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nr. 246 075 van 14 december 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat D. MBOG

Jozef Buerbaumstraat 44

2170 MERKSEM

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 8 mei 2020 heeft

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

8 april 2020.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 15 mei 2020 met refertenummer

X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 10 november 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 december

2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

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. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Kameroens staatsburger te zijn van Bakweri origine, geboren te Kombone Mission. U

woonde steeds in Kwakwa in de South West Region van Kameroen. U ging tot maart 2016 naar school.

U diende met school te stoppen uit financiële overwegingen en om uw familie te helpen met de

landbouw. In januari 2018 werd uw dorp platgebrand en diende u te vluchten. U verloor daarbij uw

ouders uit het oog. Na de aanval op uw dorp verbleef u in de omliggende bosjes.
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U verklaart er bij een separatistische groepering te hebben verbleven die van u verlangde dat u met hen

zou meewerken. Zij wilden u een training geven om tegen het overheidsleger te vechten. Na een week

bij hen te hebben verbleven kon u hen ontvluchten. Op uw vlucht kwam u langs een gewonde

overheidssoldaat. U besloot hem te helpen. U verzorgde hem en bleef gedurende vier à vijf maanden bij

hem in een hut in de bosjes. U had amper contact met de buitenwereld en ging enkel nu en dan naar

een naburig dorp. In april 2018 begon u plannen te maken om die plaats te verlaten en het land te

ontvluchten. De militair waar u bij verbleef had connecties die u konden helpen om het land te verlaten.

U betaalde voor zijn hulp door hem het stuk land te schenken waar u de erfgenaam van was. Op 22 mei

2018 werd u in een naburig dorp opgehaald met een auto en naar de luchthaven in Douala gebracht.

Van daar nam u het vliegtuig tot Brussel. Op 25 mei 2018 diende u een verzoek om internationale

bescherming in. Eens in België probeerde u via het Rode Kruis uw ouders op te sporen. U kon contact

opnemen met één van uw ooms. Van hem vernam u dat uw moeder overleden is.

Het CGVS nam op 18 december 2018 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire bescherming. U diende een beroep in tegen deze beslissing op 17 januari

2019. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder RVV) besliste in haar arrest (arrestnr. 221.565)

op 22 mei 2019 tot vernietiging van de beslissing zoals deze genomen werd door het CGVS en zond uw

dossier terug naar het CGVS.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u tijdens uw eerste onderhoud een video van uw moeder neer

en verschillende foto’s van de toestand en de slachtoffers in Kameroen. In het kader van uw

verzoekschrift, legt u volgende documenten neer: een krantenartikel, een internetartikel, een brief, een

aanhoudingsbevel en een opzoekingsbevel. In kader van uw tweede onderhoud voor het CGVS legt u

geen documenten neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Kwaka in South West Region, in Engelstalig Kameroen. U

verklaart gedwongen gerekruteerd te zijn door een separatistische beweging (notities van het

persoonlijk onderhoud dd. 18/10/2018 (verder notities CGVS 1), p. 9 + p. 26-27) en u vreest voor uw

leven vanwege de overheidstroepen (notities CGVS 1, p. 21).

Er dient na uw beide gehoren bij het CGVS echter 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

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Uit volgende vaststellingen blijkt immers dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw

beweerde recente herkomst uit Kwaka in South West Region, in Engelstalig Kameroen.

Eerst en vooral wordt gewezen op het feit dat u in het kader van uw eerste onderhoud voor het

CGVS de plaats van uw verblijf en contacten gedurende 4 à 5 maanden voor uw vertrek uit

Kameroen niet geloofwaardig heeft kunnen maken. De RVV velde in haar arrest hieromtrent reeds

een oordeel (arrestnr. 221.565, p. 7): Inzake de plaats van verblijf en contacten voor zijn vertrek stelt de

bestreden beslissing: “U verklaart vier tot vijf maanden met één enkele militair in de bosjes te hebben

overleefd (…). Het is echter opmerkelijk dat terwijl u wel enige achtergrond van deze militair te weten

kwam u nooit zijn naam zou hebben gekend. Indien u vier maanden intensief samen heeft geleefd is het

weinig realistisch elkaar nooit bij naam te hebben genoemd. Daarnaast legt u ook merkwaardige

verklaringen af omtrent uw contacten met de buitenwereld gedurende deze maanden. Waar u enerzijds

verklaart met niemand enig contact te hebben gehouden in deze periode (…), zou u anderzijds zo goed

als wekelijks naar een naburig dorp te zijn gegaan, bleef deze militair in contact met zijn vrouw en kon

