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 nr. 247 563 van 15 januari 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR 

J. P. Minckelersstraat 164 

3000 LEUVEN 

 

  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 25 mei 2020 heeft 

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

22 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 het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 4 december 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 december 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS. 

 

Gehoord de opmerkingen van advocaat C. STEYAERT, die loco advocaat L. RECTOR verschijnt voor 

de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaarde de Kameroense nationaliteit te bezitten en tot de etnische groep Kedjom te behoren. U 

verklaarde geboren te zijn in het dorp Kedjom Ketinguh op 11 december 1994. U heeft uw lagere school 

afgemaakt in het dorp Kedjom, en nadien ging u naar de middelbare school in de stad Bamenda. U 

verbleef tijdens uw studies bij uw tante, Q.M.. Nadat u ook de middelbare school had afgemaakt, ging u 

Banking and Finance studeren aan de universiteit van Buea. Het eerste jaar dat u er studeerde, verbleef 

u bij uw tante aan moederszijde, genaamd C.. De twee andere jaren van uw studie, woonde u alleen in 

de stad Buea. In het jaar 2016 studeerde u af aan de universiteit, en u ging nadien drie maanden stage 

volgen bij het Buea Taxation Center. U heeft geen andere jobs gedaan in Buea.  
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In het jaar 2016 richtte u, samen met vrienden uit uw studierichting, de groep “Southern Cameroon 

Separatists Advocating for Independence” (SCSAI) op. De vicerector [vice-chancellor] van de 

universiteit van Buea had beslist geen beursgeld meer te verdelen onder de studenten, en eveneens 

werden twee van uw vakken opeens onderricht door een andere leerkracht, in het Frans. De studenten 

kwamen hiertegen in opstand, maar de onderdirecteur schakelde de politie in, die de opstand van de 

studenten brutaal de kop indrukte. Gezien u en uw medestudenten niet akkoord gingen met deze gang 

van zaken, werd de SCSAI opgericht. Jullie zouden via flyers, pamfletten en online-artikels informatie 

verspreiden over Zuid-Kameroen, en de geschiedenis van Engelstalig Kameroen. De bedoeling was om 

studenten en andere inwoners van Buea te informeren over de geschiedenis van Kameroen, en de 

daaruit volgende huidige situatie. Jullie waren ongeveer met een twintigtal leden. Uw taak binnen de 

beweging was het verzamelen van informatie, en het opmaken van pamfletten. Hierdoor spendeerde u 

veel tijd in de universiteitsbibliotheek van Buea, om opzoekingswerk te verrichten. U ontmoette er een 

zeker J.-P., een Kameroener die in België woonde. Hij deed humanitair werk in Kameroen, maar u weet 

niet precies wat. Hij werd uw vriend en u informeerde hem over de situatie in Kameroen. 

Op 1 oktober 2017 werd u gearresteerd tijdens een protest in Buea. Er gingen grootschalige 

burgerprotesten door in Buea, maar u nam er niet aan deel. U werd toevallig gearresteerd terwijl u 

alleen was in uw huis, en werd overgebracht naar de gevangenis. In de gevangenis, werd u regelmatig 

ondervraagd. U werd daarbij mishandeld, en u diende ook te werken voor de gendarmes. De politie had 

ontdekt dat u lid was van de groep SCSAI, en zij ondervroegen u steeds over het werk dat u deed, de 

andere leden en het leiderschap. U loste echter niets. Na ongeveer vijf maanden, op 11 februari 2018 

werd u overgebracht naar het ziekenhuis omdat u zeer zwak was. De verpleegsters vroegen de 

gendarmes om uw handboeien los te maken, zodat u zich zou kunnen omkleden in een aparte kamer. 

Wanneer u in de kamer was om u te ontkleden, merkte u dat er een deur uitkwam in de kamer, 

waarachter een gang naar de achterkant van het ziekenhuis leidde. U ontsnapte via deze weg, en 

vluchtte terug naar uw huis in Buea. U bleef nadien ondergedoken in de stad wonen, en u overnachtte 

op verschillende plaatsen, zoals bij u thuis, in het huis van vrienden, of bij uw tante. U contacteerde uw 

familie, die erg bezorgd geweest was om u, en uw ouders meldden u dat het dorp Kwakwa – het dorp 

waar zij woonden – was platgebrand, en dat zij opnieuw naar het dorp Kedjom waren gevlucht. Uw 

broer, J.P., was gestorven tijdens deze aanval. U contacteerde eveneens J.-P. en deze stelde voor om 

u het land uit te leiden, naar België. Hij zou alles voor u regelen, en het vliegticket betalen, maar u 

diende voorlopig te wachten en ondergedoken te leven. U gaf uw identiteitsdocumenten aan hem zodat 

hij uw reis zou kunnen regelen. 

In de maand september van het jaar 2018, nam J.-P. u mee naar Benin, naar de stad Cotonou. U 

diende er uw vingerafdrukken af te geven om het visum te regelen. U verbleef ongeveer twee weken in 

Cotonou. Het visum werd u afgeleverd op 12 september, en u en J.-P., reisden daarna terug naar 

Kameroen, naar de stad Douala. U verbleef er bij uw vriend A.. Op 20 september 2018 ging u uw 

vriendin K. bezoeken in de wijk Bona Priso, in de stad Douala. Onderweg merkte u dat de president van 

Kameroen, Paul Biya, opnieuw campagne voerde voor een nieuwe ambtstermijn als president. U was 

verontwaardigd, u contacteerde een vriend uit uw organisatie SCSAI, genaamd S., en u filmde het 

gebeuren met uw telefoon. Wanneer u een tweede video aan het opnemen was, werd u gearresteerd 

door de politie. Uw telefoon werd vernietigd. U werd opnieuw opgesloten, en men dreigde u naar de 

gevangenis van Yaoundé over te brengen. Eén van de politieagenten stelde zich voor als de 

commissaris van het politiekantoor, en zei u te kunnen vrij laten wanneer u met hem seks zou hebben. 

U weigerde initieel, maar hij zette u zodanig onder druk dat u toegaf. Nadat u met hem had geslapen, 

liet hij u vrij, maar hij bleek te hebben gelogen over zijn functie, en niet de autoriteit te hebben om u vrij 

te laten. Hij zei dat u nog steeds ondergedoken moest leven, en ervoor moest zorgen dat u niet door de 

politie werd gezien. U kwam vrij op 25 september 2018. U slaagde erin om J.-P. opnieuw te contacteren, 

en deze was nog steeds bereid u mee te nemen naar België. U vertrok naar België op 28 september 

2018. U was op dat moment zeer ziek. 

In België aangekomen, bracht J.-P. u onder in een hotel. Op weg naar het hotel verloor u al uw 

identiteitsdocumenten. J.-P. heeft u niet geholpen om deze terug te krijgen, en uiteindelijk – wanneer u 

weigerde met hem een relatie aan te gaan – veranderde zijn hele houding tegenover u. Hij wilde u niet 

meer helpen, en bracht u naar de Dienst Vreemdelingenzaken zodat u zich als vluchtelinge kon 

registreren. De dienst was echter al gesloten, en u werd er geholpen door een onbekende, genaamd 

Se., die u onderdak bood. Opnieuw kreeg u met deze man problemen. Op 30 oktober 2018 diende u 

uiteindelijk een verzoek in tot internationale bescherming, in België. 

24 april 2019 werd door de commissaris-generaal de beslissing genomen tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. 20 mei 2019 diende u bij de 

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (verder RvV) een beroep in tegen de beslissing van het 

Commissariaat-Generaal.  
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Echter, de beslissing van 24 april 2019 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de 

subsidiaire beschermingsstatus werd door de commissaris-generaal ingetrokken op 23 juli 2019 en het 

beroep voor de RvV werd verworpen. U werd opnieuw uitgenodigd op het CGVS. U verklaarde dat uw 

tante, C.N., 29 oktober 2019 dood werd teruggevonden in Buea. Ook uw vader werd op 1 oktober 2019 

dood aangetroffen in de bush bij Kedjom Ketinguh. Van een oudere van het dorp vernam u dat het dorp 

werd aangevallen door militairen en uw vader daarbij om het leven kwam. 

 

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. 

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt 

dat u een persoonlijke vrees voor vervolging heeft, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie, 

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt, zoals bepaald in de definitie van 

subsidiaire bescherming zoals bepaald in artikel 48/4 §2 a) en b) van de Vreemdelingenwet U 

vertrok uit uw land van herkomst omdat u tot tweemaal toe zou zijn gearresteerd door de Kameroense 

autoriteiten op verdenking van lidmaatschap van de groep Southern Cameroon Separatists Advocating 

for Independence (SCSAI), en het ondersteunen van separatisme (zie notities CGVS 1, p.14-15, p.19-

20 en p.21). U slaagde er echter in te ontsnappen, en vluchtte vervolgens - met behulp van uw vriend 

Jean- Pierre – naar België (zie notities CGVS, p.4-6). Echter, weet u de problemen die u had met de 

Kameroense autoriteiten absoluut niet aannemelijk maken. 

