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 nr. 98 208 van 28 februari 2013 

in de zaak RvV X / II 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: X 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Kameroense nationaliteit te zijn, op 15 oktober 2012 

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

staatlozen van 14 september 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 13 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

6 december 2012. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco 

advocaat V. MEULEMEESTER en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

Het door verzoekster niet betwiste feitenrelaas, zoals weergegeven in bestreden beslissing luidt als 

volgt: 

 

“U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op (…). Uw vader overleed op 

30 maart 1997. U woonde uw hele leven te Kumba, uitgezonderd de periode waarin u studeerde te 

Buea, en stage liep te Bamenda. Tijdens uw stage te Bamenda, begon u een relatie met J.-C. T.. In 

februari 2011 werd u door uw nonkel gezegd dat u moet trouwen met K. E. . U weigerde dit, maar uw 

nonkel zei u dat niet kan weigeren. Wanneer u hierover sprak met uw moeder, antwoordde zij u dat er 

niets aan te doen viel en dat uw partner J.-C. T.er ook niets aan kan veranderen. Hoewel u initieel het 

huwelijk weigerde, aanvaardde u het tegen uw wil, daar u niet wou dat uw moeder gekweld zou worden 

door uw nonkel. U huwde met K. E. op 1 april 2011. U werd slecht behandeld door de andere twee 

vrouwen van uw echtgenoot, daar ze jaloers waren op u, en u werd door hen beschuldigd van hekserij. 

Op een dag verdween er geld uit de kamer van uw echtgenoot, en u werd door de andere vrouwen 
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ervan beschuldigd dit geld gestolen te hebben, daar u de enige was die toegang had tot de kamer van 

uw echtgenoot. In december werd u overvallen aan de winkel van uw echtgenoot waar u werkte, en u 

werd gedwongen de hele dagopbrengst af te geven. Wanneer er de volgende dag een brief gevonden 

werd in het huis van uw echtgenoot, waaruit bleek dat u deze overval opgezet zou hebben, verdacht uw 

man u ervan dit geld te hebben gestolen, en belde hij de gendarmes. U werd door de gendarmes 

ondervraagd, meegenomen naar de gendarmerie, en opgesloten. U kwam vrij middels de tussenkomst 

van een advocaat die uw borg betaalde. Later in de maand december werd er een bijeenkomst 

georganiseerd, waarbij besloten werd dat u in maart 2012 naar het dorp B. gebracht zou worden, om er 

een ritueel te ondergaan, uitgevoerd door een ritualist. U was bang dit ritueel te ondergaan, vreesde te 

worden gestenigd en bij de ritualist te moeten wonen, en u besloot Kumba te ontvluchten op 16 maart 

2012. U werd door uw vriend J.-C. naar Douala gebracht waar u de door hem gecontacteerde 

smokkelaar JP ontmoette. Deze trof regelingen om uw vlucht uit Kameroen voor te bereiden. U verbleef 

vijftien dagen in een hotel te Douala, en vertrok op 29 maart per vliegtuig vanuit Douala naar België, 

waar u aankwam op 30 maart 2012. U vroeg dezelfde dag asiel aan bij de Belgische asielinstanties.”  

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Verzoekster bekritiseert in haar enig middel de motieven van de bestreden beslissing en voert 

derhalve de schending aan van de materiële motiveringsplicht.  

 

2.2. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat 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 materiële 

motiveringsplicht zal in casu worden onderzocht in het licht van de voorwaarden tot toekenning van de 

vluchtelingenstatus, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en de subsidiaire 

beschermingsstatus, zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet. Daarbij moet in acht genomen 

worden wat volgt: 

 

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

Zoals ieder burger die om een 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 voor de vluchtelingen en de staatlozen 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. 

 

2.4. De bestreden weigering tot toekenning van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire 

beschermingsstatus wordt gemotiveerd als volgt : 

 

“Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’, 

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals 

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.   

Vooreerst dient opgemerkt dat er fundamentele bedenkingen gemaakt kunnen worden bij het, door u 

geopperde, gedwongen huwelijk met K. E. .  