hij gemakkelijk zijn connecties bereiken die uw vertrek uit het land regelden (…). U kan derhalve niet

overtuigen dermate geïsoleerd te hebben geleefd en er kunnen grote twijfels worden geuit met

betrekking tot de situatie waarin u zich bevond voor uw vertrek uit het land en bijgevolg
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eveneens bij de mogelijkheden die u er heeft om zich er opnieuw te vestigen.” Verweerder

motiveerde terecht dat verzoekers verklaringen dienaangaande weinig geloofwaardig zijn en derhalve

zijn deze verklaringen aldus een aanzienlijke smet op zijn geloofwaardigheid. Verzoeker onderneemt

geen poging om dit onderdeel van de motivering te weerleggen, derhalve wordt dit door de Raad

overgenomen.

Hoewel uw verblijf gedurende de laatste 4 à 5 maanden te Kameroen zoals u dat schetst eerder reeds

als niet geloofwaardig werd beschouwd, blijft u in het kader van het tweede gehoor voor het CGVS

volharden in uw verklaringen dienaangaande. Bovendien legt u inconsistente en tegenstrijdige

verklaringen af omtrent de periode dat u in de bossen verbleef. U verklaart dat uw dorp in januari 2016

volledig platgebrand werd door het leger (notities van het persoonlijk onderhoud dd. 31/10/2019

(verder notities CGVS 2), p. 11-13), waarna u 2-3 weken bij de separatisten verbleef in het bos en

daarna gedurende 4 à 5 maanden met één andere persoon in de bossen verbleef. Gevraagd waar

u na die 4 of 5 maanden heen ging, verklaart u in 2018 vertrokken te zijn (uit Kameroen), waarna u uw

eerdere verklaring dat uw dorp in 2016 platgebrand werd, aanpast en verklaart dat het in januari 2017

was. Gevraagd waar u dan na deze 4 à 5 maanden in het bos gedurende een jaar verbleef, blijft u het

antwoord schuldig, want ”u kan het zich allemaal niet herinneren.” Nogmaals u de mogelijkheid gegeven

uw verblijfplaats in de periode mei 2017-mei 2018 uit te klaren, herhaalt u zich niet alles te kunnen

herinneren, want u kan zich enkel herinneren wat u overkomen is. Ook na de onderbreking houdt u vol

dat u 4 à 5 maanden in de bossen bleef in het bijzijn van een militair (notities CGVS 2, p. 20). U legt

inconsistente en tegenstrijdige verklaringen af omtrent de periode dat u in de bossen schuilde, waardoor

u het niet aannemelijk maakt enige tijd in de bossen geleefd te hebben. Dit tast de geloofwaardigheid

van uw recent verblijf in de regio South-West grondig aan.

U legt echter nog meer wisselende verklaringen af omtrent deze aanval door het leger op uw dorp

Kwakwa. In het kader van uw eerste onderhoud verklaart u dat een militair en een agent – dus twee

personen - door de separatistische beweging gedood werden in januari 2018 (notities CGVS 1, p. 21-

22). Gevraagd of er voor januari 2018 al incidenten in Kwakwa waren geweest, spreekt u enkel over

wegen die geblokkeerd werden. Tijdens het tweede onderhoud denkt u echter dat 5 of 6 mensen

gedood werden in januari 2016, dan wel januari 2017, waarna het leger het dorp diezelfde maand

aanviel en platbrandde (notities CGVS 2, p. 11-12). U legt tegenstrijdige verklaringen af omtrent de

aanleiding voor de aanval van het leger op uw dorp.

U verklaart dat het probleem begon in 2016 (notities CGVS 2, p. 12-13), en dat uw dorp in januari 2016,

dan wel januari 2017, aangevallen en platgebrand werd. Aangezien u aanvankelijk verklaarde in 2018

uw dorp verlaten te hebben (notities CGVS 1, p. 7), gevraagd wat het effect van de vele incidenten in uw

dorp was op uw dagelijks leven, verklaart u schrik gehad te hebben dat uw zus verkracht zou worden en

dat er gevraagd werd of u ook neergeschoten was (notities CGVS, p. 16). Uw verklaringen aangaande

de impact van de situatie in uw dorp is echter allerminst doorleefd te noemen, te meer daar u in

de periode 2016-2018 beweerdelijk wekelijks aangesproken werd door leden van de

afscheidingsbeweging om u te rekruteren (notities CGVS 2, p. 14-15), dat deze beweging geld

eiste en u door het leger zelfs beschuldigd werd van het verkopen van kogels aan de

separatisten (notities CGVS 2, p. 21), bovendien was u beweerdelijk verplicht om in de bossen

onder te duiken na de aanval van het leger op het dorp en verloor u hierdoor eveneens alle

contact met uw ouders (notities CGVS notities CGVS 1, p. 8 + notities CGVS 2, p. 11-13). Uw

ondoorleefde verklaringen tasten de geloofwaardigheid van uw recent verblijf in de regio South West

nog verder aan.