Vooreerst, zijn er ernstige opmerkingen te plaatsen bij uw beweerde arrestaties, op 1 oktober 

2017 en 20 september 2018, en uw daaropvolgende ontsnappingen. 

Ten eerste, kan niet worden ingezien om welke redenen de politie [de gendarmes] dermate veel belang 

zouden stellen in uw activiteiten, of de activiteiten van de mede door u opgerichte groep SCSAI, of 

gericht naar u op zoek zouden gaan, om u te arresteren. Zo is het niet duidelijk om welke redenen de 

groep Southern Cameroon Separatists Advocating for Independence (SCSAI), waarin u actief was en 

waarvan u medeoprichter was (zie notities CGVS, p.21), überhaupt werd opgericht. Zo stelde u initieel 

dat de groep was ontstaan uit onvrede met de vicerector [vice-chancellor] van de universiteit van Buea, 

genaamd N.L., die het studiegeld van de studenten van de universiteit had achtergehouden (zie notities 

CGVS, p.15 en p.21). 

Niet veel later tijdens het persoonlijk onderhoud, werd u opnieuw gevraagd wanneer deze groep werd 

opgericht, en u stelde danig vaag dat het [de groep] werd opgericht wanneer de protesten begonnen, 

die op de campus waren gestart (zie notities CGVS, p.21). U stelde dat velen niet wisten wat er aan het 

gebeuren was in Kameroen, en in de war waren over de strijd van de [Engelstalige] leerkrachten en 

advocaten. U probeerde [met de groep] aan te tonen wat er gebeurde, en om welke redenen ze [de 

studenten] moeten opkomen voor hun rechten, en tegen de regering. Gezien uw antwoord absoluut niet 

duidelijk was, werd u een derde maal gevraagd wat er aan de basis lag van de oprichting van de groep 

SCSAI, en u stelde – opeens – dat u en uw medestudenten een probleem hadden met de lessen op de 

universiteit (zie notities CGVS, p.21). Er waren immers Franstalige leerkrachten aangesteld aan de 

universiteit, die ook vakken binnen uw studierichting gingen onderwijzen. U zei dat de groep was 

ontstaan omdat u zich wilde verzetten tegen het aanstellen van Franstalige leerkrachten aan de 

universiteit van Buea (zie notities CGVS, p.22). Het dient opgemerkt, dat u drie verschillende redenen 

opgaf voor het ontstaan van de door u mee opgerichte groep SCSAI, hetgeen reeds danig onduidelijk is. 

Echter, bleek u met uw groep slechts één protest te hebben georganiseerd op de campus, namelijk 

tegen de vicerector die de studiegelden van de studenten had achtergehouden (zie notities CGVS, 

p.22). De vicerector had tegen dit protest de politie ingeschakeld, en zij hadden het protest met geweld 

uit elkaar geslagen en arresteerden vele studenten (zie notities CGVS, p.22-23). Het dient opgemerkt 

dat u danig verwarrend bent omtrent de redenen voor de oprichting van de groep SCSAI, waarvan u 

medeoprichter zou zijn. Zo geeft u drie uiteenlopende redenen aan die aan de basis zouden liggen voor 

de oprichting van de groep. Naast de verwarring omtrent de redenen van het ontstaan van deze groep, 

bent u echter ook niet duidelijk over de doelstellingen van deze groep, of de zichtbare activiteiten die 

deze groep organiseerde. Zo bleek u met uw groep slechts één protest mee te hebben georganiseerd 

op de campus van de universiteit, maar had deze te maken met de onvrede omtrent de studiegelden. 

Nochtans, stelde u opnieuw danig vaag dat het ook ging om de Engelstalige kwestie in Kameroen, 

omdat de regering veel meer doet voor Franstalige universiteiten en leerkrachten (zie notities CGVS, 

p.15).  
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U stelde echter zelf dat de groep waarin u actief was slechts gericht was op het informeren en 

sensibiliseren van medestudenten en burgers over de geschiedenis van het Engelstalige deel van 

Kameroen (zie notities CGVS, p.15 en p.17). Zo zei u flyers te maken en onderzoek te doen over deze 

kwestie wanneer de crisis echt startte, om studenten over de kwestie te informeren. U wilde bewijzen 

leveren en leren over de geschiedenis van Zuid-Kameroen (zie notities CGVS, p.17). Verder stelde u 

ook – opnieuw geenszins concreet – dat de groep soms protesteerde, ging samenzitten, en tegen 

mensen ging praten over wat er echt gebeurde. U stelde dat u uw eigen onderzoek deed in de 

universiteit van Buea, boeken las en online-opzoekingen verrichtte, teneinde flyers op te stellen die de 

SCSAI dan kon uitdelen. Aan de andere kant stelde u dan weer dat de pamfletten niet alleen 

informeerden, maar ook aangaven wanneer er ghost towns werden gehouden (zie notities CGVS, p.17 

en p.24). Vergaderen deed u gewoon op de campus (zie notities CGVS, p.18), hoewel u het meer 

verborgen moest doen als het [de crisis] ruwer werd (zie notities CGVS, p.19). U communiceerde via 

een WhatsApp-groep en u deelde pamfletten uit achter de klaslokalen. Het dient dan ook opgemerkt dat 

u geenszins op een begrijpelijke manier kan aangeven waaruit de groep was ontstaan, en wat nu 

eigenlijk de bedoeling was van de activiteiten van de groep, zelfs al werd u hier herhaaldelijk over 

bevraagd. Daarnaast, bent u ook danig vaag over het leiderschap van de groep SCSAI. Zo heeft u het 

meermaals tijdens het persoonlijk onderhoud over uw leider, een zeker K.S.N., eveneens leider van de 

groepering West Cameroon Movement for Change (WCMC), die actief is in het Verenigd Koninkrijk (zie 

notities CGVS, p.14). U stelde dat hij ook de leider was van uw groepering, de SCSAI, maar zich reeds 

lange tijd in het Verenigd Koninkrijk bevond. U weet echter niet sinds wanneer hij Kameroen heeft 

verlaten, maar stelde wel dat hij uit hetzelfde dorp afkomstig was als u, namelijk het dorp Kedjom 

Ketinguh. Kingsley maakte zelf contact met uw groep, maar persoonlijk kent u hem niet goed (zie 

notities CGVS, p.21). Hij communiceerde met uw groep, en zei wat u moest doen (zie notities CGVS, 

p.17). In Kameroen zelf, aan de basis, bleek er geen echte leider te zijn. De groep bleek dan ook slechts 

uit twaalf tot twintig personen te bestaan (zie notities CGVS, p.22), waarvan u er slechts vijf kon 

opnoemen (zie notities CGVS, p.18). 

Het dient opgemerkt dat bezwaarlijk kan worden gesteld dat de groep SCSIA een omvangrijke groep 

was, met een duidelijk doel voor ogen, of met een beduidende impact bij de tegenstanders van het 

regime in Kameroen. Het gaat om een kleine groep die zich vooral richtte op het informeren van 

studenten, en die geen duidelijke leider had in Kameroen. Over uw leidinggevende in het Verenigd 

Koninkrijk, weet u slechts bitter weinig te vertellen. Dat u – lid zijnde van een dergelijk kleine, weinig 

zichtbare groep – gericht zou zijn gearresteerd in Kameroen, of gevaar zou lopen om bij een terugkeer 

naar Kameroen door de autoriteiten te worden gearresteerd of vervolgd, is dan ook danig weinig 

aannemelijk. Er kan immers niet worden gesproken van een duidelijk, expliciet politiek engagement 

uwentwege, en u kan de activiteiten van de groep, en uw eigen taken, slechts tergend vaag 

omschrijven. Bovendien, bleek u – na uw vlucht uit Kameroen – de bewegingen van uw medestanders 

niet meer op te volgen. U stelde dat er veel uit Kameroen waren weggelopen omwille van hun 

lidmaatschap, maar dat er nog een paar over waren (zie notities CGVS, p.17). Gevraagd om namen te 

geven van leden die zich nog in Kameroen bevinden, stelde u enkel dat S. in Gabon was, en Linda in 

Nigeria, maar dat u geen idee heeft over wie er in Kameroen is gebleven. U stelde niet meer te 

communiceren met hen omdat uw telefoon werd afgenomen (zie notities CGVS, p.17 en p.18). Zelfs op 

sociale media bleek u hen niet te contacteren, en u herhaalde dat u geen idee heeft over wat er met de 

overige leden is gebeurd (zie notities CGVS, p.18). Dat u dergelijk weinig moeite zou doen om te 

informeren naar de situatie van uw medestanders in Kameroen, terwijl zij zich in dezelfde situatie als u 

bevinden, getuigt van zodanig weinig interesse in uw eigen wedervaren, dat er geen geloof kan worden 

gehecht aan uw beweerde lidmaatschap van de groepering SCSAI, en het vermeende activisme dat u in 

het kader van deze groepering heeft gesteld. 