Er dient ten eerste worden vastgesteld dat u geen enkele ernstige poging ondernam om u aan 

het huwelijk en het leven met K. E.– met wie u, zo u beweert, gedwongen werd te huwen – te 

onttrekken.  

U verklaarde dat uw nonkel u opdroeg te trouwen met K. E. , u uw nonkel smeekte, hem zei dat u dat 

niet kon, u uw opleiding wou verderzetten, u K. E. als uw nonkel beschouwde en u hem dus niet als 
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echtgenoot kan nemen (zie gehoorverslag CGVS, p. 11). U verklaarde verder dat uw nonkel boos was, 

hij u zei dat u ondankbaar was gezien de hulp die u en uw moeder reeds van K. E .kregen, K. E.de 

beste was voor u, en u, gezien u op uw leeftijd nog steeds niet getrouwd was, niet kon weigeren. 

Wanneer u dit aan uw moeder vertelde, zo verklaarde u verder, reageerde zij geschrokken en zei ze u 

dat er niets aan gedaan kon worden. U zei uw moeder dat u het niet wou doen, en nog liever zou 

sterven dan met die man te trouwen. Uw moeder zei u dat uw vriend en partner J.-C. er niets aan zou 

kunnen veranderen, en wanneer u J.-C. inlichtte, reageerde deze ontgoocheld (zie gehoorverslag 

CGVS, p. 12). Uw moeder zei aan J.-C. zich er niet bij te betrekken en u aanvaardde ten slotte het u 

voorgestelde huwelijk. Gevraagd waarom u uw mening veranderde en het huwelijk toch aanvaardde, 

antwoordde u dat u niet wou dat uw moeder gekweld werd door uw nonkel en jullie de hulp van K. nodig 

hadden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). Gevraagd of u eraan had gedacht om te vluchten, zodat het 

huwelijk niet zou doorgaan, antwoordde u ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 17). U verklaarde 

dat, toen u uw vriend en partner J.-C. inlichtte over het u opgedrongen huwelijk, hij wou dat u wegliep en 

bij hem kwam wonen (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). U verklaarde eveneens dat hij van plan was om 

met u te trouwen (zie gehoorverslag CGVS, p. 11-12), jullie daarover praatten en hij daarvoor zelfs 

reeds plannen gemaakt had en bepaalde dingen wou regelen om daarna aan de introducties 

te beginnen (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Gevraagd of u andere vrouwen kent die reeds een 

huwelijk weigerden, antwoordde u ontkennend. Gevraagd of u het u opgedrongen huwelijk geweigerd 

zou kunnen hebben, antwoordde u eveneens ontkennend (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd 

wat er in dat geval zou gebeurd zijn, antwoordde u dat u buitengesmeten zou worden en u niet zou 

weten waarheen te gaan, noch wat uw toekomst zou zijn. Deze verklaring overtuigt allerminst, gezien 

uw voorafgaandelijke verklaringen dat uw vriend J.-C. reeds plannen gemaakt had om met u te trouwen, 

en hij u, wanneer u hem inlichtte betreffende het u opgedrongen huwelijk met K. E. , aanraadde weg te 

vluchten en bij hem te komen wonen. Deze verklaring wijst er geenszins op dat u nergens heen zou 

kunnen gaan, indien u het huwelijk met K. E. weigerde. U verklaarde dat u in de periode tussen februari 

2011 – wanneer u voor het eerst vernam dat u met K. E. zou moeten huwen – en april 2011 – wanneer 

u met K. E. huwde – in Buea was, maar er geen school meer liep omdat u verontrust en bang was (zie 

gehoorverslag CGVS, p. 18). Gevraagd wat u toen deed in Buea, antwoordde u weinig verhelderend dat 

u er gewoon was, en u gaf verder aan in deze periode telefonisch in contact te zijn geweest met uw 

vriend en partner Jean-Claude. Deze verklaringen wijzen erop dat u zich geenszins in de praktische 

onmogelijkheid bevond om – al dan niet in samenspraak met uw vriend die u vroeg te vluchten en bij 

hem te komen – in de maanden nadat u het huwelijk werd opgedrongen, een vluchtpoging 

te ondernemen. Bovenstaande vaststellingen doen dan ook fundamentele twijfels rijzen bij 

uw verklaringen gedwongen te zijn geworden om te trouwen met K. E. . Daarenboven verklaarde u dat 

toen uw vader stierf, uw nonkel een seksuele relatie wou aangaan met uw moeder, hetgeen zij weigerde 

(zie gehoorverslag CGVS, p. 17) – een element dat er voorts allerminst op wijst dat het niet mogelijk zou 

zijn tegen de wil van uw nonkel in te gaan.  