Daarenboven is uw verklaring dat u wekelijks aangesproken werd door leden van de

afscheidingsbeweging om u te rekruteren (notities CGVS 2, p. 14-15) niet in overeenstemming met

uw verklaringen in kader van uw eerste onderhoud voor het CGVS. Tijdens uw eerste onderhoud legt u

hoegenaamd geen verklaringen af omtrent enige actieve inspanningen van een separatistische

beweging om u onder dwang in te lijven. U verwijst daarbij enkel naar de algemene gang van zaken

waarbij jongeren als u steeds het risico lopen door hen gerekruteerd te worden zonder daar ook maar

enige concrete persoonlijke ervaring aan te verbinden (notities CGVS 1, p. 21-22). Verder verklaart u in

het kader van uw eerste onderhoud dat u iets meer dan één week bij de separatistische beweging

verbleef (notities CGVS 1, p. 15 + p. 24 + p. 26), terwijl u tijdens het tweede onderhoud voor het CGVS

verklaart dat u 2 à 3 weken bij de separatisten verbleef (notities CGVS 2, p. 12). U legt tegenstrijdige en

inconsistente verklaringen af omtrent uw contacten met de afscheidingsbeweging.
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Bovendien verklaart u de ene keer dat dat de separatisten ’s nachts werken (notities CGVS 2, p. 22)

en dat iedereen om 18h naar binnen moet gaan omdat ze dan naar buiten komen en met het leger

beginnen te vechten, terwijl u de andere keer verklaart dat ze altijd ’s nachts komen wanneer de

militaire patrouille weg is (notities CGVS 2, p. 15). Tijdens uw eerste onderhoud verklaart u bovendien

dat de separatisten de weg soms blokkeerden om taksen te vragen zodat zij meer uitrusting kunnen

kopen om tegen de overheid te vechten (notities CGVS 1, p. 22). Tijdens het tweede onderhoud

gevraagd of de separatisten, naast de rekrutering van jongeren aan de markt (notities CGVS 2, p. 21-

22), op een andere manier invloed hadden, spreekt u enkel over de nachtelijke gevechten met het leger,

zonder dat u enige verklaringen aflegt over de taksen die geheven werden door separatisten. U legt

tegenstrijdige en inconsistente verklaringen af omtrent de invloed van de separatistische beweging in uw

dorp. Dit tast de doorleefdheid van uw verklaringen over een recente herkomst uit deze regio verder

aan.

U legt eveneens inconsistente en ongeloofwaardige verklaringen af omtrent het aanwezige leger

in uw dorp. In kader van het tweede onderhoud verklaart u immers dat het leger naar jullie huis kwam

en de deur twee maal inbeukte (notities CGVS 2, p. 21-22), waarna een brief dat u zich moest

aanmelden werd achtergelaten. Tijdens het eerste onderhoud verklaarde u echter uitdrukkelijk dat u,

buiten de aanval op uw dorp in januari 2018, geen andere problemen gehad heeft (notities CGVS 1, p.

21-22), en dus ook niet door het leger gezocht werd. Het is daarenboven allerminst geloofwaardig dat

het leger u zou zoeken, de deur zou inbeuken en dan enkel een brief voor u zou achterlaten. Uw

verklaringen dienaangaande tasten de geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Kwakwa nog

verder aan.

Verder verklaart u te denken in maart 2016 gestopt te zijn met school (notities CGVS 1, p. 5-6) omwille

van financiële redenen. Tijdens het tweede onderhoud verklaart u echter plotsklaps gestopt te zijn met

school toen de ghost towns begonnen (notities CGVS 2, p. 13) en de leerkrachten geen les meer

gaven (notities CGVS 2, p. 18). Uit informatie beschikbaar voor het CGVS blijkt echter dat de ghost

towns pas in november 2016 een aanvang namen (beschikbaar in uw administratieve dossier). U legt

inconsistente verklaringen af omtrent de reden en het moment dat u stopte met school, wat opnieuw

aantoont dat u er niet in slaagt recente gebeurtenissen uit de regio op uw persoonlijk leven toe te

passen.

