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nr. 106 800 van 16 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 12 april 2013 heeft

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

15 maart 2013.

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 15 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECONINCK en van attaché

H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 11 oktober 2012 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 15 maart 2013 werd een beslissing tot weigering van de

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

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de

Vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart een Keniaans staatsburger te zijn van Kikuyu afkomst. U bent een praktiserend christen.

U werd op 8 augustus 1988 geboren te Nakuru. U groeide er op, maar in 2008 ging u in Nairobi in

een hotel werken als ober. In 2010 werkte u als ober in een hotel in Mombasa. U woonde er samen met

3 vrienden. Op 25 maart 2012 werd u er ’s nachts, samen met 2 vrienden ontvoerd door

de moslimextremistische organisatie Al Shabaab. Jullie zaten er opgesloten in een cel en moesten dag

en nacht zakken vullen met granaten. Uw 2 vrienden I. (…) en C. (…) werden na een tijdje op een

missie gestuurd en keerden nooit meer terug. U vermoedt dat ze overleden zijn. Op 27 juni 2012 nam

Al Shabaab u mee op een missie. U zat in een auto en u moest een granaat gooien naar een

groep christenen. Door uw hand werden 2 mensen gedood. Jullie reden verder en zouden nog een

aanslag plegen. U kon echter uit de rijdende auto ontsnappen. U raakte gewond tijdens uw val en een

klant John uit het hotel kwam u helpen. U deed aangifte bij de politie van Mombasa, maar ze wilden u

niet helpen omdat ze moslims zijn. U keerde terug naar uw huis. Twee weken later, op 15 juli 2012,

kwam Al Shabaab u echter zoeken. U verborg zich en uw vriend en huisgenoot M. (…) deed de deur

open. U zag hoe hij gedood werd. U voelde zich niet meer veilig en vluchtte dezelfde dag nog naar

uw geboorteplaats Nakuru. Op 18 juli 2012 deed u aangifte bij de politie van Nakuru. Op 20 juli 2012

kreeg u een dreigtelefoon van Al Shabaab. U hoorde ook van een vriend dat de politie van Nakuru u

zocht. Ze waren gecontacteerd door de politie van Mombasa in verband met de moord op uw vriend M.

(…). Uit vrees voor Al Shabaab en de politie van Nakuru besloot u op 25 juli 2012 de bossen in te

vluchten. Op 15 augustus 2012 kwam Al Shabaab u zoeken in Nakuru, maar u was al naar de bossen

gevlucht. Op 7 oktober 2012 werd u gecontacteerd door de klant John uit het hotel waar u werkte. Hij

wilde u helpen. U ging naar Nairobi en John regelde uw vertrek uit Kenia. Op 10 oktober 2012 verliet u

Kenia per vliegtuig. De volgende dag kwam u in België aan. Dezelfde dag nog vroeg u asiel bij de

Belgische asielinstanties.Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een geboorteakte en een

getuigenis van de politie neer.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven stel ik vast dat ik u noch de

status van vluchteling, noch het subsidiaire beschermingsstatuut kan geven. U bent er

immers geenszins in geslaagd om een vrees voor vervolging in de zin van de

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

definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart bij een eventuele terugkeer naar Kenia bevreesd te zijn voor Al Shabaab en voor

de 1 Keniaanse politie (gehoor CGVS, p.7). Hierbij moeten enkele opmerkingen gemaakt worden.

Betreffende uw verklaarde vrees voor Al Shabaab maakt u niet aannemelijk waarom u door

hen ontvoerd zou zijn. Al Shabaab wist dat u een christen bent. U verklaart ook dat veel jongere

moslims voor Al Shabaab werken in Mombasa. (gehoor CGVS, p.10,11). Op de vraag waarom Al

Shabaab precies u ontvoerde, antwoordt u dat u dit niet weet (gehoor CGVS, p.10). Op de vraag

waarom een moslimextremistische organisatie als Al Shabaab een christen zou ontvoeren om hem

gedwongen voor hen te laten werken, terwijl ze ook over een groot potentieel aan jonge moslims in

Mombasa beschikken die vrijwillig voor hen willen werken, bleef u de vraag ontwijken en antwoordde u

tot 4 keer toe niet op de vraag. U antwoordde achtereenvolgens dat u gedwongen werd , dat ze willen

dat Mombasa als een eiland voor moslims is, dat ze Mombasa vrij van christenen willen maken en dat er

een Al Shabaab in Somalië en een Al Shabaab in Kenia is (gehoor CGVS, p.11). Wanneer u tot slot

gevraagd werd waarom Al Shabaab iemand bij hun organisatie zou brengen die niet loyaal is aan hun

doelstellingen, antwoordde u enkel dat ze veel mensen willen doden (gehoor CGVS, p.11). Alhoewel

het u tot 5 keer toen en in verschillende bewoordingen gevraagd werd, slaagde u er op geen

enkel moment in om aannemelijk te maken waarom Al Shabaab een onwillige christen zou

ontvoeren om hem onder dwang bompaketten te laten maken, als ze ook over een groot

potentieel van jonge moslims in Mombasa beschikken die deze zaken vrijwillig en zonder dwang

voor hen zouden willen doen (gehoor CGVS, p.10,11).