Verder dient ook vastgesteld dat u, ook nadat u met K. E. huwde, geen enkele poging ondernam om 

zich aan dit huwelijk en deze samenwoonst te onttrekken. U verklaarde immers dat K. E. u goed 

behandelde tijdens uw huwelijk met hem, u door zijn andere vrouwen gezien werd als zijn favoriete 

vrouw (zie gehoorverslag CGVS, p. 23), u vrij was om het huis uit te gaan, u soms wat geld kreeg van K. 

E.(zie gehoorverslag CGVS, p. 21) en u na uw huwelijk nog steeds contact had met J.-C. per telefoon 

(zie gehoorverslag CGVS, p. 24). Dat u ook, nadat u gehuwd was met K. E. , geen enkele poging 

ondernam om u aan dit huwelijk te onttrekken, terwijl u – gegeven bovenstaande vaststellingen – zich 

allerminst in de praktische onmogelijkheid bevond om dit te doen, doen verder ernstige twijfels rijzen 

betreffende het door u geopperde gedwongen karakter van uw huwelijk met K. E. .  

Ten slotte kunnen wat betreft het door u geopperde gedwongen huwelijk met K. E. nog enkele 

fundamentele bedenkingen gemaakt worden, die verder afbreuk doen aan de reeds ernstig aangetaste 

geloofwaardigheid van uw verklaringen omtrent dit huwelijk.  Gevraagd wie u dacht dat K. E. was, 

antwoordde u eerst dat u wist dat het uw nonkel was en voegde u er, nogal tegenstrijdig aan deze 

verklaring, aan toe dat u steeds dacht dat het een familielid was van u, maar u niet wist welke de relatie 

was (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). U verklaarde daarnaast ook dat hij, na de dood van uw vader – 

die volgens uw verklaringen overleed op 30 maart 1997 (zie gehoorverslag CGVS, p. 6) – er steeds 

was, en jullie steeds naar hem gingen wanneer er problemen waren. Gevraagd of u uw moeder dan 

nooit vroeg wat uw relatie met K. was, antwoordde u dan weer bevestigend en verklaarde u dat het een 

dichte vriend van uw vader was, zij tot hetzelfde hof behoorden, en dat ze samen dezelfde zaken deden. 

U verklaarde verder dat K. betaalde voor uw studies en de operaties die u onderging in maart 2010 (zie 

gehoorverslag CGVS, p. 11 & 15), en dat uw broer en zus niet naar school zouden kunnen gegaan 

hebben zonder zijn hulp. Gevraagd waarom u gedwongen werd uw studies stop te zetten, gegeven uw 

verklaring dat K. E. deze betaalde, antwoordde u het niet te weten (zie gehoorverslag CGVS, p. 18). 

Gevraagd of er, nadat uw nonkel u voor de eerste keer zei dat u zou moeten trouwen met K. E. , 
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nog bijeenkomsten plaatsvonden om regelingen betreffende deze trouw te treffen, antwoordde u te 

denken dat ze dat wel deden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U verklaarde verder niet bij deze 

bijeenkomsten betrokken te zijn geweest, en gaf aan dat uw nonkel op het huwelijk aandrong omdat hij 

er materieel aan won, en hij dit deed uit eigenbelang. Wanneer u echter gevraagd werd hoeveel de 

bruidsschat bedroeg, die uw nonkel ontving, antwoordde u dat evenwel niet te weten (zie gehoorverslag 

CGVS, p 19). Het dient opgemerkt – ongeacht uw verwarrende en tegenstrijdige verklaringen 

hieromtrent – dat het geenszins geloofwaardig is dat u niet zou geweten hebben welke de precieze 

relatie was tussen u en K. E. . Immers, u verklaarde dat hij er sinds de dood van uw vader in maart 