Gelet op het voorgaande, maakt u uw recente herkomst uit Kwakwa, South-West Region, niet

aannemelijk.

U legt bovendien tegenstrijdige verklaringen af die uw algehele geloofwaardigheid nog verder

ondermijnen.

Aanvankelijk verklaart u immers dat uw oom Evarastus – het enige familielid waar u nog contact mee

heeft altijd in Buea, het administratief hoofdkwartier, gewoond heeft (notities CGVS 1, p. 10-11), terwijl

u tijdens het tweede onderhoud verklaart dat hij in uw dorp woonde (notities CGVS 2, p. 4).

Hoewel u, via een tweede onderhoud na een vernietigingsbeslissing door de RVV omwille van een nood

aan recentere informatie over uw beweerde regio van herkomst, als het ware een nieuwe kans werd

gegeven om uw, reeds als ongeloofwaardig beoordeelde verklaringen, te herzien, greep u deze kans

niet aan om de Belgische asielinstanties aan wie u internationale bescherming vraagt, een reëel zicht te

geven op uw werkelijks situatie in Kameroen of elders.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt recent afkomstig

te zijn uit Kwakwa in South-West Region, in Engelstalig Kameroen. Gelet op de ongeloofwaardigheid

van uw recente herkomst in Kameroen kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas

dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het

feit dat voor uw komst naar België in South-West Region heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg

maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij

een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het



RvV X Pagina 5

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De algemene veiligheidssituatie in Kameroen wordt momenteel grotendeels bepaald door de

zogenaamde “Engelstalige crisis” (zie COI Focus “Cameroun. La crise anglophone. Situation

sécuritaire.” dd. 1 oktober 2019 (update), beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/

rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf of https://www.cgvs.be

/nl en COI Focus “Cameroun. La crise anglophone. Situation des anglophones.” dd. 15 mei 2019).

Het gaat hierbij echter om een gelokaliseerd conflict dat zich in hoofdzaak beperkt tot de

Engelstalige regio’s North West en South West. In de Engelstalige zone van het land vinden er

actueel regelmatig confrontaties plaats tussen de Kameroense troepen en de verschillende gewapende

separatistische groeperingen. Vanaf de tweede helft van 2018 is de veiligheidssituatie in de Engelstalige

regio’s verslechterd en het geweld uitgebreid. Wat de Franstalige regio van Kameroen betreft, dient te

worden vastgesteld dat het conflict naar aanleiding van de Engelstalige crisis zich sinds de zomer van

2018 heeft uitgebreid naar andere delen van Kameroen, maar dit in eerder geringe mate. Zo is er

sprake van een twintigtal incidenten in de Franstalige regio’s Ouest en Littoral. Uit de informatie blijkt

echter duidelijk dat het geweld naar aanleiding van de Engelstalige crisis in het Franstalige gedeelte

thans eerder beperkt is en niet algemeen verspreid. Verder blijkt uit de door het CGVS gehanteerde

informatie dat duizenden Engelstaligen toevlucht zoeken tot de Franstalige regio’s, waar ze worden

opgevangen door Engelstalige families en ze ook van de gastvrijheid van Franstalige Kameroeners

kunnen genieten. Het merendeel van hen zet kleine handelszaken op. De grootschalige verplaatsingen

van de bevolking uit Engelstalig Kameroen brengt weliswaar een grote druk teweeg op de Franstalige

zone, die onder andere heeft geleid tot de ontwikkeling van prostitutie en een groot aanbod aan

goedkope werkkrachten in de Franstalige steden. Daarnaast zijn er Engelstalige scholieren en

studenten die zich inschrijven in middelbare scholen, colleges en universiteiten in Franstalig Kameroen.

In Douala en Yaoundé zijn er wijken met een grote Engelstalige aanwezigheid. Niettegenstaande er in

deze wijken soms sprake is van periodes van spanning, met razzia’s, identiteitscontroles, arrestaties, …,

blijkt uit het geheel van de informatie evenwel dat er geen sprake is van een systematische vervolging

door de Kameroense overheid van Engelstalige Kameroeners in Franstalig Kameroen, louter omwille

van het feit Engelstalig te zijn.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat er fundamentele verschillen tussen de veiligheidssituatie in

Franstalig Kameroen en deze in Engelstalig Kameroen én dat er ook in Franstalig Kameroen

Engelstaligen verblijven.. Het aantonen van de werkelijke regio van herkomst en de laatste

verblijfplaats(en) binnen Kameroen is dan ook essentieel, vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van

de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een verzoeker afkomstig is uit een regio

waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de verzoeker over de mogelijkheid beschikt

zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een verzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij

terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Kameroense nationaliteit

doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon

onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke

herkomst uit Kameroen.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt immers dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven

heeft voor uw komst naar België. Door uw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het

Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u voor uw aankomst in België in Kameroen of

elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst

verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van uw asielrelaas raakt, te

verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een terugkeer naar Kameroen een reëel risico op

ernstige schade loopt.