Ten tweede, kan geen geloof worden gehecht aan het feit dat u überhaupt zou zijn gearresteerd op 1 

oktober 2017. De coherentie van uw verklaringen omtrent deze arrestatie en uw daaropvolgende 

ontsnapping is dan ook ver zoek. Zo kan uit uw verklaringen worden afgeleid dat u op 1 oktober 2017 

slechts toevallig werd gearresteerd, en geenszins vanwege uw lidmaatschap van, of activiteiten voor, de 

groep SCSAI. U stelde immers dat u op het moment van uw arrestatie niet deelnam aan de protesten in 

de stad Buea (zie notities CGVS, p.23). U zei dat op 1 oktober 2017 een algemeen protest doorging in 

Buea, dat vredevol verliep, maar dat de politie met wapens was gekomen. U was thuis, en had die dag 

niets gedaan. De politie brak uw deur open en arresteerde u. Ze hebben u geen vragen gesteld. Slechts 

de dag na uw arrestatie zei de politie dat u gekend was, en dat u werd gezocht. Ze ondervroegen u in 

verband met uw lidmaatschap van, en activiteiten voor, SCSAI (zie notities CGVS, p.23-24). U loste 

echter niets in verband met de andere leden van de groep. Nochtans blijken uw verklaringen over de 

handelingen van de autoriteiten absoluut merkwaardig en zeer weinig logisch. U bleek immers reeds 

deel te zijn van de organisatie SCSAI, en voor hen activiteiten te verrichten sinds het jaar 2016 (zie 

notities CGVS, p.15).  
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De politie arresteerde u echter – zonder aanleiding, gezien u niet aan de algemene protesten deelnam - 

pas een jaar later, op 1 oktober 2017 (zie notities CGVS, p.23). U was toen gewoon thuis. Zij blijken u 

vijf maanden te hebben vastgehouden – alvorens u kon ontsnappen – en u wekelijks te hebben 

verhoord omwille van uw activiteiten voor SCSAI (zie notities CGVS, p.24), maar aan de andere kant, 

bleken zij zelfs niet eens geïnteresseerd in uw activiteiten. Zij namen immers geenszins uw telefoon in 

beslag, en doorzochten ook uw huis niet, om meer te weten te komen over uw werkelijke activiteiten 

voor het SCSAI (zie notities CGVS, p.25). Uiteindelijk kon u – na vijf maanden te zijn ondervraagd, maar 

niets te hebben gelost – zomaar uit het ziekenhuis ontsnappen omdat de politie ermee instemde om uw 

handboeien los te maken, en u alleen in een kamer te laten met een deur die toegang gaf tot een 

uitgang uit het ziekenhuis (zie notities CGVS, p.19 en p.26). Het is dan ook danig weinig geloofwaardig 

dat de politie u – indien zij werkelijk meenden dat u een dergelijk bedreiging voor de autoriteiten zou 

vormen, en nadat zij u meer dan vijf maanden zouden hebben vastgehouden, gewoon zou laten 

ontsnappen vanwege een onoplettendheid in het ziekenhuis. Over uw vasthouding, heeft u 

daarenboven ook opmerkelijk tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Zo stelde u aanvankelijk dat u alleen 

werd opgesloten in een klein kamertje (zie notities CGVS, p.23), om niet veel later aan te geven dat er 

zich vijf vrouwen in uw cel bevonden (zie notities CGVS, p.26). Deze tegenstellingen doen de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen opnieuw danig wankelen. 

Ten derde, dient opgemerkt, dat u – nadat u uit het ziekenhuis ontsnapte, op 11 februari 2018 – 

geenszins heeft nagedacht over de toekomst, of geprobeerd heeft om op een ernstige of duurzame 

manier onder te duiken, of het land te ontvluchten. U stelde immers dat u na uw ontsnapping uit het 

ziekenhuis – nadat u een eerste keer was gearresteerd – gewoon terug naar huis ging (zie notities 

CGVS, p.19). U ging terug naar uw eigen wijk, maar stelde dat u er niet veilig was (zie notities CGVS, 

p.26). Om die reden sliep u bij buren of vrienden, of bij uw tante (zie notities CGVS, p.26-27). Gevraagd 

hoe u nagedacht heeft over de situatie, en wat uw plan was om uit de situatie [van onderduiken] te 

geraken, antwoordde u dat u geen middelen had omdat het land niet werkt, en dat u niets kon doen. U 

had geen plan (zie notities CGVS, p.27). U had uw documenten aan uw vriend J.-P. gegeven, die had 

aangeboden om u te helpen, en u was van hem afhankelijk (zie notities CGVS, p.19). U bleef op die 

manier leven in de stad Buea, tot september van het jaar 2018, wanneer u met J.-P. naar de stad 

Cotonou vertrok, in Benin, om uw aanvraag voor een visum te vervolledigen (zie notities CGVS, p.8). 

Het dient opgemerkt, dat het danig weinig geloofwaardig is dat u van 10 februari 2018 tot september 

2018 ondergedoken in de stad Buea leefde, en dat u op geen enkele andere manier heeft geprobeerd 

om de stad eerder te ontvluchten, maar uw lot enkel in de handen legde van een persoon die u slechts 

drie à vier maanden kende (zie notities CGVS, p.7). U was immers ontsnapt aan de autoriteiten in Buea, 

en u vreesde dat de politie [gendarmes] u opnieuw zou komen zoeken (zie notities CGVS, p.19 en 

p.26). Het is dan ook danig vreemd dat u niet eerder probeerde om uit de stad Buea te vertrekken om 

uzelf in veiligheid te brengen. U stelde echter meermaals dat u niet kon vertrekken uit Buea vanwege de 

onveiligheid en wegblokkades, en dat u op die manier ook uw ouders niet kon opzoeken, die zich - na 

de brand in het dorp Kwakwa (zie notities CGVS, p.19) – in het dorp Kedjom [Ketinguh] bevonden (zie 

notities CGVS, p.19 en p.26). Nochtans, bleek u opeens, na zeven maanden ondergedoken te hebben 

geleefd in de voor u danig onveilige stad Buea, de stad gewoon – alleen - te kunnen verlaten, met een 

wagen, om naar de stad Douala te reizen (zie notities CGVS, p.26). Meer nog, u bleek uw land van 

herkomst, Kameroen, gewoonweg te kunnen verlaten via de grens, om in de stad Cotonou, in Benin, 

een visumaanvraag [voor Europa] te kunnen vervolledigen (zie notities CGVS, p.8 en p.26). Uiterst 

merkwaardig is dan ook dat u – na het vervolledigen van uw visumaanvraag – eenvoudigweg 

terugkeerde naar Kameroen, het land waarvan u zei dat het voor u danig onveilig was, en alwaar de 

autoriteiten naar u op zoek waren. Ook uw vriend S. had nog eens herhaald dat de autoriteiten in de 

stad Buea nog steeds naar u op zoek waren (zie notities CGVS, p.8). Om die reden, ging u niet terug 

naar de stad Buea, maar wel naar de stad Douala. Echter, indien u daadwerkelijk een oprechte vrees 

voor vervolging zou koesteren in Kameroen, is het danig weinig geloofwaardig dat u niet eerder trachtte 

de stad Buea te verlaten, en uiteindelijk – wanneer het u toch was gelukt Kameroen te verlaten – 

gewoon zou terugkeren naar Kameroen. Het was immers initieel uw bedoeling om Kameroen te 

verlaten, en dit was de reden dat u J.-P. uw identiteitsdocumenten toevertrouwde. Dat u na uw verblijf in 

Benin, gewoon naar Kameroen terugkeerde, wijst er enkel op dat u op dat moment geenszins de 

autoriteiten in Kameroen vreesde. Dat u daarenboven klaarblijkelijk geen problemen ondervond bij de 

grensovergang tussen Benin en Kameroen, wanneer u heen en weer reisde, wijst er opnieuw op dat u 

geenszins actief gezocht wordt door de Kameroense autoriteiten. Danig verbijsterend zijn ook uw 

verklaringen dat u enkel de instructies van J.-P. zou hebben opgevolgd, en dat u daarom met hem naar 

Benin was gegaan (zie notities CGVS, p.8). U bleek zich, terwijl u stelde angst te koesteren voor de 

autoriteiten van Kameroen, op geen enkel moment vragen te stellen bij de handelingen die J.-P. stelde, 

en deze blindelings op te volgen.  
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Voor een volwassen vrouw, die reed afstudeerde aan de universiteit, en medeoprichter was van een 

drukkingsgroep, is deze desinteresse in de eigen situatie op zijn minst merkwaardig te noemen. 

