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nr. 90 058 van 19 oktober 2012

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 6 oktober 2012

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

staatlozen van 21 september 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

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

DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster die volgens haar verklaringen België binnenkwam op 30 november 2004, verklaart er

zich 24 november 2004 een eerste maal vluchteling. Verzoeksters asielaanvraag werd op 17 oktober

2005 door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen afgewezen. Deze beslissing

werd op 29 januari 2007 bevestigd door de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen. Verzoekster

diende hiertegen op 6 maart 2007 een verzoek in tot nietigverklaring bij de Raad van State, dat op 25

september 2007 werd afgewezen. Op 26 juli 2012 werd verzoekster door de Politie van Antwerpen

gecontroleerd. Zij werd overgebracht naar het Centrum 127bis te Steenokkerzeel omdat zij niet in het

bezit was van een geldig paspoort en een geldig visum en zij geen gevolg gegeven aan eerdere

bevelen om het grondgebied te verlaten. Zij verklaart zich op 5 september 2012 een tweede maal

vluchteling in het Centrum 127bis.
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1.2. Op 21 september 2012 werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus genomen die per drager op dezelfde dag naar verzoekster werd

gestuurd.

Dit is de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Kameroens staatsburger te zijn afkomstig van Belua, Fontem. U verklaarde uw land

van herkomst te hebben verlaten omdat u problemen kende met uw schoonfamilie en de chief van

Ngem, Fontem na het overlijden van uw man. U hebt Kameroen verlaten op 22 november 2004 en op

24 november 2004 in België een eerste maal asiel gevraagd. Uw asielaanvraag werd door de

Dienst Vreemdelingenzaken ontvankelijk verklaard. Het Commissariaat-generaal nam op 17 oktober

2005 een weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling. U tekende beroep aan bij de

Vaste Beroepscommissie, die op 29 januari 2007 de weigering van erkenning van de hoedanigheid

van vluchteling bevestigde en u geen subsidiaire beschermingsstatus toekende. U diende op 6 maart

2007 een verzoek in tot nietigverklaring bij de Raad van State, dat op 25 september 2007 werd

afgewezen.

U werd op 26 juli 2012 door de Politie van Antwerpen gecontroleerd (zie administratief

verslag vreemdelingencontrole A.N.55.LB.107012/2012-GF). U was in het bezit van een

nationale identiteitskaart van Kameroen (op naam van N. A. C., afgeleverd op 20.11.2001). U werd

overgebracht naar het Centrum 127bis te Steenokkerzeel omdat u niet in het bezit bent van een geldig

paspoort en een geldig visum en u had geen gevolg gegeven aan eerdere bevelen om het grondgebied

te verlaten. U vroeg op 5 september 2012 een tweede maal asiel aan in het Centrum 127bis. U verklaart

niet te zijn teruggekeerd naar Kameroen. Ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag legt u

volgende documenten neer: een brief van uw broer I. A. dd.17.8.2012 en een kopie van een

arrestatiebevel opgemaakt te Menji dd.23.1.2012. U verklaart dat u nog steeds wordt gezocht door uw

schoonfamilie en de chief. U verklaart dat uw zus werd opgepakt omwille van uw problemen en dat ze is

ontsnapt en u niet weet waar ze verblijft.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U stelt dat u bij terugkeer naar Kameroen vreest te zullen worden overgeleverd aan de chief en te

zullen worden geofferd, omwille van uw weigering te trouwen met uw schoonbroer en het niet

respecteren van de tradities.

Wat betreft de door u aangehaalde elementen voor uw tweede asielaanvraag dient te worden

opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat u blijft bij de redenen aangehaald in uw eerste asielaanvraag

(zie gehoor CGVS, p.2). In het kader van uw eerste asielaanvraag werd door het CGVS op 17 oktober

2005 een beslissing tot weigering van erkenning van de vluchtelingenstatus genomen. De

Vaste Beroepscommissie bevestigde de weigering van erkenning van de vluchtelingenstatus en kende u

geen subsidiaire beschermingsstatus toe. Er dient te worden benadrukt dat er in het kader van uw

tweede asielaanvraag geen uitspraak kan worden gedaan over elementen die reeds in een beslissing

met betrekking tot uw eerdere asielaanvraag werden beoordeeld en die als vaststaand moeten

worden beschouwd, gelet op het feit dat het beroep ertegen werd verworpen, behoudens wanneer

een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die

eerdere beslissing anders zou zijn geweest indien dit bewijselement op het ogenblik van die eerdere

beslissing zou hebben voorgelegen.

Met betrekking tot de nieuwe elementen ter ondersteuning van uw tweede asielaanvraag dient

het volgende te worden opgemerkt. De brief van uw broer betreft persoonlijke briefwisseling en is

geen objectieve aanwijzing van uw beweerde vrees. Met betrekking tot het arrestatiebevel dient te

worden opgemerkt dat u niet blijkt te weten waarom u nog wordt gezocht (zie gehoor CGVS, p.4 en p.5).