Aangaande de documenten die u neerlegde in kader van uw eerste onderhoud werd eerder het

volgende reeds geoordeeld: De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet

wijzigen. U legt louter foto’s voor van de algemene situatie in Kameroen en de slachtoffers die er vallen.
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Een verwijzing naar algemene informatie is niet afdoende om een persoonlijke vrees voor vervolging

aan te tonen. Deze informatie is immers van louter algemene aard en heeft geen betrekking op uw

persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat u bij een terugkeer naar uw land

van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. U dient deze aangevoerde vrees

voor vervolging in concreto aan te tonen. Wat betreft het door u overgemaakte videobestand, dient

vastgesteld dat er in deze video enkel een vrouw te zien valt op een ziekenhuisbed, en niets meer. Dit

vormt dan ook geenszins een bewijs voor uw verklaring dat de in deze video voorkomende vrouw, uw

moeder zou betreffen, die in het ziekenhuis overleed omwille van laattijdige medische verzorging,

evenmin vormt deze video enig bewijs voor de door u aangehaalde vrees voor vervolging in Kameroen.

In het kader van uw verzoekschrift, legt u volgende documenten neer: een krantenartikel, een

internetartikel, een brief, een aanhoudingsbevel en een opzoekingsbevel. De RVV oordeelde in haar

arrest hieromtrent: Inzake de ter terechtzitting neergelegde en per aangetekende brief toegestuurde

documenten blijkt dat het kopieën zijn; derhalve kan hier geen bewijswaarde worden aan toegekend

gezien deze eenvoudig via knip- en plakwerk te fabriceren zijn. Daarenboven wordt niet de minste uitleg

gegeven op welke wijze verzoeker deze documenten heeft bekomen, hetgeen niet te verzoenen is met

de wijze van voorlegging van een aanhoudingsbevel en opzoekingsbevel. (arrestnr. 221.565, p. 8). U

legt de originelen van deze documenten evenmin neer tijdens het tweede onderhoud voor het CGVS.

In kader van uw tweede onderhoud voor het CGVS legt u geen documenten neer.

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. Verzoekschrift en stukken

2.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Verzoeker betwist de motivering dat hij zijn recente herkomst uit Kwaka in South West Region, in

Engelstalig Kameroen, niet aannemelijk heeft gemaakt. Hij werpt onder meer op dat hij lijdt aan een

soort van geheugenverlies omdat hij door alle gebeurtenissen werd getraumatiseerd en het is niet

abnormaal dat hij de desbetreffende feiten probeert te vergeten.

Voorts verwijst hij naar de aangehaalde problemen inzake het feit dat hij wordt aanzien als een

deserteur en volhardt hij in de aangevoerde vrees.

Daarnaast meent hij dat de door het CGVS gehanteerde elementen om de recente herkomst

ongeloofwaardig te maken, niet ernstig zijn en niet gebaseerd op objectieve elementen. Het CGVS toont

immers niet aan dat de gegeven informatie in strijd is met de algemeen gekende informatie over die

regio.

Aangaande de subsidiaire bescherming stelt verzoeker dat Kameroen nog steeds te kampen heeft met

een zwaar conflict tussen Franstaligen en Engelstaligen. Verzoeker werpt op dat hij in Franstalig

Kameroen niet in zijn levensonderhoud zal kunnen voorzien, minstens omwille van discriminatie.

2.2. Verzoeker voegt een nieuwsartikel bij over Kameroen van 3 oktober 2019.

3. Beoordeling

3.1. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.
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De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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 de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

3.2. De overheid, bevoegd om over een verzoek om internationale bescherming te beslissen, dient na te

gaan of degene die zich vluchteling verklaart werkelijk afkomstig is uit de Engelstalige regio in

Kameroen die hij beweert te zijn ontvlucht. Het is niet onredelijk dat die overheid, zelfs wanneer een

verzoeker om internationale bescherming een document kan voorleggen waaruit zijn herkomst blijkt,

tracht zijn kennis over de streek te toetsen. Van iemand die een verzoek om internationale bescherming

indient, mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij kan antwoorden op eenvoudige en elementaire

kennisvragen aangaande zijn verklaarde land en regio van herkomst, dat hij enige kennis heeft van de

situatie aldaar en dat hij de nodige achtergrondinformatie kan verschaffen over zijn vrees voor

vervolging.