Ten vierde, wat betreft uw tweede arrestatie op 20 september 2018, in de stad Douala, dient opgemerkt, 

dat uw verklaringen omtrent deze arrestatie zodanig merkwaardig zijn, dat eveneens geen geloof kan 

worden gehecht aan het feit dat u een tweede keer zou zijn gearresteerd. U stelde te zijn gearresteerd 

omdat u met uw telefoon een video opnam van de presidentiële campagne van Paul Biya in de stad 

Douala (zie notities CGVS, p.12 en p.19). U zond een eerste video naar uw vriend S. [die volgens uw 

eerdere verklaringen in Gabon verbleef (zie notities CGVS, p.8), maar zich volgens andere verklaringen 

nog steeds in de stad Buea bevond (zie notities CGVS, p.20)]. Tijdens de opname van een tweede 

filmpje, werd u gearresteerd. De politie [gendarmes] vernietigden uw telefoon en sloten u op in de 

gevangenis van Douala (zie notities CGVS, p.9 en p.20). Danig verbijsterend is echter het feit dat de 

politie uit de stad Douala niet op de hoogte bleek van uw arrestatie in de stad Buea, een zevental 

maanden eerder. Gevraagd of de politie u heeft gesproken over uw eerdere arrestatie in de stad Buea, 

antwoordde u – danig verbazend – dat zij dit niet deden, omdat u in een andere stad was, namelijk 

Douala (zie notities CGVS, p.20). U stelde dat de politie in de stad Buea anders zijn dan die in de stad 

Douala, en dat u niet naar de stad Buea kon terugkeren omdat u er werd gezocht. U voegde eraan toe 

dat de politie [van Douala] u naar de stad Yaoundé wilde brengen. Gezien uw antwoord danig 

verbazend was, werd nogmaals gesteld dat u in de stad Buea ontsnapt was uit de handen van de 

politie, en er werd u dan ook gevraagd hoe het kan dat de politie uit Douala daar niets over zou weten. 

Opnieuw verklaarde u – danig verwonderlijk – dat u ontsnapt was uit Buea, en dat Buea anders is, 

omdat u de mensen in Douala niet kent. Ze [de politie] arresteerden u gewoon omwille van de video, 

maar ze kenden u niet. U stelde dat zij u niets zeiden over [uw arrestatie in] Buea, waarna u – opeens 

uw verklaringen wijzigend – stelde dat u denkt dat zij toch een idee hadden over het feit dat u werd 

gezocht in de stad Buea, maar dat ze u niets hebben verteld daarover. Dat de politie in de stad Douala 

niets zou weten over uw eerdere arrestatie in de stad Buea, terwijl u meermaals heeft aangegeven dat u 

nog steeds door de autoriteiten in Buea zou worden gezocht vanwege uw activiteiten van de SCSAI en 

uw ontsnapping, is dan ook zodanig weinig logisch en aannemelijk, dat afbreuk wordt gedaan aan uw 

verklaringen daadwerkelijk te zijn gearresteerd in de stad Buea of de stad Douala. 

Verder, bleek u met uw eigen, geldig Kameroens paspoort het land te hebben verlaten. Dat u met uw 

eigen paspoort Kameroen per vliegtuig kan verlaten, wijst er enkel op dat u geenszins door de 

Kameroense autoriteiten wordt gezocht. U verklaarde uit Kameroen te zijn vertrokken op 28 september 

2018, vanop de luchthaven van de stad Douala (zie notities CGVS, p.6). U vertrok met uw eigen, geldig 

Kameroens paspoort, en u werd vergezeld door uw vriend J.-P.. In dit paspoort bevond zich ook een 

visum, maar u stelde niet te weten voor welk land, of welk soort visum het was. U heeft op de 

luchthaven van Douala geen enkel probleem gekend, en ook aan de paspoortcontrole op de luchthaven 

van Douala heeft u geen problemen gehad. Dat u zo maar uit Kameroen zou kunnen reizen met uw 

eigen paspoort en visum, terwijl u beweerde dat u door de Kameroense overheid zou worden gezocht, 

is dan ook danig weinig aannemelijk, en doet enkel afbreuk aan de algehele geloofwaardigheid van de 

door u geopperde problemen die u zou hebben gehad met de Kameroense autoriteiten. Bovendien, 

bleek u bij aankomst in België al uw identiteitsdocumenten, zowel als uw schooldocumenten, te zijn 

verloren op de luchthaven of in de taxi op weg naar het hotel (zie notities CGVS, p.4). U deed echter 

geen enkele poging om deze verloren documenten terug te krijgen, hetgeen de geloofwaardigheid van 

uw relaas absoluut niet ten goede komt. U stelde echter enkel te betrouwen op uw vriend J.-P., maar dat 

deze u niet heeft geholpen. 

Ten slotte, dient opgemerkt, dat er überhaupt weinig coherentie te vinden is in de chronologie van uw 

verhaal. Zo stelde u lid te zijn geworden van de SCSAI in het jaar 2016, terwijl u studeerde aan de 

universiteit van Buea (zie notities CGVS, p.15). U bent echter in hetzelfde jaar afgestudeerd aan deze 

universiteit, en u werkte daarna drie maanden bij het Buea Taxation Centrum (zie notities CGVS, p.11). 

U heeft daarna niet meer gewerkt (zie notities CGVS, p.12), maar woonde nog steeds in de stad Buea, 

tot u bent gearresteerd op 1 oktober 2017. U zou in deze hele periode, tot uw arrestatie, actief zijn 

geweest voor de groep SCSAI. De activiteiten en vergaderingen van de SCSAI gingen door op de 

campus [van de universiteit] en ook de leden van de SCSAI – die vooral bestonden uit uw klasgenoten 

(zie notities CGVS, p.21) – bevonden zich op de campus (zie notities CGVS, p.18). U deed er 

opzoekingswerk voor het aanmaken van pamfletten in de universiteitsbibliotheek (zie notities CGVS, 

p.7, p.15 en p.17), en deze pamfletten werden uitgedeeld achter de klaslokalen (zie notities CGVS, 

p.22). Nochtans, werd u door niemand aangesproken, en bleek niemand het vreemd te vinden dat u 

zich nog steeds in de universiteitsbibliotheek bevond (zie notities CGVS, p.23). Gezien u reeds een 

lange tijd voor uw arrestatie afgestudeerd bleek aan de universiteit van Buea, is op zijn minst vreemd 

dat u nog steeds dermate actief zou zijn op de campus van de universiteit, pamfletten uitdeelde op de 

campus, en regelmatig opzoekingswerk verrichtte in de universiteitsbibliotheek, zonder dat iemand zich 

daarbij vragen zou hebben gesteld. 
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Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale bescherming 

ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in 

het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er 

zwaarwegende gronden zijn 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 ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet. Asielzoekers uit 

bepaalde zones in Engelstalig Kameroen krijgen de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 § 

2 c van de Vreemdelingenwet toegekend op basis van de algemene toestand in hun regio, dit indien zij 

hun reële herkomst uit deze regio en hun achtergrond aannemelijk maken en voor zover blijkt dat er 

geen reëel intern vluchtalternatief bestaat. 

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Kameroen (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) blijkt dat Kameroen momenteel getroffen wordt door de 

zogenaamde “Engelstalige crisis”. Het gaat hierbij echter om een gelokaliseerd conflict dat zich in 

hoofdzaak beperkt tot de Engelstalige regio’s North West en South West. Uit de informatie blijkt duidelijk 

dat er fundamentele verschillen tussen de veiligheidssituatie in Franstalig Kameroen en deze in 

Engelstalig Kameroen. 

Het Commissariaat-generaal benadrukt voorts dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt 

dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen 

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de 

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. Hierbij geldt als 

voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan 

verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal van oordeel dat u zich aan 

de bedreiging van uw leven of persoon als gevolg van de veiligheidssituatie in uw regio van herkomst 

kan onttrekken door zich in Franstalig Kameroen te vestigen, meer bepaald in Douala waar u over een 

veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt. 

Niettegenstaande het conflict een grote impact heeft op de bewegingsvrijheid van de bewoners van de 

Engelstalige zone van het land, onder meer door de ghost town operaties en de vele check points van 

zowel de Kameroense autoriteiten als van de separatisten, blijkt evenwel dat het mogelijk is om zich van 

de Engelstalige naar de Franstalige regio van het land te verplaatsen. Bovendien is de Franstalige regio 

van Kameroen bereikbaar via de internationale luchthavens van Douala en Yaoundé. 

Wat de veiligheidssituatie in 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, 

niet algemeen verspreid, noch dermate willekeurig dat er kan gesteld worden dat een burger louter door 

zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in artikel 48/4 §2 c) van de Vreemdelingenwet 

bedoelde ernstige bedreigingen. 

De situatie in het Franstalige gedeelte van Kameroen beantwoordt dan ook niet aan de criteria van 

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingewet dat beoogt 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, 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. 

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. 

