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nr. 97 871 van 26 februari 2013

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 22 november 2012

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

staatlozen van 30 oktober 2012.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 24 mei 2011 het Rijk binnen en diende op 25 mei

2011 een asielaanvraag in. Op 30 oktober 2012 werd een beslissing tot weigering van de hoedanigheid

van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin van artikel

48/3 en artikel 48/4 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). Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart een Kameroens staatsburger te zijn van Yamba-origine, afkomstig van het dorp Nwa

(North West Province). In 2006 beviel u van uw dochter C.. Dit was een teleurstelling voor uw

familie aangezien u niet gehuwd was met de vader van uw kind en u verder geen relatie meer had met

hem. Uw tante zorgde ervoor dat uw kind werd opgevoed door een vriendin van haar, een regeling die

u accepteerde omdat u zelf niet voor uw dochter kon zorgen. Na uw bevalling ging u bij een vriendin

in Tiko wonen. U verkocht samen met uw vriendin vis op de markt en kreeg ook geld van uw oom of

van vriendjes. U wachtte op het moment dat uw oom regelingen getroffen zou hebben om u opnieuw te

laten studeren. Op 11 februari 2011 liet uw oom u naar uw dorp Nwa komen voor de Jeugddag in

Kameroen. Toen u in het dorp aankwam, vertelde uw oom u dat hij voor u een regeling had getroffen

met een man die met u wou trouwen zodat u een beter leven zou hebben. U weigerde initieel maar gaf

later toe dat u het wou proberen. U ontmoette op 5 maart 2011 de man, meneer L., die er knap uitzag

en vriendelijk deed. U was blij met de regeling en was verliefd op hem. Enkele dagen later meldde mr. L.

u dat u diende besneden te worden. Dit was nodig omdat hij bloed nodig had om rituelen uit te voeren

die er moesten voor zorgen dat hij aan de macht bleef. Mr. L. was immers 'deputy-mayor' van Nwa-

division en was hierdoor erg invloedrijk. Omdat hij u ervan overtuigde dat dit moest opdat jullie een

goede relatie en positie zouden hebben, stemde u toe. Op de dag van de besnijdenis, toen de vrouwen

u een eerste snede toebrachten, deed het echter zo'n pijn dat u het uitschreeuwde en hen wegduwde.

Ze verlieten de kamer en lieten u er wenend achter. U bracht de nacht door in de kamer en de volgende

dag kwam de dochter van mr. L. langs om te vragen hoe het met u ging. U liet haar uw wonde zien en

op dat moment kwam de eerste vrouw van mr. L. binnen. Ze trof er haar dochter aan die naar uw vagina

keek. Hierop begon ze te roepen dat jullie lesbisch waren en dat haar dochter uw vagina likte. Ook mr.

L. kwam kijken en begon ook te roepen waarop het hele dorp buiten kwam en hoorde dat jullie betrapt

waren op lesbische activiteiten. U werd aangevallen en geslagen door de dorpsbewoners. U werd gered

door een buurjongen van uw oom die u naar uw oom bracht. De woedende menigte volgde u maar werd

door de politie aan het huis van uw oom op een afstand gehouden. De politie probeerde de gemoederen

te bedaren. Uw oom raadde u echter aan het dorp te verlaten omdat men later voor u zou terugkomen.

Hierop vertrok u naar Rhoum, waar uw neef woont. U verbleef twee weken bij uw neef. U hoorde dat uw

oom werd opgepakt omwille van u opdat u zich zou aanbieden bij de politie. U hoorde van uw neef dat

de politie u overal zocht waarop u besloot naar Bomaka te gaan waar uw tante woonde. Daar verbleef u

twee à drie weken. Uw tante vernam van een bevriend gendarme dat u overal gezocht werd en dat men

u wou opsluiten. Hierop regelde uw tante uw vertrek uit Kameroen naar België. Op 24 mei 2011 kwam u

in België aan waar u de volgende dag asiel aanvroeg.

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.