Het is bijgevolg niet onredelijk te verwachten dat verzoeker vragen omtrent recente gebeurtenissen kan

beantwoorden en doorleefde en coherente verklaringen kan afleggen omtrent zijn situatie en

levensomstandigheden in Engelstalig Kameroen vóór het vertrek naar België. De verklaringen die

verzoeker aflegt over zijn situatie in Engelstalig Kameroen, het voorgehouden recent verblijf in Kwaka in

South West Region en over bepaalde gebeurtenissen aldaar zijn onvoldoende om te besluiten dat hij

daar nog verbleef.
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Verweerder kon, gelet op het geheel van de vaststellingen in de bestreden beslissing, terecht tot de

conclusie komen dat er geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde recente herkomst uit Kwaka

in South West Region, in Engelstalig Kameroen.

Het blijkt vooreerst dat verzoeker reeds in het kader van het eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS

de plaats van verblijf en contacten gedurende 4 à 5 maanden voor het vertrek uit Kameroen niet

geloofwaardig heeft kunnen maken. Dit werd bevestigd werd door de Raad in het (vernietigings)arrest

nr. 221 565 van 22 mei 2019 waarin wordt geoordeeld:

“Inzake de plaats van verblijf en contacten voor zijn vertrek stelt de bestreden beslissing: “U verklaart

vier tot vijf maanden met één enkele militair in de bosjes te hebben overleefd (notities persoonlijk

onderhoud p.13-14). Het is echter opmerkelijk dat terwijl u wel enige achtergrond van deze militair te

weten kwam u nooit zijn naam zou hebben gekend. Indien u vier maanden intensief samen heeft

geleefd is het weinig realistisch elkaar nooit bij naam te hebben genoemd. Daarnaast legt u ook

merkwaardige verklaringen af omtrent uw contacten met de buitenwereld gedurende deze maanden.

Waar u enerzijds verklaart met niemand enig contact te hebben gehouden in deze periode (notities

persoonlijk onderhoud p.17), zou u anderzijds zo goed als wekelijks naar een naburig dorp te zijn

gegaan, bleef deze militair in contact met zijn vrouw en kon hij gemakkelijk zijn connecties bereiken die

uw vertrek uit het land regelden (notities persoonlijk onderhoud p.18-19). U kan derhalve niet

overtuigen dermate geïsoleerd te hebben geleefd en er kunnen grote twijfels worden geuit met

betrekking tot de situatie waarin u zich bevond voor uw vertrek uit het land en bijgevolg

eveneens bij de mogelijkheden die u er heeft om zich er opnieuw te vestigen.”

Verweerder motiveerde terecht dat verzoekers verklaringen dienaangaande weinig geloofwaardig zijn

en derhalve zijn deze verklaringen aldus een aanzienlijke smet op zijn geloofwaardigheid. Verzoeker

onderneemt geen poging om dit onderdeel van de motivering te weerleggen, derhalve wordt dit door de

Raad overgenomen.”

Tijdens het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS bleef verzoeker echter volharden in zijn

verklaringen dienaangaande. Bovendien werden andere ongeloofwaardige verklaringen afgelegd over

de vermeende plaatsen van verblijf voor het vertrek uit Kameroen. Verzoeker legde immers uiterst

wisselende verklaringen af over de aanval van het leger op zijn dorp, niet-doorleefde verklaringen over

de impact van de situatie in zijn dorp, alsook tegenstrijdige, inconsistente en ongeloofwaardige

verklaringen over de rekruteringspogingen van de separatistische bewegingen, over de activiteiten van

de separatisten in het dorp en omtrent het aanwezige leger in zijn dorp. Daarnaast legde verzoeker nog

tegenstrijdige verklaringen af over de redenen voor het stopzetten van zijn scholing en het moment

waarop dit gebeurde.

Gelet op het voorgaande kon verweerder terecht stellen dat verzoeker zijn recente herkomst uit Kwaka,

South-West Region, niet aannemelijk maakt.

Daarenboven legde verzoeker nog tegenstrijdige verklaringen af over de woonplaats van zijn oom, de

enige persoon met wie hij nog in contact zou staan.

De loutere bewering dat niet wordt aangetoond dat de verklaringen niet stroken met de algemeen

gekende informatie, is niet dienstig om de vaststellingen in de bestreden beslissing te weerleggen.