1997 steeds was, jullie steeds naar hem toegingen in geval van problemen, en hij u en uw 

moeder financieel bijstond. Dat u zich tot het jaar 2011 – wanneer uw nonkel u opdroeg met K. E. te 

huwen – nooit afgevraagd zou hebben welke de band was tussen u en hem, overtuigt helemaal niet. Dat 

u verder wel oppert dat uw nonkel dit huwelijk regelde uit eigenbelang, en er bij won, maar tegelijk 

onwetend bent wat betreft de bruidsschat, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van het door u 

opgeworpen gedwongen huwelijk. Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, kan er geen 

geloof gehecht worden aan uw verklaringen gedwongen te zijn om te huwen met K. E. .  

Voorts kunnen meerdere ernstige bedenkingen worden gemaakt bij de door u 

opgeworpen beschuldigingen van hekserij, opsluiting in de cel van de gendarmerie, en zuiveringsritueel 

dat u zou moeten ondergaan, die van die aard zijn dat ze afbreuk doen aan de geloofwaardigheid 

van uw verklaringen omtrent.  

U verklaarde dat u in december overvallen werd in de winkel van uw man waar u werkte, en 

drie mannen u dwongen de hele dagopbrengst af te geven (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). U 

verklaarde verder dat C.  – een van de echtgenotes van uw man – de dag erop een brief vond op de 

grond, waaruit bleek dat u de overval opgezet zou hebben. U voegde eraan toe dat uw echtgenoot zeer 

kwaad was, de gendarmes belde, en u opgesloten werd. U verklaarde verder dat de gendarmes 

kwamen, ze u vragen stelden, en u daarop meenamen naar het kantoor (zie gehoorverslag CGVS, p. 

28). Gevraagd op welke dag u daar opgesloten werd, antwoordde u 21 december (zie gehoorverslag 

CGVS, p. 29). Gevraagd of de gendarmes u kwamen halen, antwoordde u bevestigend (zie 

gehoorverslag CGVS, p. 28). Gevraagd of u ooit geconvoceerd werd door de gendarmes, antwoordde u 

ontkennend. U legde echter, naast een geboorteakte en een getuigebrief van uw advocaat, een 

convocatie neer vanwege de gendarmerie te Kumba, waarin u verzocht wordt zich aan te melden bij de 

gendarmerie op 21 december 2011 om 8u30 ’s morgens. Geconfronteerd met deze convocatie, 

verklaarde u dat u geconvoceerd werd toen u opgesloten werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 34). 

Geconfronteerd met de vaststelling dat u eerder zei dat u opgehaald werd door de gendarmes, 

antwoordde u dat ze je niet de cel in steken zonder convocatie. Geconfronteerd met de vaststelling dat u 

op een eerder moment tijdens het gehoor op het CGVS aangaf nooit geconvoceerd te zijn geworden, 

gaf u aan dat u het mis begrepen had en u dacht dat de PO bedoelde of u voorheen reeds 

geconvoceerd werd. Daargelaten de vaststelling dat u duidelijk gevraagd werd of u ‘ooit’ geconvoceerd 

werd, en het dus weinig geloofwaardig geacht wordt dat u deze vraag verkeerd begrepen zou hebben, 

dient opgemerkt dat op de door u neergelegde convocatie vermeld staat dat deze opgesteld werd op 

datum van 19 december 2011, de dag voordat, volgens uw verklaringen, de overval plaatsvond en twee 

dagen voordat u ervan beschuldigd werd deze overval zelf opgezet te hebben – hetgeen uw echtgenoot 

er in de eerste plaats toe aanzette de gendarmes te waarschuwen. Gegeven deze vaststellingen, kan 

enkel besloten worden tot het volkomen ongeloofwaardige karakter van uw verklaringen omtrent de door 

u geopperde beschuldigingen van diefstal en daaropvolgende opsluiting in de gendarmerie te Kumba.   

