit gevraagd naar

het precieze adres of postbus van het bedrijf zodat men haar niet kan verwijten dit niet te hebben

geweten. Verzoekster kan niet weten sinds wanneer S.N. T. in Nigeria verblijft omdat ze enkel zijn zoon

kent.

Verzoekster haalt aan dat het niet meer dan normaal is dat zij niet weet sinds wanneer Sona Isaac

voorzitter werd van SCNC South West Province aangezien zij niet alle meetings bijwoonde. Zij werkte

enkel in een bedrijf dat pamfletten voor de SCNC drukte en verspreidde.
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Verzoekster verklaart dat het adres van Alobwede Frederick Ebong nooit aan wie dan ook gegeven

werden uit vrees voor zijn leven. Zij was niet betrokken was bij de directe kern van de beweging en stelt

dat de beslissingen van de kern van de beweging geheim waren, zeker voor de leden die de taken,

zoals verzoekster, moesten uitvoeren.

Verzoekster is er ten stelligste van overtuigd dat zij om geen andere reden werd gearresteerd dat het

feit dat zij de SCNC vervoegde. Verzoekster is formeel wanneer zij stelt dat de politie nooit ook maar

enige notitie gemaakt heeft omtrent haar engagement bij de SCNC en dat zij nooit ondervraagd is

geweest.

Verzoekster werpt op dat de autoriteiten van Idenau niet op de hoogte geweest zijn van het feit dat zij

zich, na haar arrestatie in december 2003, elke maand diende aan te melden op het politiekantoor, daar

deze informatie kennelijk nooit zou zijn doorgegeven door de autoriteiten in Bota.

Zij heeft weldegelijk in de periode tussen 8 oktober 2004 en december 2004 ondergedoken geleefd

heeft, zodat de Kameroense autoriteiten uiteraard in die periode niet konden weten waar zij verbleef.

2.2. De formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene

een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. Uit de

bewoordingen van het verzoekschrift kan afgeleid worden dat verzoekster in wezen de schending van

de materiële motiveringsplicht aanvoert. 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.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de criteria

van artikel 48/3 en, in voorkomend geval, 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Krachtens artikel 48/5, §3, tweede lid van de Vreemdelingenwet moet er rekening worden gehouden

met de algemene omstandigheden in het land en met de persoonlijke omstandigheden van de

verzoekende partij op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen. Te dezen

wordt vastgesteld dat verzoekster op 22 december 2004 een asielaanvraag indiende, hetgeen

resulteerde in een weigering van erkenning van de vluchtelingenstatus op 30 november 2005. Op 8

december 2009 werd de bestreden beslissing door verweerder ingetrokken, hetgeen resulteerde in een

nieuwe, doch nagenoeg identiek gemotiveerde weigeringsbeslissing op 22 december 2009.

Indien verzoeksters relaas al geloofwaardig zou zijn, quod non (cf. infra), dient in casu dan ook te

worden opgemerkt dat zij in onderhavig verzoekschrift geen gegeven aanvoert waaruit zou blijken dat zij

thans nog in de negatieve aandacht van de autoriteiten zou staan. Evenmin blijkt uit het administratief

dossier dat aan verzoekster, na de kennisgeving in november 2005 van de eerste weigeringsbeslissing,

nog enig element ter kennis werd gebracht waaruit enige vrees voor vervolging zou kunnen
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voortvloeien. Derhalve maakt verzoekster niet aannemelijk dat haar vrees voor vervolging nog actueel is

voor de feiten - ongeacht of deze al dan niet beantwoorden aan de realiteit - die zich in de periode 2002

- 2004 zouden hebben voorgedaan.