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf
https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf
https://www.cgvs.be/nl
https://www.cgvs.be/nl
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Derhalve dient nog onderzocht te worden of u over een redelijk intern vestigingsalternatief beschikt in 

Franstalig Kameroen, meer bepaald in Douala. Rekening houdend met uw persoonlijke 

omstandigheden kan van u echter redelijkerwijs verwacht worden dat u zich in Franstalig 

Kameroen, meer bepaald Douala, vestigt. Zo heeft u immers aangegeven vrienden te hebben in 

Douala en af en toe tijdens feestdagen bij hem/ hen op bezoek te gaan. Uw vriend A., woonachtig in 

Bonapriso, Douala, gaf u onderdak in de periode van 15 tot en met 28 september 2018 (zie notities 

CGVS, p. 8-9). Ook uw vriend Ch. - die u zogenaamd zou hebben bezocht wanneer u werd 

gearresteerd - is woonachtig in Bonanjo in Douala (zie notities CGVS, p.19). U verklaart niet langer 

contact te hebben met hen, maar bent niet eensluidend over de reden waarom. Het eerste persoonlijk 

onderhoud verklaarde u A., wiens nummer u meenam uit Kameroen, niet langer te kunnen bereiken en 

te vermoeden dat hij zijn gsm-toestel verloor (zie notities CGVS, p.18). Het tweede persoonlijk 

onderhoud stelt u dat u uw telefoon verloor en u A. niet kon bereiken (zie notities CGVS dd. 04/12/2019, 

p. 16). Kortom, kan worden gesteld dat u vertrouwd bent met Douala. Wat bovendien belangrijk is in de 

beoordeling of u over een intern vestigingsalternatief beschikt in Franstalig Kameroen, is uw 

opleidingsniveau. U bent immers universitair geschoold; u behaalde in 2016 uw diploma Banking & 

Finance aan de Universiteit van Buea. Tenslotte dient opgemerkt dat u gedurende 3 maanden - of zoals 

voor de DVZ werd verklaard; 3 jaar - stage liep bij Buea taxation center, en u dus enige werkervaring 

kan voorleggen. Rekening houdende met voorgaande, kan dan ook niet ingezien worden waarom u zich 

niet in het Franstalige gedeelte zou kunnen vestigen en u haalt hiertoe ook geen gegronde redenen aan. 

U tijdens het eerste persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd of u in een andere stad kon gaan 

wonen, stelt u erg algemeen dat niet te kunnen daar de twee regio’s vechten en de crisis daar is. U 

voegt toe dat het niet veilig is en er ook conflicten zijn in Douala. Tenslotte stelt u er niet vrij te kunnen 

praten. U werpt echter geen reden op waarom het voor u specifiek onmogelijk zou zijn zich te vestigen 

in Franstalig Kameroen, meer bepaald Douala. Zoals eerder reeds opgemerkt, beantwoordt de situatie 

in het Franstalige gedeelte van Kameroen niet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingewet 

Gelet op bovenstaande vaststellingen stelt het Commissariaat-generaal vast dat, daargelaten de 

huidige situatie in uw regio van herkomst, u in Douala, in Franstalig Kameroen over een veilig en 

redelijk intern vluchtalternatief beschikt in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet. 

U toont geenszins het tegendeel aan. 

Wat betreft de door u, in het kader van uw verzoek tot internationale bescherming, neergelegde kopieën 

van flyers en pamfletten, waarvan u zei dat slechts sommigen van uw hand waren (zie notities CGVS, 

p.16), dient opgemerkt dat zij bovenstaande vaststellingen niet weten te wijzigen. Hierboven werd 

immers geconcludeerd dat het niet geloofwaardig is dat u zou zijn gearresteerd omwille van uw 

activiteiten voor de groep SCSAI, zoals het verrichten van opzoekwerk voor deze flyers, die uiteindelijk 

door de leden van de groep SCSAI zouden zijn rondgedeeld. De door u neergelegde pamfletten 

vermelden overigens nergens door wie ze zijn opgesteld, of door welke organisatie ze zijn aangemaakt, 

en hebben bijgevolg slechts een indirecte bewijswaarde wanneer ze gepaard gaan met geloofwaardige 

verklaringen, hetgeen in casu geenszins het geval is. 

Wat betreft de door u neergelegde video over de aanval en het platbranden van het dorp Kwakwa, 

waarbij uw broer zou zijn omgekomen en uw familie zou zijn gevlucht (zie notities CGVS, p.13 – 

screenschot van video in groene map “documenten”), dient opgemerkt dat die aan bovenstaande 

vaststellingen niets wijzigt. Dat het dorp daadwerkelijk werd aangevallen wordt in het bovenstaande 

immers niet in vraag gesteld. Overigens, formuleerde u geen enkele vrees in verband met deze aanval. 

Wat betreft de door u neergelegde video, die zou zijn gemaakt vlak voor uw tweede arrestatie op 20 

september 2018 (zie notities CGVS, p.19 – screenshot van video in groene map “documenten”), dient 

opgemerkt, dat uit deze video geenszins kan worden afgeleid dat u daadwerkelijk zou zijn gearresteerd 

– hetgeen in bovenstaande vaststellingen betwist wordt. De video toont enkel u, en een aantal 

voertuigen waarop de naam van Paul Biya prijkt. In die zin heeft deze video enkel een indirecte 

bewijswaarde zolang het gepaard gaat met geloofwaardige verklaringen, hetgeen in casu geenszins het 

geval is. 

Wat betreft de door u neergelegde medische documenten, kan enkel worden geconcludeerd dat u in 

België behandeld bent voor malaria, dat u bloedtesten heeft ondergaan, en dat u een MRI heeft 

ondergaan in verband met het uitblijven van uw menstruatie (zie notities CGVS, p.16). Deze wijzigen 

niets aan de hierboven gedane vaststellingen in verband met uw vluchtmotieven. 

De door u tijdens het tweede persoonlijk onderhoud op het CGVS neergelegde documenten 

weten bovenstaande conclusies evenmin te wijzigen. 

Het neergelegde artikel met als titel‘ Police Arrest, Tear Gas UB Students’, verschenen op 26 april 2017 

op de website van Cameroon News Agency (zie https://cameroonnewsagency.com/police-arrest-and-

tear-gas-ubstudents/) kan niet overtuigen en is, sterker nog, in strijd met de door u afgelegde 

verklaringen.  
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Het dient ten eerste opgemerkt dat het ten zeerste verwondert dat bovenstaand artikel, op de website 

gepubliceerd op 26 april 2017, melding maakt van gebeurtenissen die plaatsvonden in november 2016. 

Dat getuigt van weinig actuele en accurate berichtgeving. Bovendien wordt er geen auteur vermeld. 

De gebeurtenissen die worden beschreven, worden ook door u aangehaald in het kader van de 

oprichting van SCSAI, en het door SCSAI georganiseerde protest op de campus, namelijk tegen de 

vicerector die de studiegelden van de studenten had achtergehouden (zie notities CGVS, p.22). De 

vicerector had tegen dit protest de politie ingeschakeld, en zij hadden het protest met geweld uit elkaar 

geslagen en arresteerden vele studenten. U verklaart toen niet te zijn gearresteerd omdat u kon 

wegvluchten nadat u een shortcut nam naar uw studentenhuis (zie notities CGVS, p. 23). Echter, in het 

door u neergelegde artikel wordt uw naam vermeld en gesteld dat u wél werd aangehouden: ’ Some of 

the instigators like K.N., L., N.K.A., E.N., K.E. including dozens of female and male students were 

apprehended’. Wederom wordt de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde feiten fundamenteel 

aangetast. 

Het neergelede overlijdenscertificaat van uw tante C.N. [V.C.N.], verkregen via uw nicht T., stelt dat uw 

tante 29 oktober 2019 om het leven kwam ten gevolge van een ‘cardio respiratory arrest’. U oppert dat 

ze mogelijks werd vermoord aangezien haar leven werd bedreigd door de autoriteiten omwille van u en 

uw problemen. Uw problemen werden echter niet geloofwaardig bevonden en bijgevolg staat evenmin 

vast dat uw tante om het leven zou zijn gebracht. Dit kan evenmin worden afgeleid uit het neergelegde 

certificaat dat hoogstens bewijst dat uw tante stierf. 

U legt ook een affidavit neer, opgesteld door diezelfde tante C.N., om te bewijzen dat u in Kameroen 

omwille van uw politiek engagement zou zijn vervolgd. Ten eerste dient opgemerkt dat het document 

niet gedateerd is. Ten tweede dient opgemerkt dat in het affidavit staat dat uw tante werd geboren op 17 

juli 1979 terwijl haar geboortedatum op de overlijdensakte 17 mei 1979 is. Volgens het affidavit werd ze 

bovendien geboren in Kedjom Ketinguh en volgens de overlijdensakte in Abar - wat volgens u rond Kom 

gelegen (zie notities CGVS dd. 04/12/2019, p. 12). Dit komt de authenticiteit en geloofwaardigheid van 

zowel de neergelegde overlijdensakte als affidavit geenszins ten goede. U verklaart uw tante te hebben 

aangespoord een advocaat te consulteren teneinde te bewijzen dat ze twee keer werd opgeroepen door 

de gendarmen. Een affidavit is immers geen authentieke akte, maar louter een bevestiging van de 

daarin vermelde eenzijdige verklaringen op de daarin bepaalde dag die niet nader werd bepaald. Het 

bewijst geenszins dat de eenzijdige verklaring zelf waarachtig is, temeer nu het affidavit werd afgelegd 

door uw tante die op uw verzoek de verklaringen in het affidavit liet neerpennen, en dus kan het affidavit 

bezwaarlijk als objectief worden aanzien. Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de geopperde 

ondervragingen waarvan sprake is in het affidavit in het verlengde liggen van iets dat geenszins werd 

bewezen, namelijk uw problemen met de Kameroense autoriteiten ten gevolge van uw betrokkenheid bij 

SCSAI. 