U blijkt niet te weten waarover section 298 of the Penal Code gaat (zie gehoor CGVS, p.4). Hierbij dient

te worden opgemerkt dat uw naam foutief werd vermeld. Zoals blijkt uit uw verklaringen,

het administratieve dossier en de door u voorgelegde Kameroense identiteitskaart is uw naam

Nkemasong Asongalem Christine en niet Nkemassem, zoals vermeld op het arrestatiebevel. Het is op

zijn minst opmerkelijk dat de Kameroense autoriteiten op de hoogte zouden zijn van uw foutief

genoteerde naam - Nkemassem - bij de Belgische asielinstanties. Aldus kan sterk getwijfeld worden aan

de authenticiteit van dit document.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat uw tweede asielaanvraag laattijdig werd ingediend. Zo verklaart

u dat u vorig jaar een brief ontving van uw zus met daarbij een arrestatiebevel, maar dat uw vriend
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deze documenten niet heeft teruggevonden (zie gehoor CGVS, p.4 en p. 6). U hebt echter nagelaten

om reeds vorig jaar opnieuw asiel aan te vragen. Wanneer u wordt gewezen op het feit dat u op 26 juli

2012 werd gecontroleerd door de politie en naar het centrum 127bis werd overgebracht, maar u tot

5 september 2012 wachtte om een nieuwe asielaanvraag in te dienen, antwoordt u dat u heel ziek was

en u niet wist dat u opnieuw asiel kon vragen (zie gehoor CGVS, p.4). Deze verklaring overtuigt niet. Het

is immers weinig aannemelijk dat u wel drie maal een aanvraag tot regularisatie indiende en u zich

telkens liet bijstaan door een sociaal assistente en een advocaat, maar u niet op de hoogte zou zijn

geweest dat een nieuwe asielaanvraag mogelijk was. Het feit dat u meerdere weken gewacht hebt om

asiel aan te vragen vormt op zich een belangrijke aanwijzing voor het feit dat uw ingeroepen vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève in grote mate kan worden

gerelativeerd.

Uit dit alles blijkt dat de nieuwe elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te besluiten tot een

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève. Er dient eveneens

vastgesteld te worden dat u geen ‘reëel risico op lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming, loopt of dat u zich kunt beroepen op bedoelde vrees of risico in

geval van een eventuele terugkeer naar uw land.

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. Verzoekster voert in een enig middel een schending aan van artikel 48/3, §1 aan van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet).

Met betrekking tot de brief van haar broer betoogt zij dat het loutere feit dat deze brief van een familielid

van verzoekster afkomstig is, geen voldoende element is om zijn inhoud te negeren. Het objectieve en

geloofwaardige karakter van deze brief kan worden afgeleid uit de coherentie. Deze brief bevestigt het

relaas van verzoekster.

Met betrekking tot het arrestatiebevel stelt verzoekster dat dit aantoont dat zij overal in Kameroen kan

worden opgepakt. De Kameroense autoriteiten wisten dat verzoekster als N. gekend is nadat ze de

brieven die de zus van verzoekster naar haar geschreven had, onderschept hadden. Verzoekster zus

schreef immers telkens de naam N. op de enveloppe omdat deze naam op de brievenbus van

verzoekster in België staat. Men kan bijgevolg het probleem van de naamsverandering niet als

tegenindicatie voor de geloofwaardigheid van haar asielrelaas gebruiken.

Met betrekking tot de laattijdigheid van haar tweede asielaanvraag betoogt verzoekster dat ze niet wist

dat ze demogelijkheid had om een tweede asielaanvraag in te dienen. Op het moment dat van haar

arrestatie wegens illegaal verblijf was verzoekster ernstig ziek en medisch niet in staat om een

asielprocedure op te starten. Van zodra haar medische toestand dit toeliet besliste verzoekster

onmiddellijk om asiel te vragen.

2.2. 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 wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen. Dit neemt echter niet weg dat

hij bij de beoordeling van een latere asielaanvraag rekening mag houden met alle feitelijke elementen,

ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een eerdere

asielaanvraag zijn afgelegd.

De bevoegdheid van de Raad is beperkt tot de beoordeling van de in de huidige asielaanvraag

aangehaalde nieuwe elementen en de mogelijke gevolgen hiervan bij een eventuele terugkeer naar het

land van herkomst.
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Te dezen brengt verzoekster als nieuwe elementen een brief van haar broer bij alsook een kopie van

een arrestatiebevel opgemaakt te Menji op 23 januari 2012.

Terecht oordeelde de commissaris-generaal dat aan de brief van verzoeksters broer geen bewijswaarde

kan worden toegekend. Nog daargelaten dat een brief van een familielid de nodige objectiviteit ontbeert

is een brief immers geen officieel document. Het arrestatiebevel door verzoekster neergelegd is slechts

een fotokopie waaraan alleen al om deze reden geen bewijswaarde kan worden toegekend. De

vaststelling dat verzoekster bij de neerlegging van het document niet kon toelichten waarom zij gezocht

werd door de Kameroense autoriteiten en haar naam er bovendien foutief op vermeld staat ontneemt

verder iedere bewijswaarde van dit document. Dat verzoeksters zus steeds de foutieve naam gebruikte

omdat deze zo vermeld staat op de Belgische brievenbus en de Kameroense autoriteiten deze brieven

onderschepten is een post-factumverklaring die geenszins overtuigt. In redelijkheid kan immers niet

worden aangenomen dat iemand door zijn overheden gezocht wordt onder een andere naam dan deze

die voorkomt op al zijn officiële documenten afgeleverd door diezelfde overheden.

Aldus zijn de nieuwe elementen niet van aard dat zij op zekere wijze aantonen dat de beslissing van de

Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen van 29 januari 2007 anders zou zijn geweest indien deze

elementen alsdan zouden hebben voorgelegen.

Gelet op het voorgaande lijkt verzoekster niet in staat om aan te tonen dat zij redenen heeft om te

vrezen te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade

loopt in geval van terugkeer naar haar land.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien oktober tweeduizend en twaalf

door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