In de bestreden beslissing is terecht weergegeven dat, hoewel verzoekster beweert twee jaren als

secretaresse werkzaam te zijn geweest bij Nooremac Printing Press, zij het adres of de postbox van dit

bedrijf niet blijkt te kennen. In tegenstelling tot haar beweringen in voorliggend verzoekschrift blijkt

duidelijk uit het administratieve dossier dat haar tijdens het gehoor op het CGVS uitdrukkelijk gevraagd

werd naar het precieze adres en de postbox van het bedrijf. Op beide vragen heeft verzoekster te

kennen gegeven het antwoord niet te weten (administratief dossier, stuk 4, p. 4). De Commissaris-

generaal heeft in dit verband redelijkerwijs geoordeeld dat van een secretaresse verwacht kan worden

dat zij het volledige adres van haar werkplaats kent. Verweerder wijst er terecht op dat het louter

ontkennen/verdraaien van verklaringen zoals afgelegd op het Commissariaat-generaal of het opwerpen

van argumenten die geenszins hun weerslag vinden in het administratieve dossier, niet dienstig is om

afbreuk te doen aan de vaststellingen van de Commissaris-generaal.

Voorts is nog terecht opgemerkt in de bestreden beslissing dat verzoekster verklaarde dat de drukkerij

eigendom was van S.N. T., die in Nigeria verblijft en tevens de vroegere SCNC-voorzitter in Limbe was.

In het licht hiervan is correct geoordeeld dat het feit dat verzoekster niet weet sinds wanneer hij in

Nigeria verblijft of welke activiteiten hij in Nigeria zou hebben, merkwaardig en weinig aannemelijk is,

hetgeen des te meer klemt omwille van haar aangevoerd lidmaatschap van de ‘Human Rights Defence

Group’ en, sinds 2003, van het SCNC (ibid., p.5). Verzoeksters verklaringen dat zij enkel de zoon van

S.N. T. kent; dat zij deze laatste nooit gezien zou hebben tijdens haar werk; dat hij niet op zijn bedrijf is,

vermits het bedrijf geleid werd door zijn zoon, is geenszins een afdoende verklaring voor haar

onwetendheid hieromtrent. Verweerder wijst er terecht op dat het niet onredelijk is betreffende deze

elementen een minimale basiskennis te verwachten van iemand die beweert twee jaren als

secretaresse werkzaam te zijn geweest bij het bedrijf van S.N T. en zelf sedert 2003 de SCNC zou

hebben vervoegd. Omtrent dergelijke essentiële elementen, die de kern van haar asielrelaas raken, mag

verwacht worden dat zij hierover concrete en duidelijke informatie kan verschaffen.

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoekster beïnvloed werd door de zoon van SN T. en dat deze

zoon haar meenam naar een SCNC-bijeenkomst (ibid., p.5-6). Het is derhalve niet onredelijk te

verwachten van verzoekster dat zij zou weten sedert wanneer I. S. de voorzitter is geworden van het

SCNC voor de South West Province, aangezien zij zelf beweerde deel te hebben genomen aan SCNC-

bijeenkomsten die werden geleid door deze persoon. Verweerder merkt terecht op dat verzoekster zich

beperkt tot het minimaliseren van haar engagement, nu blijkt dat haar basiskennis geenszins toereikend

is.

Uit het administratieve dossier blijkt dat verzoekster verklaarde dat op 30 december 1999 de

onafhankelijkheid van Zuid-Kameroen werd uitgeroepen door Alobwede Frederick Ebong op Radio

Buea (ibid., p.13). Dienaangaande is in de bestreden beslissing terecht gewezen op het feit dat

verzoekster beweert dat hij werd opgesloten, maar verder niet kan verduidelijken wanneer Alobwede

Frederick Ebong werd vrijgelaten (tenzij "lang geleden") en waar hij verblijft (ibid., p.13-p.14).

Verweerder antwoordt terecht dat verzoeksters verklaring dat deze gegevens nooit aan wie dan ook

gegeven werden uit vrees voor het leven van Alobwede Frederick Ebong; dat zij niet betrokken was bij

de directe kern van de beweging en dat de beslissingen van de kern van de beweging geheim waren,

zeker voor de leden die de taken, zoals haar, moesten uitvoeren, geenszins afdoende noch overtuigend

zijn. Verzoekster beperkt zich wederom tot het vergoelijken van haar onwetendheid en het opwerpen

van losse beweringen, zonder concrete, objectieve redenen of elementen aan te halen om haar

opvallende onwetendheid omtrent diverse essentiële gegevens van haar asielrelaas te kunnen

verklaren.