U legt ook enkele berichten neer, gedeeld door een zekere ‘P.N.H.N. - volgens u een journalist op social 

media - die betrekking hebben op 1) de staking op de universiteit van Buea in november 2016 

(27/11/2016), 2) de moord gepleegd door soldaten op twee jongens in de straten van Babanki 

(29/12/2018), 3) de moord gepleegd door soldaten op twee mannen in small Babanki, oftewel Kedjom 

Ketinguh (19/09/2018), 4) de situatie in Bambui, Bambili en Big Babanki (03/11/2018). U legt ook een 

bericht neer, gedeeld door een zekere A.E.M. met betrekking tot de geweldpleging in Big Babanki (5 

april 2019). U gevraagd waarom u dit neerlegt, stelt u door middel van deze informatie uw problemen te 

willen omkaderen. Het betreft echter berichtgeving over de algemene situatie en gebeurtenissen die 

hebben plaatsgevonden in de omgeving van uw beweerde geboortedorp in het Engelstalig gedeelte van 

Kameroen, die niets met uw persoonlijk problemen te maken heeft. 

Het door u neergelegde attest met schoolresultaten van de universiteit heeft betrekking op uw 

verklaringen omtrent uw studies die door het CGVS niet in twijfel worden getrokken en weten bijgevolg 

bovenstaande bevindingen niet te wijzigen. Hetzelfde geldt voor de neergelegde geboorteakte, die u 

heeft verkregen van Se.B. nadat hij de geboorteakte bij hem thuis aantrof. 

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingen werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te 

formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Na afloop van 

het tweede persoonlijk onderhoud van 4 december 2019 werden opmerkingen ontvangen. De 

opmerkingen die louter betrekking hebben op foutieve schrijfwijzen van namen, zowel van personen als 

plaatsen, net als opmerkingen aangaande hiaten in de notities van het persoonlijk onderhoud, werden 

meegenomen in de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming, maar kunnen 

bovenstaande conclusies niet ombuigen. 

 

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. Verzoekschrift en stukken 

 

2.1. Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 25 mei 2020 met betrekking tot de vluchtelingenstatus 

aan “dat zij de waarheid heeft verteld, en naar best vermogen heeft geantwoord op de vragen van 

verweerster”. 

 

Waar verweerder in de bestreden beslissing stelt “dat het ongeloofwaardig zou zijn dat de Politie/ de 

gendarmen zich bezig zouden houden met de opsporing en vervolging van een groepje activisten dat 

amper een twintigtal leden telt en bovendien amateuristisch te werk gaat”, blijkt volgens verzoekster uit 

de informatie bij het verzoekschrift “dat iedereen die het beleid van de overheid niet aanhangt een 

potentieel slachtoffer is: studenten, hun ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, eet, zeker in de 

periode 2016-2017”. Zij stelt dat zij “door haar implicatie bij de SCSAI behoorden tot de tegenhangers 

van het beleid en om die reden een potentieel gevaar vormde dat moest worden geëlimineerd”. 

 

Wat de arrestatie op 1 oktober 2017 betreft, brengt verzoekster aan dat zij gearresteerd werd “allicht 

omdat de gelegenheid zich voordeed en de politieke omstandigheden in de regio dit rechtvaardigden”. 

Zij vermoedt “dat de Politie al langer vermoedde dat zij betrokken was bij de SCSAI, maar te weinig 

elementen tegen haar hadden om een arrestatie te rechtvaardigen en/of een veroordeling te bekomen”. 

Aldus verzoekster overkwam dit “wel meer personen”, zoals zou blijken uit de door haar bij het 

verzoekschrift gevoegde stukken. Zij stelt verder dat de politie “informatie van verzoekster [wilde] 

bekomen aangaande de activisten die actief waren in BUEA en dan meer bepaald aan de universiteit”, 

wat de reden zou zijn “waarom men verzoekster 5 maanden gevangen in hield, in de hoop dat zij 

uiteindelijk zou spreken”. Zij verduidelijkt nog dat “de verhoren [plaatsvonden] in een klein kamertje” 

maar dat zij de cel deelde “met 5 andere vrouwen”.  

 

Dat zij uit het ziekenhuis kon ontsnappen, “was, zoals verzoekster zelf reeds heeft aangegeven, een 

absolute toevalstreffer” door “een onoplettendheid” van de politie. Verzoekster voert aan dat zij na haar 

ontsnapping “overal en nergens” onderdook en dat zij, na haar terugkeer uit Benin, “maximum 14 

dagen” in Kameroen verbleef “alvorens het land opnieuw te verlaten”. 

 

De arrestatie in Douala was, aldus verzoekster, “van korte duur” en aan de hand van “een weinig 

professioneel politieagent die louter uit was op het misbruiken van de zwakke positie van verzoekster”. 

Zij verduidelijkt dat deze agent bij de arrestatie aanvankelijk niet op de hoogte was van haar eerdere 

arrestatie in Buea, maar “later, nadat de politieagent de databanken had gecheckt heeft hij uiteraard 

kunnen vaststellen dat verzoekster gezocht werd wegens een eerdere ontsnapping vanuit het 

ziekenhuis in BUEA”. 

 

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, klaagt verzoekster aan dat verweerder “hiernaar 

onvoldoende onderzoek heeft gedaan” en dat zij “wél voldoet aan de voorwaarden om subsidiaire 

bescherming toegekend te krijgen”. Zij gaat in op de veiligheidssituatie in Engelstalig Kameroen. 

 

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te vernietigen en haar als vluchtelinge te erkennen, haar 

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. 

 

2.2. Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “These Killings Can Be Stopped, Human Rights Watch”, 

“Overlijdensakte tante”, “Informatie geweld universiteit” en “Informatie geweld in het algemeen”. 

 

2.3. Verweerder brengt middels een aanvullende nota van 15 december 2020 volgende nieuwe 

elementen ter kennis:  

“Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Kameroen (COI Focus “Cameroun. 

Situation sécuritaire liée au conflit anglophone.” dd. 16 oktober 2020 (update), […] en COI Focus 

“Cameroun. La crise anglophone. Situation des anglophones.” dd. 15 mei 2019) blijkt dat Kameroen 

momenteel getroffen wordt door de zogenaamde “Engelstalige crisis”. Het gaat hierbij echter om een 

gelokaliseerd conflict dat zich in hoofdzaak beperkt tot de Engelstalige regio’s North West en South 

West. Uit de informatie blijkt duidelijk dat er fundamentele verschillen tussen de veiligheidssituatie in 

Franstalig Kameroen en deze in Engelstalig Kameroen. 

Het Commissariaat-generaal benadrukt voorts dat uit artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet volgt 

dat er geen behoefte aan bescherming is indien er in een deel van het land van herkomst geen 

gegronde vrees voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade bestaat, en indien van de 

verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft.  
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Hierbij geldt als voorwaarde dat de verzoeker op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich 

toegang kan verschaffen tot dat deel van het land. In casu is het Commissariaatgeneraal is van oordeel 

dat verzoekende partij zich aan de bedreiging van haar leven of persoon als gevolg van de 

veiligheidssituatie in haar regio van herkomst kan onttrekken door zich in Franstalig Kameroen te 

vestigen, meer bepaald in Douala waar zij over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt. 

Niettegenstaande het conflict een grote impact heeft op de bewegingsvrijheid van de bewoners van de 

Engelstalige zone van het land, onder meer door de ghost town operaties en de vele check points van 

zowel de Kameroense autoriteiten als van de separatisten, blijkt evenwel dat het mogelijk is om zich van 

de Engelstalige naar de Franstalige regio van het land te verplaatsen. Bovendien is de Franstalige regio 

van Kameroen bereikbaar via de internationale luchthavens van Douala en Yaoundé. 

Wat de veiligheidssituatie in de Franstalige regio van Kameroen betreft, dient te worden vastgesteld dat 

deze regio, met uitzondering van een paar geïsoleerde incidenten, niet getroffen wordt door het geweld 

gelieerd aan de Engelstalige crisis. Uit de informatie blijkt duidelijk dat het geweld naar aanleiding van 

de Engelstalige crisis in het Franstalige gedeelte thans erg beperkt is, en niet algemeen verspreid, zodat 

er niet kan gesteld worden dat een burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op 

de in artikel 48/4 §2 c) van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreigingen. 

De situatie in het Franstalige gedeelte van Kameroen beantwoordt dan ook niet aan de criteria van 

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingewet dat beoogt 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, 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. 

Verder blijkt uit de door het CGVS gehanteerde informatie dat talrijke Engelstaligen toevlucht zoeken tot 

de Franstalige regio’s. Ze worden er opgevangen door Engelstalige families die reeds lange tijd in 

Franstalig Kameroen zijn gevestigd, door kerken en traditionele chefs, door Franstalige Kameroeners, ... 