Indien verzoeker daadwerkelijk de laatste jaren voor zijn vertrek uit Kameroen in Kwaka, South-West

Region, zou hebben verbleven en daar dus de “Engelstalige crisis” (die is begonnen in oktober 2016, zie

COI Focus “Cameroun. La crise anglophone: la situation sécuritaire” van 1 oktober 2019, map

Landeninformatie) zou hebben meegemaakt en beleefd tijdens de jaren voor het vertrek uit Kameroen,

kan er redelijkerwijze verwacht worden dat hij coherente, doorleefde, en geloofwaardige verklaringen

aflegt over de situatie in zijn dorp Kwaka en de impact van de crisis op zijn leven in het dorp en de

Engelstalige regio. Verzoeker slaagt hier evenwel niet in.

3.3. Verzoeker brengt voorts geen concrete elementen aan om de vaststellingen in de bestreden

beslissing te weerleggen, maar stelt louter dat hij aan een “soort van geheugenverlies” lijdt, daar hij door

al die gebeurtenissen werd getraumatiseerd en het niet abnormaal is dat hij de kwestieuze feiten

probeert te vergeten.

Verzoeker gaat er echter aan voorbij dat van een verzoeker om internationale bescherming kan

verwacht worden dat hij belangrijke gebeurtenissen afdoende naar plaats en tijd kan situeren, indien zijn

verblijf op de waarheid berust, ook al hebben de gebeurtenissen een zware indruk nagelaten en is er

enige tijd verlopen sindsdien.



RvV X Pagina 9

Voorts dient te worden opgemerkt dat verzoeker geen medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan van

enig trauma in zijn hoofde zou kunnen worden afgeleid. Bijgevolg toont hij hoegenaamd niet aan

getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen zou lijden of niet in

staat was om tijdens het persoonlijk onderhoud volwaardige verklaringen af te leggen. Verder

formuleerde verzoeker noch de advocaat die hem bijstond (tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op

het CGVS) enig bezwaar tegen het plaatsvinden van de persoonlijke onderhouden bij het

Commissariaat-generaal. Uit de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt dat de gehoren op normale

wijze zijn geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Verzoeker maakte pas voor het

eerst melding van (zware) psychologische problemen en het gegeven dat hij zou worden opgevolgd

door een psycholoog toen hij tijdens het tweede persoonlijk onderhoud door de protection officer

uitdrukkelijk werd geconfronteerd met twijfels over de vermeende recente herkomst uit Kwaka, South-

West Region (zie NPO II, p. 19). Voordien verwees verzoeker louter naar het tijdsverloop, mogelijke

vergissingen, stress, moeilijkheden met data (zie NPO II, p. 12, 13, 19). Niettegenstaande verzoeker op

het einde van het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS werd gevraagd naar bewijs dat hij een

psycholoog zag (zie NPO II, p. 28), werd tot heden nog geen dergelijk document bijgebracht. Verzoeker

laat bovendien na concreet aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma zijn

verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont hij concreet aan dat of op welke wijze dit van invloed

zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

3.4. Waar verzoeker volhardt in de vrees voor de separatisten en stelt dat hij als een deserteur zal

worden beschouwd door de separatisten, gaat hij volledig voorbij aan de motivering in de bestreden

beslissing dat er geen geloof kan worden gehecht aan zijn recent verblijf in Engelstalig Kameroen, zodat

er geen geloof kan gehecht worden aan het asielrelaas dat hier onlosmakelijk mee verbonden is.

3.5. Inzake de door verzoeker bijgebrachte documenten stelt de bestreden beslissing:

“Aangaande de documenten die u neerlegde in kader van uw eerste onderhoud werd eerder het

volgende reeds geoordeeld: De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet

wijzigen. U legt louter foto’s voor van de algemene situatie in Kameroen en de slachtoffers die er vallen.

Een verwijzing naar algemene informatie is niet afdoende om een persoonlijke vrees voor vervolging

aan te tonen. Deze informatie is immers van louter algemene aard en heeft geen betrekking op uw

persoon. Bijgevolg volstaat deze informatie niet om aan te tonen dat u bij een terugkeer naar uw land

van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. U dient deze aangevoerde vrees

voor vervolging in concreto aan te tonen. Wat betreft het door u overgemaakte videobestand, dient

vastgesteld dat er in deze video enkel een vrouw te zien valt op een ziekenhuisbed, en niets meer. Dit

vormt dan ook geenszins een bewijs voor uw verklaring dat de in deze video voorkomende vrouw, uw

moeder zou betreffen, die in het ziekenhuis overleed omwille van laattijdige medische verzorging,

evenmin vormt deze video enig bewijs voor de door u aangehaalde vrees voor vervolging in Kameroen.