Vooreerst dienen enkele opmerkingen gemaakt te worden bij uw verklaringen betreffende het huwelijk

met mr. L. dat uw oom u zou hebben voorgesteld en dat u accepteerde. U verklaarde immers dat uw

oom u reeds lang geleden aan mr. L. had beloofd in ruil voor financiële ondersteuning (zie gehoor

CGVS, p. 4). Uit uw eerdere verklaringen over hoe en waar u leefde en over de studies die u kon doen,

blijkt echter dat u allerminst voorbereid werd op een gearrangeerd huwelijk met mr. L.. Integendeel, u

leidde een zeer vrij en zelfstandig leven, had andere relaties en geraakte zelfs zwanger van een man

waarmee u niet gehuwd was (zie gehoor CGVS, p. 2). Bovendien betaalde uw oom uw studies en

verklaarde u dat hij blijkbaar ook na uw zwangerschap wou dat u uw studies zou verderzetten (zie

gehoor CGVS, p. 2), een verklaring die u naderhand trouwens bijstuurde door te stellen dat hij

teleurgesteld was in u en dacht dat u weer zwanger zou worden (zie gehoor CGVS, p. 3). Ook het feit

dat uw oom u blijkbaar financieel ondersteunde toen u samen met een vriendin in Tiko verbleef (zie

gehoor CGVS, p. 2) toont aan dat u heel wat vrijheid genoot om uw leven te regelen zoals u het zelf

wou. Bovendien dient te worden vastgesteld dat uw oom wel erg lang gewacht heeft om u in te lichten

over uw toekomstige man. Immers, u verklaarde pas op 11 februari 2011, toen u reeds 28 jaar was, op

de hoogte te zijn gebracht van uw toekomstig huwelijk met mr. L. (zie gehoor CGVS, p. 4). Gezien uw

verklaring dat u reeds in 2006 beviel van een dochter (zie gehoor CGVS, p. 2) en dat uw oom vreesde

dat u opnieuw zwanger zou worden (zie gehoor CGVS, p. 3), mocht aangenomen worden dat hij u toch

zo snel mogelijk op de hoogte zou hebben gebracht van zijn toekomstplannen met u. Wat betreft uw

zwangerschap en opleiding legt u trouwens ook zeer inconsistente verklaringen af. Zo verklaart u,

gevraagd naar wanneer u stopte met het secundair onderwijs, dat u ermee stopte toen u zwanger werd,

en dat u toen 24 jaar was (zie gehoor CGVS, p. 2). Ter verduidelijking gevraagd of u op uw 24 jaar nog

in het secundair onderwijs zat, antwoordde u echter dat u dan op highschool zat en dat u op highschool

zwanger werd. Opnieuw gevraagd hoe oud u dan was wanneer u uw secundair onderwijs beëindigde,



RvV X - Pagina 3

antwoordde u eerst 24 jaar, om meteen erna uw verklaring te wijzigen naar 22 jaar. Gevraagd of u dan

na het secundair nog naar de highschool ging, verklaart u plots dat u toch maar 21 jaar was toen u

stopte met het secundair onderwijs, en op uw 22e zwanger werd en stopte met highschool (zie gehoor

CGVS, p. 2). Het is niet aannemelijk dat het voor u zo moeilijk is om al die belangrijke momenten in uw

leven op een duidelijke manier achter elkaar te plaatsen. Al deze vaststellingen tasten de

geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende uw gearrangeerd huwelijk met mr. L. reeds grondig

aan, en bijgevolg ook uw verklaringen betreffende de valse beschuldiging van lesbianisme die daaruit

zou voortgevloeid zijn.

Betreffende de problemen die u zou gehad hebben omwille van de valse beschuldiging dat u lesbisch

zou zijn kunnen nog enkele andere opmerkingen gemaakt worden. Zo kunnen er vragen gesteld worden

bij de manier waarop mr. L. en zijn vrouw erin zouden geslaagd zijn iedereen ervan te overtuigen dat u

lesbisch was. U verklaart dat de vrouw van mr. L. u en haar dochter samen in de kamer zag toen de

dochter uw besnijdeniswonde bekeek. Indien uw verhaal klopt, dat u in het paleis zou besneden zijn en

ook de vrouw van mr. L. daar blijkbaar van op de hoogte was aangezien ze met u was komen praten na

uw beweerde mislukte besnijdenis (zie gehoor CGVS, p. 4), is het totaal niet aannemelijk dat de eerste

reactie van deze vrouw zou zijn dat jullie lesbische activiteiten zouden hebben op dat moment,

aangezien een besnijdenis (al dan niet gelukt) nu eenmaal betrekking heeft op de geslachtsdelen en

aandacht voor de wonde daar niet uitzonderlijk is op de dag na de ingreep. Laat staan dat de vrouw van

mr. L., gezien het taboe rond homoseksualiteit in Kameroen, iedereen er zou bijroepen op een moment

dat ze haar eigen dochter hierop zou (menen te) betrappen. Ook het idee dat iedereen er zomaar vanuit

zou gaan dat haar bewering dat jullie lesbische activiteiten hadden waar zou zijn is moeilijk te

aanvaarden. Immers, u verklaarde dat de dochter van de chief de beschuldigingen ontkende (zie gehoor