U verklaarde dat u tijdens uw schoolopleiding in de kostschool ‘BHS’ door medestudenten 

ervan beschuldigd werd bezeten te zijn door geesten, en u door uw medestudenten omwille hiervan 

werd gemeden (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). U verklaarde verder dat B. – die eveneens in het huis 

van K. E. woonde – van dit verhaal op de hoogte was en het vertelde in het huis, en u daarom slecht 

behandeld werd. U gaf verder aan dat u eens door B. meegenomen werd naar een pastoor die de geest 

waardoor u bezeten was, zou kunnen wegnemen. U ging met B. naar deze pastoor, waar deze 

handelingen stelde om de geest uit te drijven. U verklaarde verder dat daarna de tijd voortging en B. 

zwanger werd, een miskraam had, en u hiervan beschuldigde. Uw man kwam daarop tussenbeide en 

liet een medicijnman komen die bevestigde dat u een heks was. U verklaarde verder dat het geld van 

uw man eens gestolen werd uit zijn kamer, u hiervan werd beschuldigd daar u toegang had tot deze 

kamer, maar uw man dat niet serieus nam. Op een later moment tijdens het gehoor op het CGVS 

gevraagd wanneer B. het verhaal vertelde betreffende de beschuldigingen van hekserij vanwege uw 

medeleerlingen op de school ‘BHS’, antwoordde u dat ze dit vertelde nadat ze een miskraam had, en 

voegde u eraan toe dat u eerder wel al beschuldigd werd van hekserij (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). 

Gevraagd wanneer uw man tussenbeide kwam, en wanneer hij zich voor het eerst moeide met de 

beschuldigingen ten opzichte van u een heks te zijn, antwoordde u dat hij dat deed nadat het geld 

gestolen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). U verklaarde verder dat hij, nadat het geld gestolen was, 
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er een medicijnman bijhaalde die de beschuldigingen bevestigde. Gevraagd wat het verdwenen geld 

met de beschuldigingen van hekserij te maken had, antwoordde u dat dit was omdat ze niet begrepen 

hoe het geld verdween – dit in tegenstelling tot uw eerdere verklaringen dat ze u ervan beschuldigen het 

geld te hebben gestolen omdat enkel u toegang had tot de kamer, alles in uw richting wees en u daarom 

niets op deze beschuldigingen kon zeggen (zie gehoorverslag CGVS, p. 12) – hetgeen geenszins op 

onbegrip wijst omtrent de vraag hoe het geld verdwenen kon zijn. Geconfronteerd met de vaststelling 

dat u eerder tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde dat uw man reeds tussenbeide kwam nadat B. 

een miskraam kreeg, antwoordde u dat uw man zich inderdaad toen al moeide, maar pas de 

medicijnman erbij riep nadat het geld verdwenen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 26). De hierboven 

vastgestelde tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen, doen ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid 

van het door u geopperde relaas. Dat u, geconfronteerd met deze tegenstrijdigheden, uw 

verklaringen simpelweg wijzigt, overtuigt geenszins.  

U verklaarde dat uw advocaat – een kennis van uw vriendje J.-C. – u op borg vrij kreeg, uw man boos 

was, en er later een familiebijeenkomst was (zie gehoorverslag CGVS, p. 13). Op 

deze familiebijeenkomst werd besloten dat u naar het dorp zou moeten gaan, waar men u zou 

onderwerpen aan rituelen. Gevraagd wanneer u naar het dorp zou moeten gaan, antwoordde u maart 

(zie gehoorverslag CGVS, p. 30). Gevraagd wanneer deze bijeenkomst plaatsvond, antwoordde 

u december. Gevraagd waarom dit ritueel pas in maart zou plaatsvinden en ze zolang wilden 

wachten, antwoordde u dat het een datum was, en het misschien zo was dat iedereen dan aanwezig 

zou kunnen zijn. Gevraagd wanneer in maart dit ritueel zou doorgaan, antwoordde u dat ze enkel zeiden 

dat het in maart zou doorgaan. Gevraagd of u na de bijeenkomst waarbij besloten werd dat in maart dit 

ritueel zou moeten ondergaan, terug bij uw moeder ging wonen, antwoordde u dat u bij uw echtgenoot 

bleef en u op momenten wel naar uw moeders huis ging (zie gehoorverslag CGVS, p. 32). Gevraagd 

wat u toen van plan was, antwoordde u "niets". Gevraagd wanneer u uit Kumba vertrok, antwoordde u 