In het kader van uw verzoekschrift, legt u volgende documenten neer: een krantenartikel, een

internetartikel, een brief, een aanhoudingsbevel en een opzoekingsbevel. De RVV oordeelde in haar

arrest hieromtrent: Inzake de ter terechtzitting neergelegde en per aangetekende brief toegestuurde

documenten blijkt dat het kopieën zijn; derhalve kan hier geen bewijswaarde worden aan toegekend

gezien deze eenvoudig via knip- en plakwerk te fabriceren zijn. Daarenboven wordt niet de minste uitleg

gegeven op welke wijze verzoeker deze documenten heeft bekomen, hetgeen niet te verzoenen is met

de wijze van voorlegging van een aanhoudingsbevel en opzoekingsbevel. (arrestnr. 221.565, p. 8). U

legt de originelen van deze documenten evenmin neer tijdens het tweede onderhoud voor het CGVS.

In kader van uw tweede onderhoud voor het CGVS legt u geen documenten neer.”

Verzoeker voert geen verweer inzake de voorstaande motivering. Deze motivering wordt derhalve op

generlei wijze ontkracht.

3.5. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van

de twijfel niet worden gegund.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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3.6 Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus verwijst verzoeker naar de Engelstalige crisis en

werpt hij op dat hij in de Franstalige regio van Kameroen niet in zijn levensonderhoud zal kunnen

voorzien, minstens omwille van discriminatie. Hij verwijst onder meer naar een artikel van 3 oktober

2019 over Kameroen.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan worden verleend indien het aannemelijk is dat verzoeker een

reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het ongeloofwaardige

asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

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

een verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst echter niet volstaan doch moet hij

enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele

bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de toestand in

de regio waar de aanvrager in het land van herkomst feitelijk en recentelijk heeft verbleven.

Verzoeker maakt zelf het bewijs van dergelijk verband met zijn persoon onmogelijk zodat de subsidiaire

beschermingsstatus niet kan worden toegekend. Verzoeker legde immers ongeloofwaardige

verklaringen af over zijn recente herkomst uit Kwaka, South-West Region. Hij heeft dus niet de waarheid

vertelt over waar hij verbleef de laatste jaren voor zijn komst naar België. Door zijn gebrekkige

medewerking op dit punt verkeert de Raad in het ongewisse over waar verzoeker voor zijn komst in

België in Kameroen of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen hij zijn

werkelijke verblijfplaats voor de komst naar België, verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit

punt, dat de kern van haar asielrelaas raakt te verzwijgen, maakt verzoeker bijgevolg niet aannemelijk

dat hij bij een terugkeer naar Kameroen een reëel risico op ernstige schade loopt.

De loutere stelling dat hij in Franstalig Kameroen niet in het levensonderhoud zal kunnen voorzien,

minstens omwille van discriminatie, wordt niet ondersteund door landeninformatie en is onvoldoende om

voorgaande vaststellingen te wijzigen.

Verzoeker heeft ingevolge de ongeloofwaardige verklaringen over zijn recent verblijf in Kwaka, South-

West Region, immers eveneens ongeloofwaardige verklaringen afgelegd over zijn werkelijke

achtergrond en het werkelijk beschikbare familiaal netwerk. Zo legde hij immers ongeloofwaardige

verklaringen af over zijn scholing en de reden en het moment dat hij stopte met naar school te gaan, en

situeerde hij het overlijden van zijn moeder en de verdwijning van de rest van haar familie, waaronder

zijn vader in de context van de aanval op zijn dorp Kwaka (zie onder meer NPO I, p. 6, 8, 11).

Daarnaast legde hij tegenstrijdige verklaringen af over de verblijfplaats van zijn oom, de enige persoon

met wie hij nog in contact zou staan.

Uit de beslissing van de Dienst Voogdij over verzoekers leeftijd blijkt bovendien dat hij oorspronkelijk

ongeloofwaardige verklaringen over zijn leeftijd aflegde en dat zijn werkelijke geboortedatum zich in het

jaar 1997 situeert (zie NPO I, p. 5).

Het behoort evenmin aan de Raad om te speculeren over zijn verblijfplaatsen binnen en buiten

Kameroen, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is.

Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk in aanmerking te komen voor de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

4. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 186,00 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op veertien december tweeduizend twintig

door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