CGVS, p. 7). U verklaarde dat de moeder zei dat u haar dochter dwong maar hierbij kan de vraag

gesteld worden hoe u haar dochter hiertoe kon dwingen, bovendien neemt dit niet weg dat de dochter

blijkbaar de beweringen van haar moeder totaal ontkende (zie gehoor CGVS, p. 7). Ook zijn er toch

voldoende elementen die aantoonden dat u geen lesbische geaardheid hebt, aangezien u een kind had

en bijgevolg heteroseksuele contacten, en het huwelijk met mr. L. wel degelijk accepteerde (zie gehoor

CGVS, p. 2, 6). Het feit dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat u zou getracht hebben uw lesbische

geaardheid te ontkennen, onder meer door deze gegevens te verstrekken, u verklaarde zelfs het nooit

ontkend te hebben (zie gehoor CGVS, p. 7), tast verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen aan.

Immers, er mocht toch van u verwacht worden dat u op een bepaald moment zou getracht hebben de

mensen ervan te overtuigen dat het een misverstand en een valse aantijging was. Aangezien de politie

u blijkbaar beschermde toen u het paleis verliet en de 'woedende menigte' op afstand hield (zie gehoor

CGVS, p. 5) en de politie bijgevolg op dat moment duidelijk niet overtuigd was van uw lesbische

geaardheid, had u daar zeker de tijd voor. Het is dus merkwaardig dat toen een hele menigte blijkbaar

overtuigd was van uw lesbische geaardheid maar de politie, integendeel, u beschermde en de menigte

trachtte te stoppen en geen aanstalten maakte om u te arresteren (zie gehoor CGVS, p. 5). In dit opzicht

is het ook des te merkwaardiger dat uw oom wel snel (meteen nadat hij u had weggebracht naar Rhoum

(zie gehoor CGVS, p. 5)) werd opgepakt door de politie, terwijl men u toch met rust had gelaten. Hierbij

aansluitend is het trouwens merkwaardig dat u er niet van op de hoogte bent hoelang uw oom werd

opgesloten. U verklaart 'enkele dagen, ik weet het niet' (zie gehoor CGVS, p. 5). Gezien uw tante door

een gendarme wel geïnformeerd werd over het feit dat men u zocht (zie gehoor CGVS, p.5) is het

merkwaardig dat men jullie niet zou geïnformeerd hebben over de situatie van uw oom. Bovendien is het

merkwaardig dat u naderhand verklaarde dat uw oom nog steeds opgesloten was toen u Kameroen

verliet (zie gehoor CGVS, p. 8) wat toch niet consistent is met uw verklaring dat hij 'enkele dagen' werd

opgesloten, aangezien u sinds zijn opsluiting twee weken in Rhoum was en twee weken in Bikoko (zie

gehoor CGVS, p. 5) alvorens Kameroen te verlaten.

Ook verklaarde u dat iedereen in Kameroen op de hoogte was van wat er gebeurd was en dat het

een heus schandaal werd (zie gehoor CGVS, p. 8). Hoewel u verklaart dat men u overal zoekt (zie

gehoor CGVS, p. 8) dient toch te worden vastgesteld dat uit uw verklaringen blijkt dat de politie niet

zo doortastend te werk ging om u ook daadwerkelijk te vinden. Vooreerst verbleef u twee weken in

Rhoum bij een neef van u, een gegeven waar blijkbaar iedereen van op de hoogte was (zie gehoor

CGVS, p. 5), maar slaagde de politie er niet in u daar te vinden (zie gehoor CGVS, p. 8). Bovendien

verbleef u daarna twee weken bij een tante van u, waarvan zelfs een gendarme op de hoogte was (zie

gehoor CGVS, p. 5), maar op de vraag of ze u in Bikoko zijn komen zoeken antwoordt u initieel 'nee' (zie

gehoor CGVS, p. 5), om later te beweren dat ze u kwamen zoeken maar dat ze niet wisten waar u was

en dat ze het huis niet kenden (zie gehoor CGVS, p. 8). U vernam dit echter allemaal van derden (uw

tante en neef) die het op hun beurt 'van mensen' hoorden (zie gehoor CGVS, p. 8).

Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat u verklaarde dat niemand u geloofde en dat alles wat mr. L.

zegt de waarheid is voor de mensen (zie gehoor CGVS, p. 6). Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat

heel wat mensen uit uw directe omgeving u steunden en wel degelijk niet geloofden dat u lesbisch was
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(zie gehoor CGVS, p. 8). Noch uw neef, noch uw tante, noch de gendarme die uw tante inlichtte

geloofden dat u lesbisch was en allen steunden ze u (zie gehoor CGVS, p. 8). Verder verklaart u via

facebook ook nog contact te houden met mensen die u als vrienden beschouwt, waaruit ook

mag afgeleid worden dat zij de geruchten niet geloven of er alvast geen belang aan hechten (zie

gehoor CGVS, p. 3). Bijgevolg is aangetoond dat ook uw bewering dat iedereen zou geloven dat u

lesbisch bent niet consistent is met andere verklaringen die u aflegde. Bijgevolg wordt ook hier weer

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ondermijnd.

Al deze elementen laten toe geen geloof meer te hechten aan de verklaringen die u deed in het

kader van uw asielaanvraag.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde 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, worden vastgesteld.

U legde in het kader van uw asielaanvraag uw Kameroense identiteitskaart voor. Deze bevestigt

echter enkel uw identiteit, waaraan hierboven niet wordt getwijfeld. Verder kan nog worden opgemerkt

dat door het CGVS gevraagd werd een medisch attest te bezorgen met betrekking tot uw (deels

uitgevoerde) besnijdenis (zie gehoor CGVS, p. 10). Op 29/10/2012 ontving het CGVS meerdere

medische documenten van u waaronder een attest van dr. V. (dd. 30/5/2011). Dit attest stelt dat u

een abces had, en stelt dat dit ten gevolge is van een poging tot besnijdenis in uw land. Er dient echter

te worden vastgesteld dat uit het attest niet blijkt dat de dokter deze conclusie (namelijk dat het abces

een gevolg is van een poging tot besnijdenis) trok op basis van objectief waarneembare verwondingen.

Het feit dat de dokter vermeldt dat die poging tot besnijdenis in uw land gebeurde doet vermoeden dat

hij zich baseert op uw verklaringen, aangezien de arts onmogelijk kan vaststellen waar een

verwonding werd veroorzaakt. Er is trouwens enkel sprake van een abces (geen andere verwondingen),

iets wat toch meerdere oorzaken kan hebben. Bovendien laten bovenstaande vaststellingen in verband

met de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen niet toe te concluderen dat een abces het gevolg kan

zijn van de door u geschetste problemen met mr. L..

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 roept als “ENIG MIDDEL” in: “Schending van art. 48/3 § 1 van de wet van 15/12/1980”.

2.2. Bij de uiteenzetting van het middel blijkt bovendien dat verzoekster opkomt tegen de inhoudelijke

motieven van de bestreden beslissing en wil dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de feitelijke

beoordeling overdoet. Zij voert dan ook de schending van de materiële motiveringsplicht aan.

3. Nopens de vluchtelingenstatus

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

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

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). 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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. 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,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

204).

3.1.1. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn problemen geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij

houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en met
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het specifieke profiel van de asielzoeker. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing moet worden

gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de

asielaanvraag aan elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is

het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft

doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.2. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster een vrije en zelfstandige vrouw is. Zij kon immers

samenwonen met een vriendin en later alleen wonen, kreeg financiële steun van haar oom en van

“Boyfriend, eender wie in me geïnteressseerd was”, studeerde “managment”, zocht haar moeder op “als

ik tijd had”, had relaties en kreeg een kind van een man met wie zij niet gehuwd was (gehoorverslag

CGVS, p.3). De commissaris-generaal oordeelt dan ook terecht dat dit profiel niet te rijmen valt met haar

bewering dat zij werd uitgehuwelijkt door een oom en dat die oom dit reeds lange tijd gepland had. De

Raad ziet immers niet in dat verzoeksters oom haar nooit eerder geïnformeerd heeft over zijn plannen al

was het maar opdat zij haar levenswijze hiernaar zou schikken. Integendeel verzoekster had alle vrijheid

om alleen te wonen, relaties met andere mannen te hebben en een buitenhuwelijks kind te krijgen.

Verzoekster is dan ook niet ernstig waar zij hier in het verzoekschrift aan toevoegt dat dit de bewuste

keuze was van haar oom en hij dit zo gepland had.