Er zijn echter ook ontheemden die genoodzaakt zijn op straat te leven. De grootschalige verplaatsingen 

van de bevolking uit Engelstalig Kameroen brengt 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. Vele Engelstalige ontheemden leven er in precaire 

omstandigheden. Niettegenstaande de identiteitscontroles en razzia’s uitgaande van de autoriteiten in 

vergelijking meer de Engelstaligen viseren en het aantal razzia’s is gestegen, is over het algemeen de 

veiligheid van Engelstaligen gegarandeerd in Franstalig Kameroen. Uit het geheel van de informatie 

blijkt nog steeds 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. 

Met uitzondering van een aantal geïsoleerde gevallen, worden de Engelstaligen bovendien niet 

gediscrimineerd door de Franstalige bevolking.” 

 

 

Beoordeling 

 

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale 

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een 

verzoekster om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument 

in te gaan.  

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich 

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoekster nood heeft aan 

internationale bescherming. 

 

4. Verzoekster verklaart niet te kunnen terugkeren naar Kameroen uit vrees voor problemen met de 

autoriteiten.  

 

Vooreerst kan verzoekster haar beweerd politiek activisme niet aannemelijk maken middels haar 

verklaringen. Zo is het weinig logisch dat verzoekster, die in 2016 afstudeerde aan de universiteit, nog 

tot oktober 2017 deelnam aan de activiteiten en vergaderingen van de Southern Cameroon Separatists 

Advocating for Independence (hierna: SCSAI) die doorgingen op de campus (notities van het persoonlijk 

onderhoud van 18 maart 2019 (hierna: notities), p. 18), dat zij in de universiteitsbibliotheek 

opzoekingswerk deed voor de pamfletten (notities, p. 7, 15, 17) en dat deze pamfletten werden 

uitgedeeld achter de klaslokalen (notities, p. 22).  
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Verder legde zij incoherente verklaringen af over de reden tot oprichting en doelstellingen van de SCSA) 

(notities, p. 21-22) en over de activiteiten van de groep (notities, p. 15, 17-19, 24). Tevens beperkten 

haar verklaringen over de leider van de SCSAI (notities, p. 14, 17, 21) zich tot algemeenheden en 

vaagheden en kon zij maar vijf andere leden van de groep noemen (notities, p. 18), terwijl er in het totaal 

slechts 12 à 20 personen deel uitmaakten van de SCSAI (notities, p. 22). Dat verzoekster in 

werkelijkheid geenszins verregaand betrokken was bij de groep wordt nog bevestigd door de vaststelling 

dat zij sinds haar vertrek uit Kameroen niet meer geïnformeerd bleef over (het lot van) haar medeleden 

(notities, p. 17-18). 

 

Verzoekster kan haar beweerd politiek engagement voor de SCSAI evenmin middels stukken 

aannemelijk maken. Zij legde op het Commissariaat-generaal enkele flyers over de onafhankelijkheid 

van “Southern Cameroons” neer, maar hiervan kan noch de auteur noch de context worden vastgesteld. 

Dergelijke pamfletten kunnen verzoeksters verklaringen dan ook niet staven. 

 

Gezien de Raad geen geloof hecht aan verzoeksters politiek profiel of oppositieactiviteiten zijn de 

stellingen in het verzoekschrift dienaangaande - “dat iedereen die het beleid van de overheid niet 

aanhangt een potentieel slachtoffer is: studenten, hun ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, eet, 

zeker in de periode 2016-2017” en dat zij “door haar implicatie bij de SCSAI behoorden tot de 

tegenhangers van het beleid en om die reden een potentieel gevaar vormde dat moest worden 

geëlimineerd” - niet dienstig. 

 

5. Gelet op het voorgaande kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die verzoekster 

gekend zou hebben omwille van haar ongeloofwaardig bevonden politiek profiel.  

 

Wat de beweerde arrestatie op 1 oktober 2017 betreft, merkt de Raad daarenboven op dat verzoekster 

enerzijds liet uitschijnen dat zij zonder reden werd gearresteerd (“Ze hebben me geen vragen gesteld, er 

was een protest dat aan het gebeuren was in de straten, vredevol, de politie is gewoon met wapens 

gekomen, en ik heb toen niet aan dat protest deelgenomen, het was een algemeen protest, van de wijk 

(VZ: quarter) enzo, waren aan het protesteren, dus ik werd wakker die morgen, ik deed niets, iedereen 

was bang als ze begonnen te schieten, en ze kwamen gewoon naar mijn gebied, ze hebben de deur 

opengebroken, ze hebben me gewoon meegenomen, toen ik in mijn kamer was, alleen, ze deden de 

deur open en namen me mee, en dat was het, ze vroegen niets, niets, en ze hebben me gewoon 

meegenomen, ze hebben me niet gesproken de eerste dag, ze hebben me gewoon in elkaar geslagen.”; 

notities, p. 23; “Eerst dacht ik dat het random was.”; notities, p. 24), doch anderzijds aangaf dat de politie 

de tweede dag naar de SCSAI begon te vragen (“Tweede dag, toen ik in de cel was, zeiden ze dat ze 

me zochten, en wie heeft ons gezonden? Waarom doen we wat we doen? Wie is de leider?”; notities, p. 

24). In het verzoekschrift wordt dan weer gesteld dat zij gearresteerd werd “allicht omdat de gelegenheid 

zich voordeed en de politieke omstandigheden in de regio dit rechtvaardigden” en omdat “de Politie al 

langer vermoedde dat zij betrokken was bij de SCSAI, maar te weinig elementen tegen haar hadden om 

een arrestatie te rechtvaardigen en/of een veroordeling te bekomen”. Uit haar verklaringen blijkt echter 

ook dat de autoriteiten geen enkele andere actie ondernam om meer te weten te komen over 

verzoeksters activiteiten en de SCSAI (“Ze hebben nooit iets van mijn dingen gaan halen, of 

meegenomen.”; notities, p. 24), terwijl ze haar wel vijf maanden vasthielden waarbij ze haar aanvankelijk 

dagelijks en later enkele keren per week ondervroegen (notities, p. 24). Verzoeksters wisselende en 

onaannemelijke verklaringen wijzen dan ook op de onwaarachtigheid van de genoemde gebeurtenissen. 

 

6. Nog daargelaten de onwaarschijnlijkheid van verzoeksters ontsnappingsverhaal - dat zij na vijf 

maanden opsluiting in februari 2019 uit het ziekenhuis kon wegvluchten omdat de politie ermee 

instemde haar handboeien los te maken en haar alleen in een kamer te laten met een deur die toegang 

gaf tot een uitgang (notities, p. 19, 26) - merkt de Raad op dat verzoeksters gedrag na deze ontsnapping 

niet verzoenbaar is met een vrees voor de autoriteiten. Zij keerde na haar vlucht gewoon terug naar huis 

(notities, p. 19), waarna zij de daaropvolgende zeven maanden in haar eigen wijk in Buea verbleef, bij 

buren, vrienden of familie (notities, p. 26-27). Dat zij de stad niet kon verlaten omwille van “de 

onveiligheid, door de blokkades en ghosttown” (notities, p. 19), om dan in september 2019 de stad 

alsnog zonder problemen met de auto te verlaten om naar Douala te reizen (notities, p. 26), is uiteraard 

geheel onlogisch. 

 

7. Ook over de arrestatie in Douala, op 20 september 2018, legt verzoekster tegenstrijdige verklaringen 

af. Zo liet zij eerst optekenen dat de politie daar niet op de hoogte was van haar eerdere arrestatie in 

Buea (“Het was in een andere stad, in D, en de eerste keer was in Buea, de gendarmes in Buea zijn 

anders dan die in D, ze hebben er niet over gesproken, maar zeiden me dat ze naar Y gingen brengen. 
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[…] Het was in B, dat is anders, want de mensen in D ken ik echt niet, ze arresteerden me gewoon, 

kennen me niet, en hebben me daar gehouden. [...] Ik weet niet of de gendarme wist over de arrestatie 

in B, omdat om wat ik gedaan heb, gingen ze me naar Y sturen.”; notities, p. 20), om dan vervolgens te 

stellen dat ze dacht dat de agenten in Douala wél wisten van haar eerdere arrestatie maar het haar 

gewoon niet vertelden (“Ik denk dat ze een idee hebben over het feit dat ik gezocht kan worden in B, 

maar ze hebben het niet aan me verteld.”; notities, p. 20). In het verzoekschrift wordt nog een andere 

versie aangevoerd, met name dat deze agent bij de arrestatie aanvankelijk niet op de hoogte was van 

haar eerdere arrestatie in Buea, maar “later, nadat de politieagent de databanken had gecheckt heeft hij 

uiteraard kunnen vaststellen dat verzoekster gezocht werd wegens een eerdere ontsnapping vanuit het 

ziekenhuis in BUEA”. 

 

8. De door verzoekster op het Commissariaat-generaal neergelegde video, die zou zijn gemaakt vlak 

voor de arrestatie op 20 september 2018, toont enkel verzoekster en een aantal voertuigen waarop de 

naam van Paul Biya prijkt, maar kan niet aantonen dat verzoekster werd gearresteerd, temeer gelet op 

voorgaande incoherente verklaringen over de arrestatie.   