op zestien maart (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Gevraagd wanneer u J.-C. terugzag, na de 

bijeenkomst, antwoordde u de zestiende (zie gehoorverslag CGVS, p. 33). Gevraagd wanneer u er voor 

het eerst aan dacht om Kumba te verlaten, antwoordde u dat dat was wanneer J.-C. kwam, het u zei en 

u meenam. Het dient vastgesteld dat bovenstaande verklaringen elke aannemelijkheid missen. Dat uw 

echtgenoot u liet opsluiten op beschuldigingen van diefstal en kwaad was wanneer u buiten zijn weten 

om vrijkwam, maakt het allerminst aannemelijk dat er daarna beslist zou worden u pas in maart 2012 – 

enkele maanden later dus – naar het dorp te sturen om er een ritueel te ondergaan. Dat u verder aangaf 

gewoon bij uw echtgeboot te hebben gebleven, en niets van plan te zijn geweest, doet ernstig afbreuk 

aan de door u opgeworpen vrees dit ritueel te ondergaan. Tot slot dient opgemerkt dat u niet wist 

wanneer in maart dit ritueel plaats zou vinden, en u pas op 16 maart 2012 voor het eerst eraan dacht 

Kumba te verlaten wanneer uw vriendje J.-C. u dit voorstelde. Dat u niet eerder overwoog om Kumba te 

verlaten, eerst niets van plan was, en u pas op 16 maart voor het eerst overwoog Kumba te verlaten, 

doet elke geloofwaardigheid van de door u opgeworpen vrees om dit ritueel te ondergaan, teniet.  

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen, kan geen geloof gehecht worden aan de door u 

opgeworpen vervolgingsfeiten, en heeft u dan ook niet aannemelijk gemaakt dat in uwen hoofde een 

‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van Genève, in aanmerking genomen 

kan worden, of dat u, bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong, een ‘reëel risico op het 

lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, zou lopen.   

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten, wijzigen 

bovenstaande vaststellingen niet. De door u neergelegde convocatie werd hierboven reeds besproken. 

De door u neergelegde geboorteakte bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een 

stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u 

wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw 

identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het geheel genomen 

niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als bewezen 

beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en dit document. De door u neergelegde brief vanwege 

uw advocaat te Kameroen, bezit een duidelijk gesolliciteerd karakter en bezit verder geen enkele 

bewijskracht, vermits een advocaat loyaliteit verschuldigd is aan zijn cliënt. Daarenboven werden de in 

deze brief vermelde feiten, hierboven reeds als ongeloofwaardig beschouwd. U legde verder geen 

documenten neer om de door u afgelegde reisweg van Kameroen tot België te staven.  

 

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.”  
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2.4.1. De beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus is gegrond op de vaststelling dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters 

verklaringen dat zij gedwongen werd te huwen met K. E. en dat zij beschuldigd werd van hekserij, 

opgesloten werd in de cel van de gendarmerie, en een zuiveringsritueel zou moeten ondergaan. 

 

2.4.2. Verzoekster betoogt dat niemand kan worden gedwongen om te huwen ten zijn eigen vrije wil en 

dat het geregeld huwelijk met een 35 jaar oudere polygame man waarvan zij het slachtoffer was strijdig 

is met haar fundamentele mensenrechten, zeker nu zij hiervoor geen bescherming kan genieten en zij, 

bij weigering, sociaal zou worden uitgestoten. Hiermee weerlegt zij de vaststellingen van de 

commissaris-generaal, op basis waarvan hij oordeelde dat er geen geloof kan worden gehecht aan dat 

gedwongen huwelijk, echter niet. Zo stelde de commissaris-generaal vast dat verzoekster geen enkele 

poging ondernomen heeft om zich aan het huwelijk en het leven met K. E. te onttrekken, terwijl uit haar 

verklaringen blijkt dat haar vriend J.-C. reeds plannen had gemaakt om met haar te trouwen, en dat hij 

haar, wanneer verzoekster hem inlichtte over het opgedrongen huwelijk, aanraadde om weg te lopen en 

bij hem te komen wonen. Op dit aanbod is zij duidelijk niet ingegaan. Verzoekster maakt dan ook 