3.3. Verzoeksters verklaringen rond de beschuldigingen van homoseksualiteit door mijnheer L., diens

vrouw en vervolgens door alle buurtbewoners alsook door de autoriteiten zijn onzinnig. De commissaris-

generaal oordeelt terecht dat aandacht voor de wonde aan verzoeksters genitaliën daags na een

mislukte poging tot besnijdenis niet abnormaal is en geenszins kan worden ingezien waarom mijnheer L.

en zijn vrouw hieruit lesbische seksuele activiteiten zouden afleiden, temeer nu verzoekster jarenlang

relaties had met mannen en reeds een kind had. De Raad kan verzoekster nog minder volgen waar zij in

het verzoekschrift stelt dat dit “het resultaat is van een complot”. Zelfs indien verzoeksters echtgenoot

misnoegd was door het mislukken van de besnijdenis omwille van haar verzet hiertegen en haar wou

“laten boeten voor haar ongehoorzaamheid“, kan bezwaarlijk overtuigen dat een machtig en invloedrijk

man die als “deputy mayor” de publieke steun behoeft van de samenleving om zijn machtspositie te

behouden, publiek bekend zou maken dat zijn aanstaande vrouw lesbisch is, laat staan dat hij haar

betrapt heeft toen ze seksuele betrekkingen had met zijn eigen dochter. Verzoeksters asielrelaas komt

dan ook klaarblijkelijk verzonnen voor.

3.4. Verzoekster adstrueert evenmin haar asielmotieven. Uit het medisch attest blijkt niet dat verzoekster

ernstige verwondingen heeft gehad maar enkel een abces. Uit het attest kan niet blijken dat de dokter

kon vaststellen dat dit het gevolg is van een poging tot besnijdenis, nu zoals de commissaris-generaal

terecht opmerkt blijkt uit het attest dat dit louter steunt op verzoeksters verklaringen. Voorts staaft

verzoeksters identiteitskaart enkel haar voorgehouden identiteit, die niet wordt betwist.

3.5. De geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt verder onderuitgehaald door tal van vaagheden,

incoherenties en onaannemelijkheden in verzoeksters verklaringen. De Raad ziet vooreerst niet in dat

verzoekster inzake de meest elementaire en voor de hand liggende gegevens als haar studies en

zwangerschap niet eenduidig kan zijn, en zelfs meermaals haar verklaringen aanpaste wat betreft de

leeftijd waarop ze stopte met studeren. De beweringen in het verzoekschrift “dat de miscommunicatie

aan de basis was van deze beweerde inconsistentie” en “dat de verwarring aangaande de leeftijd

waarop verzoekster de school stopte door de verkeerde terminologie veroorzaakt werd” vinden geen

grondslag in het gehoorverslag nu hieruit blijkt dat verzoekster zelf het onderscheid aanbracht tussen

haar studies aan de “secundaire school” en de “highschool”, en ook zelf haar verklaringen meermaals

wijzigde naarmate er werd doorgevraagd (gehoorverslag CGVS, p.2). Verzoekster biedt evenmin een

aannemelijke verklaring voor de incoherenties in haar verklaringen inzake de detentie van haar oom in

de periode kort voor haar vertrek, wat nochtans eveneens een cruciaal gegeven betreft. Tenslotte kan

uit verzoeksters verklaringen inzake de reactie van de lokale gemeenschap en autoriteiten evenmin

blijken dat zij dermate in de negatieve aandacht stond dat zij haar land diende te ontvluchten.

Verzoekster argumenteert in dit verband dat de “Kameroense politie helemaal niet over efficiënte

middelen beschikt” doch toont niet aan dat de Kameroense autoriteiten, waarvoor zij nota bene uit vrees

haar land van herkomst ontvluchtte, dermate onbekwaam zijn dat zij gedurende een maand lang

verzoekster niet konden vinden, hoewel zij toen verbleef op de meest voor de hand liggende plaatsen

waarvan ook iedereen op de hoogte was, en wat ook bij de politie intern geweten was. Hoe dan ook

kunnen de vaststellingen dat verzoekster zelf erkent dat zij geloofd en gesteund werd door haar

omgeving, zelfs geholpen werd door een gendarme, en dat de politie haar in de maand die volgde op

het schandaal niet arresteerde, de geloofwaardigheid van haar asielmotieven slechts verder

ondergraven, minstens de ernst ervan.
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3.6. Verzoekster brengt in het verzoekschrift verder geen argumenten, gegevens of tastbare stukken

aan die een ander licht kunnen werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich aldus tot het

herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de

motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het geven van gefabriceerde post-factum

verklaringen, het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

bestreden beslissing kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve

dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de

motieven van de bestreden beslissing overeind.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. In het verzoekschrift vraagt verzoekster geen toekenning van subsidiaire bescherming. Gelet op de

hoger uiteengezette beoordeling van de vluchtelingenstatus zijn er ook geen elementen die erop wijzen

dat verzoekster in geval van terugkeer naar Kameroen een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

5. Waar verzoekster vraagt om minstens de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat

hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing

die door de Raad niet kan worden hersteld, noch dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden

dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende

onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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 zesentwintig februari tweeduizend

dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