 

Hoe dan ook kan de Raad enkel vaststellen dat verzoekster niet gezocht wordt door de Kameroense 

autoriteiten, daar zij enkele maanden na haar eerste arrestatie en ontsnapping het land probleemloos 

kon verlaten, om in Benin een visum te verkrijgen, en zij vervolgens - opnieuw zonder problemen - 

Kameroen terug binnen reisde om dan uiteindelijk enkele weken later Kameroen nog eens uit te reizen 

met het vliegtuig, hierbij gebruikmakend van een legaal paspoort op haar naam en een visum voor 

Europa. Verzoekster kan uiteraard bezwaarlijk volhouden dat zij sinds eind 2017 enerzijds gezocht en 

vervolgd wordt door de Kameroense autoriteiten, dat zij - aldus het verzoekschrift - in “databanken” van 

de autoriteiten vermeld wordt en dat “als ik terug in de handen van de gendarmes zou komen, zou het 

heel erg zijn” (notities, p. 8), doch dat zij anderzijds in september 2018 probleemloos het land kon 

verlaten en hierbij de Kameroense (grens)autoriteiten passeerde. 

 

9. De overige door verzoekster voorgelegde stukken kunnen de geloofwaardigheid van haar relaas niet 

herstellen.  

 

De op het Commissariaat-generaal voorgelegde geboorteakte, schoolattesten en medische documenten 

(aangaande de behandeling van malaria, bloedonderzoek en een MRI naar aanleiding van het uitblijven 

van haar menstruatie) betreffen enkel elementen die niet als dusdanig worden betwist, maar die ook 

geen voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen. 

 

Het “death certificate” en “certificate of death and cause of death” aangaande verzoeksters tante C.N. - 

neergelegd op het Commissariaat-generaal en nog eens toegevoegd aan het verzoekschrift - vermelden 

enkel “cardiorespiratory arrest” als doodsoorzaak, wat haar verklaringen dat de tante mogelijk werd 

vermoord omwille van haar politieke problemen aldus niet kan staven. Bovendien verschillen de 

geboortedatum en -plaats van de tante in de overlijdensakte met die vermeld in de affidavit die werd 

opgesteld door de tante, wat de authenticiteit van de stukken ondermijnt. Aangaande de affidavit, merkt 

de Raad nog op dat het enkel een neerschrijven van eenzijdige verklaringen betreft, waaraan bijgevolg 

geen objectieve bewijswaarde kan worden gehecht.  

 

Het artikel “Police Arrest, Tear Gas UB Students” van 26 april 2017, door verzoekster neergelegd op het 

Commissariaat-generaal, maakt opvallend genoeg melding van gebeurtenissen die vele maanden 

eerder plaatsvonden, met name in november 2016. Het artikel stelt dat verzoekster tijdens een door 

SCSAI georganiseerde protest werd aangehouden (“Some of the instigators like K.N., L., N.K.A., E.N., 

K.E. including dozens of female and male students were apprehended.”), terwijl zij tijdens het persoonlijk 

onderhoud uitdrukkelijk aangaf toen niet te zijn gearresteerd (“We zijn met zo veel, ik ben vertrokken, 

gevlucht om te ontsnappen, er waren arrestaties en verkrachtingen, de politie ging gewoon rond, en ging 

naar de huizen waarheen de studenten vluchtten. Ik wist een shortcut naar mijn studentenhuis, wij zijn 

weggevlucht.”; notities, p. 22-23). Een dergelijke vaststelling haalt de authenticiteit en geloofwaardigheid 

van een dergelijk artikel geheel onderuit.   

 

De door verzoekster op het Commissariaat-generaal neergelegde Facebookberichten over de situatie in 

Kameroen (ook gevoegd bij het verzoekschrift), de video over de aanval en het afbranden van het dorp 

Kwakwa en de aan het verzoekschrift toegevoegde informatie en Facebookberichten betreffen louter de 

algemene situatie in het land van herkomst en volstaan niet om aan te tonen dat verzoekster in haar 

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op 

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.  
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Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier - gelet op bovenstaande 

vaststellingen - in gebreke. 

 

11. 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 verzoekster het voordeel van 

de twijfel niet worden gegund. 

 

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.  

 

12. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen 

als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere elementen van het 

dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit de informatie vervat in het administratief dossier en de aanvullende nota van verweerder van 16 

december 2020 blijkt daarnaast dat er in bepaalde zones in Engelstalig Kameroen conflict is dat kan 

aanzien zou kunnen worden als een binnenlands of internationaal gewapend conflict, zoals bedoeld in 

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

 

Kameroen wordt momenteel getroffen wordt door de “Engelstalige crisis”, doch dat het om een 

gelokaliseerd conflict dat zich in hoofdzaak beperkt tot de Engelstalige regio’s North West en South 

West. Immers blijkt uit de informatie dat er fundamentele verschillen zijn tussen de veiligheidssituatie in 

Franstalig Kameroen en deze in Engelstalig Kameroen.  

 

13. Met toepassing van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet is er geen behoefte aan bescherming 

indien de asielzoeker in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees heeft voor vervolging 

of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of indien hij er toegang heeft tot bescherming tegen 

vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/5, § 2 en indien hij op een veilige en wettige 

manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat hij er zich vestigt. Bij de beoordeling of de asielzoeker een gegronde vrees heeft 

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen 

vervolging of ernstige schade in een deel van het land van herkomst, wordt rekening gehouden met de 

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

asielzoeker. 

 

In casu kan verzoekster zich onttrekken door zich buiten haar geboortestreek of regio van herkomst te 

vestigen, waar zij over een veilig en redelijk vestigingsalternatief beschikt, met name in Douala, 

Franstalig Kameroen.  

 

Wat de veiligheidssituatie in de Franstalige regio betreft, dient op basis van de voorhanden zijnde 

landeninformatie 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. Uit de informatie, onder meer de aanvullende nota van 15 december 2020, blijkt echter duidelijk 

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

thans eerder beperkt is, niet algemeen verspreid, noch dermate willekeurig dat er kan gesteld worden 

dat een burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in artikel 48/4 § 2 c) van 

de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreigingen. Verder blijkt uit de informatie dat duizenden 

Engelstaligen toevlucht zoeken tot de Franstalige regio’s.  

 

Wat betreft de bereikbaarheid van de Franstalige regio, blijkt dat het conflict een grote impact heeft op 

de bewegingsvrijheid van de bewoners van de Engelstalige zone van het land, onder meer door de 

ghost town operaties en de vele check points van zowel de Kameroense autoriteiten als van de 

separatisten. Uit de voorhanden zijnde informatie blijkt evenwel dat het mogelijk is om zich van de 

Engelstalige naar de Franstalige regio van het land te verplaatsen; bovendien is de Franstalige regio 

van Kameroen bereikbaar via de internationale luchthavens van Douala en Yaoundé.  

 

Rekening houdend met haar persoonlijke omstandigheden kan van verzoekster redelijkerwijs verwacht 

worden dat zij zich in Douala, Franstalig Kameroen, vestigt. Vooreerst is verzoekster universitair 

geschoold: zij  behaalde in 2016 het diploma Banking & Finance aan de Universiteit van Buea en liep 

stage bij Buea taxation center. Tevens is zij bekend met Douala, gaf zij aan er vrienden te hebben en af 

en toe tijdens feestdagen bij hem/hen op bezoek te gaan.  
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Haar vriend A., woonachtig in Bonapriso, Douala, gaf haar onderdak in de periode van 15 tot en met 28 

september 2018 (notities, p. 8-9) en haar vriend Ch. is woonachtig in Bonanjo in Douala (notities CGVS, 

p. 19). Verzoeksters verklaringen over het huidige contact met deze vrienden zijn niet eenduidig 

(notities, p. 18; notities 4 december 2019, p. 16). Tijdens het eerste persoonlijk onderhoud gevraagd of 

zij zich niet in een andere stad zou kunnen vestigen om te ontkomen aan haar problemen in Buea, 

verwees zij enkel naar de algemene situatie in het land (“De twee regio's vechten weer, de crisis is daar, 

dat kan ik niet doen, ze arresteren de leiders ook en de hele tijd als ik nieuws kijk, en zie wat er gebeurt, 

ze vechten gewoon de hele tijd, de steden zelf is ook niet veilig, niet eens, ze branden gewoon dingen 

plat, zoals twee dagen geleden, was er vuur in Douala, iedereen is bang, ze weten niet waar het 

vandaan komt. Je kan ook niet vrij praten daar, niets kan je daar doen.”; notities, p. 28), wat - gelet op 

voorgaande vaststellingen aangaande de veiligheidssituatie in de regio - niet volstaat om aan te tonen 

dat zij zich niet redelijkerwijze daar zou kunnen vestigen. 

 

Aldus beschikt verzoekster in Douala, Franstalig Kameroen, over een veilig en redelijk intern 

vluchtalternatief in de zin van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet.  

 

14. Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden 

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou 

lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet. 

 

 

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. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijftien januari tweeduizend eenentwintig 

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 

 

 

 

 

 