geenszins aannemelijk dat zij zich in de onmogelijkheid zou hebben bevonden om zich te onttrekken 

aan het huwelijk met K.E. Waar zij stelt dat haar vlucht naar België het bewijs is dat zij zich toch heeft 

onttrokken aan het huwelijk, dient erop gewezen dat zij met dit argument niet aantoont dat zij, door een 

initiële weigering van het huwelijk of door haar weigering, nu, om het huwelijk voort te zetten, in een 

situatie van sociale uitsluiting –of erger- zou terecht komen die zou kunnen worden gekwalificeerd als 

een vervolging of een reëel risico op ernstige schade, getuige daarvan, het weze herhaald, het aanbod 

van haar vriend J.C. om met haar te huwen. Daarbij komt nog dat niet kan worden voorbijgegaan aan 

het feit dat verzoekster tijdens het gehoor verklaarde dat zij goed werd behandeld (gehoorverslag p 23) 

door K.E. en dat zij pas toen zij het ritueel zou moeten ondergaan eraan dacht te vluchten (ibid. p 24). 

Desbetreffend stelt de Raad nog vast dat in de bestreden beslissing op pertinente wijze wordt 

gemotiveerd om welke redenen geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster opgeworpen 

beschuldigingen van hekserij, opsluiting in de cel van de gendarmerie en het zuiveringsritueel dat 

verzoekster beweerde te moeten ondergaan. Deze motieven werden door haar overigens ongemoeid 

gelaten en blijven derhalve onverminderd overeind.  

 

2.5. In de mate dat verzoekster aangeeft het huwelijk niet te hebben durven weigeren en niet eerder te 

hebben durven vluchten uit schrik voor de nadelige gevolgen van haar moeder, nu K.E. na de dood van 

diens echtgenoot het gezin meermaals financieel had gesteund en zij vreesde dat die steun zou 

wegvallen met fatale gevolgen voor haar moeder, en zij anderzijds stelt dat de verwerende partij ten 

onrechte oordeelde dat zij niet aannemelijk maakte dat zij niet tegen de wil van haar nonkel kon ingaan 

nu haar moeder dat destijds wel had gedaan, omdat dit tot gevolg had dat haar moeder uit het huis werd 

gezet en geen financiële ondersteuning meer kreeg van haar nonkel, stelt de Raad vast dat dit loutere 

beweringen zijn. Verzoekster verklaarde immers tijdens het gehoor dat haar moeder dingen verkocht 

aan huis en een boerderij had iets buiten Kumba, zodat geenszins is aangetoond dat zij voor haar 

levensonderhoud afhankelijk zou zijn geweest van K.E. of van verzoeksters nonkel.  

 

2.6. Voorts stelde de commissaris-generaal vast dat verzoekster niet wist wat de precieze relatie was 

tussen haar en K. E., wat niet aannemelijk is indien zij werkelijk met hem gedwongen werd te huwen en 

dat ook daadwerkelijk deed. Verzoekster verklaarde eerst dat ze wist dat hij haar nonkel was, en daarna 

dat ze altijd dacht dat het een familielid was, maar dat ze niet wist welke de relatie was. Verzoekster 

betwist dat zij verklaard heeft dat K. E. haar oom was. Zij stelt dat diverse passages van het interview 

onverstaanbaar waren, wat blijkt uit de nota’s van haar advocaat, en dat de passage waarin verzoekster 

zou hebben verklaard dat haar echtgenoot tevens haar oom was, werd aangeduid met “niets van 

verstaan want onduidelijk”. De Raad stelt vast dat uit het gehoorverslag blijkt dat verzoekster werd 

gevraagd “Wie dacht u dat K., uw echtgenoot was?” en dat zij antwoordde “Ik wist dat het mijn nonkel 

was, na de dood van mijn vader, hij was er steeds. Steeds als er problemen waren, we gingen naar 

hem. En hij deed steeds mee aan alle dingen in de familie, dus toen ik opgroeide, ik dacht steeds dat 

het een familielid was, een nonkel ofzo, ik wist wel niet wat de relatie was” (adm. doss. stuk 3, 