Verweerder voegt hier nog terecht aan toe dat verzoekster voorbij gaat aan een aantal andere

vaststellingen in de bestreden beslissing. Namelijk, verzoekster heeft gesteld dat Frederick Ebong niet

alleen was bij de onafhankelijkheidsverklaring op Radio Buea op 30 december 1999 maar zij heeft dan

weer geen kennis over de andere personen die hierbij aanwezig waren (ibid., p.13). In de bestreden

beslissing is terecht aangehaald dat dit opmerkelijk is daar de onafhankelijkheidsverklaring op Radio

Buea op 30 december 1999 als een mijlpaal in de geschiedenis van de secessionaire beweging kan

worden beschouwd. Voorts verklaart verzoekster dat de voorzitter van de Southern Cameroons Youth

League, Ebenezer Akwanga, ook problemen kende in Kameroen en momenteel in de Verenigde Staten

verblijft (ibid., p.14). Verzoekster blijkt echter niet te weten sinds wanneer hij Kameroen heeft verlaten,
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maar stelt dat hij uit Kameroen vertrok omdat hij zijn gedachten niet kon uiten en telkens werd

opgesloten (ibid., p.15). Uit de landeninformatie in het administratief dossier blijkt echter dat Ebenezer

Akwanga in Nigeria verblijft nadat hij in juli 2003 uit het ziekenhuis van Yaoundé ontsnapte, waar hij

vanuit de Kondengui-gevangenis naartoe was gebracht.

Daar verzoekster op dit deel van de motivering geenszins ingaat in voorliggend verzoekschrift, blijven de

motieven hieromtrent onverminderd overeind.

De bestreden beslissing besloot wel degelijk op goede gronden dat bedenkingen kunnen worden

gemaakt bij verzoeksters verklaringen omtrent de door haar ingeroepen (vervolgings)feiten waar zij

aanvoert op 24 september 2004 door de Kameroense autoriteiten te zijn gearresteerd en te zijn

opgesloten (ibid., p.21) doch zij kan echter niet preciseren om welke reden zij zou zijn gearresteerd en

opgesloten (ibid., p.21 en 27). Verzoekster blijkt evenmin te zijn ondervraagd (ibid., p.21), hetgeen wel

degelijk bevreemdend is. De Commissaris-generaal heeft in dit verband terecht aangehaald dat indien

verzoekster werkelijk door de Kameroense autoriteiten zou worden gezocht omwille van haar SCNC-

engagement, zoals zij in voorliggend verzoekschrift aanvoert, er toch minstens kan worden verwacht dat

er in dit verband vragen zouden zijn gesteld. Verder heeft de Commissaris-generaal gefundeerd

vastgesteld dat verzoekster na haar arrestatie op 1 december 2003 bij haar terugkeer uit Nigeria reeds

na een week werd vrijgelaten. Verzoekster diende zich elke maand te melden, wat zij echter niet deed

(ibid., p.20). Meer nog, verzoekster zette haar SCNC-activiteiten verder (ibid.). Hoewel zij zich niet bij de

autoriteiten aanmeldde, kende zij geen problemen met de Kameroense autoriteiten tot in september

2004. Het is in het licht van deze vaststellingen dan ook terecht merkwaardig dat verzoekster op 24

september 2004, zonder dat er zij een reden werd gegeven en zonder enige concrete aanleiding, plots

opnieuw werd gearresteerd.

Verder blijkt nog dat verzoekster zelfs nog op 22 september 2004 bij de politie een identiteitskaart

aanvroeg, waarvoor de politie haar een Application Receipt overhandigden (zie het door verzoekster

voorgelegde Application Receipt). Verzoeksters overweging dat de “(…) informatie is door de

autoriteiten in Bota kennelijk nooit doorgegeven aan de autoriteiten in Idenau” ondermijnt verder de

ernst van haar aangevoerd relaas

Gelet op het voormelde inzake de actualiteit en ongeloofwaardigheid van haar vrees, kan niet worden

aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3. Verzoekster voert geen element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar relaas (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief

dossier toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een

reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 negenentwintig april tweeduizend en tien

door:

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

dhr. R. SANEN toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