gehoorverslag CGVS, p. 14). Uit de notities van verzoeksters advocaat, die als stuk 5 bij het 

verzoekschrift gevoegd zijn, staat te lezen “I know my husband as my uncle” en “niets van verstaan want 

onduidelijk”. De Raad is van oordeel dat het feit dat de advocaat van een asielzoekster bepaalde 

verklaringen die zijn cliënt tijdens het gehoor aflegt niet begrijpt of verstaat, niet vanzelf met zich zou 

brengen dat diezelfde verklaringen niet op de juiste manier zouden zijn gepercipieerd door de protection 

officer die het interview heeft afgenomen. Van het feit dat verzoeksters advocaat om een tolk zou 

hebben gevraagd is geen weerslag te vinden in het gehoorverslag, en bovendien heeft de advocaat, 

daar nochtans uitdrukkelijk naar gevraagd, op het einde van het gehoor gesteld geen opmerkingen te 
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hebben. Verzoekster brengt dan ook geen objectieve bewijskrachtige gegevens bij waaruit zou kunnen 

worden afgeleid dat de verklaringen, zoals zij werden opgenomen en weergegeven in het 

gehoorverslag, niet overeenstemmen met hetgeen zij gezegd heeft. Hoe dan ook weerlegt verzoekster, 

waar zij verder doet gelden dat zij wou aangeven dat K. E. als een nonkel voor haar was geweest, in die 

zin dat hij haar en haar gezinsleden ontzettend goed had opgevangen na het overlijden van haar vader, 

de vaststelling dat het niet aannemelijk is dat zij niet wist wat de precieze band was tussen haarzelf en 

K. E. was niet. Dat verzoekster de aard van die band niet kende klemt des te meer nu zij enerzijds 

verklaarde dat zij hem al sinds maart 1997 kent en anderzijds dat zij, toen zij door haar nonkel 

voorgesteld werd om met K. E. te huwen, vroeg of K. E. niet haar nonkel was, en dat zij niet met hem 

kon trouwen.  

 

2.7. Waar verzoekster naar de kopie van de geboorteakte van K. E. verwijst ter staving van het bestaan,  

de leeftijd en het polygaam huwelijk van haar echtgenoot, alsook naar een verklaring van de ouderen 

van haar dorp, stukken die zij als stuk 3 bij het verzoekschrift zou hebben gevoegd, stelt de Raad vast 

dat dit stuk niet werd gevoegd en dat het dan ook niet door de Raad kan worden beoordeeld. Hoe dan 

ook zou verzoekster, door de geboorteakte van K. E. voor te leggen, het huwelijk tussen haar en K. E. 

nog niet aantonen. Wat het voorgelegde overzicht van rechtspraak van de Franse Commission des 

Recours des Réfugiés over vrouwenvervolgingen door het UNHCR betreft, verwijst verzoekster naar de 

er in opgenomen samenvatting van de beslissing van 26 februari 2006, waarbij de vluchtelingenstatus 

werd toegekend in het geval van een gedwongen huwelijk. Door het verwijzen naar andere rechtspraak 

toont verzoekster niet aan dat zij zelf tot een huwelijk werd gedwongen, zodat het document geen 

afbreuk doet aan de motieven van de bestreden beslissing.   

 

2.8. In de mate dat de commissaris-generaal, zoals dat reeds werd aangehaald hierboven, op pertinente 

gronden vaststelt dat evenmin geloof kan worden gehecht aan verzoeksters verklaringen over de 

beschuldiging van diefstal en hekserij en de daaropvolgende opsluiting in de cel van de gendarmerie, en 

het zuiveringsritueel dat zij zou moeten ondergaan, en verzoekster deze pertinente motieven volkomen 

ongemoeid laat, blijven zij onbetwist overeind.  

 

2.9. De Raad is van oordeel dat verzoekster geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt 

die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige 

motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Het asielrelaas is ongeloofwaardig. Dienvolgens kan in 

hoofde van verzoekster noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet worden weerhouden. 

 

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 achtentwintig februari tweeduizend dertien 

door: 

 

mevr. A. WIJNANTS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

C. VAN DEN WYNGAERT A. WIJNANTS 