U vertelt dat u op 27 juni 2012 meegenomen werd op een missie en dat u een granaat uit de auto

moest gooien naar een menigte van christenen (gehoor CGVS, p.8). Op de vraag waarom ze u nodig

hadden om dit te doen en of Al Shabaab niet zelf die granaat kon gooien, antwoordde u dat ze wilden

dat u het deed (gehoor CGVS, p.8). Het komt vreemd over dat Al Shabaab u zou ontvoeren om u te

dwingen om een granaat uit een auto te gooien, aangezien iemand anders die granaat ook uit de auto

zou kunnen gooien. U maakt niet aannemelijk wat de meerwaarde is voor Al Shabaab om deze taak

gedwongen door een ontvoerde christen te laten uitvoeren.
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Verder maakt u uw detentie door Al Shabaab niet aannemelijk. U zat gedurende 3

maanden opgesloten in een kamer. Gevraagd welke taken u moest uitvoeren in deze periode

antwoordde u dat u zakken met granaten moest vullen, dag en nacht. Op de vraag of u ook nog andere

dingen voor hen moest doen, zei u dat dit het enige was (gehoor CGVS, p.8,9,10). U stelt ook dat u 3

maanden lang uw kamer nooit mocht verlaten en dat u niet weet of er nog andere cellen waren. U weet

niet of er buiten uw cel nog andere mensen opgesloten zaten. U weet niet waar u vastgehouden werd,

enkel dat u in een kamer zat. U weet evenmin wat de namen zouden zijn van uw ontvoerders (gehoor

CGVS, p.9,10,11). De informatie die u verstrekt over uw detentie door Al Shabaab is erg vaag en

summier. U weet niet waar u opgesloten zat, wat de namen van uw ontvoerders waren en of er nog

andere mensen opgesloten zaten. U weet ook erg weinig te zeggen over de taken die u er moest

uitvoeren. U bleef herhalen dat u dag en nacht zakken met granaten moest vullen (gehoor CGVS,

p.9,10). Het is weliswaar niet onmogelijk dat u gedurende 3 maanden nooit uw cel mocht verlaten en

dag en nacht zakken met granaten moest vullen, maar deze verklaringen komen niet zo plausibel over.

Verder is het opvallend dat u in de vragenlijst van het CGVS, ingevuld bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) op 11 oktober 2012, geen enkele melding maakte van

het feit dat dat uw 2 vrienden op een missie moesten en dat u hen daarna nooit teruggezien hebt

en dat u zelf een granaat gooide naar een menigte en dat daarbij 2 mensen overleden (gehoor

CGVS, p.8,9). Bij de DVZ verklaarde u enkel dat u en 2 vrienden ontvoerd werden door Al Shabaab en

dat u kon ontsnappen toen u overgebracht werd naar een andere plaats (vragenlijst CGVS, p.3 pt. 5).

U verklaart dat ze u zegden dat u het kort moest houden. Hiermee overtuigt u niet. Van een kandidaat-

vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de

Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van

zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de

directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit

zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het begin. Het feit dat men u zei om het kort

te houden kan geen afdoende verklaringen bieden voor het niet-vermelden van het feit dat dat uw

2 vrienden op een missie moesten en dat u hen daarna nooit teruggezien hebt en dat u zelf een

granaat gooide naar een menigte en dat daarbij 2 mensen overleden (gehoor CGVS, p.8,9). Uw

omissies bij de DVZ zijn opvallend.

Op basis van bovenstaande vaststellingen moet besloten worden dat geen geloof gehecht

kan worden aan uw beweerde problemen met Al Shabaab. Aangezien geen geloof gehecht

kan worden aan uw vermeende ontvoering en detentie door Al Shabaab, kan bijgevolg ook

geen geloof gehecht worden aan uw daaruit volgende problemen met de Keniaanse politie.

Bovendien, betreffende uw verklaarde vrees voor de Keniaanse politie moet opgemerkt

worden dat u hierover geen enkele melding gemaakt hebt bij de DVZ. Meer zelfs, toen u er

gevraagd werd of u, naast uw aangehaalde problemen met Al Shabaab, nog andere problemen gehad

hebt, met respectievelijk de autoriteiten, medeburgers of problemen van algemene aard, antwoordde u 3

keer op rij ‘neen’ (vragenlijst CGVS, p. 4, pt.8). Wanneer u geconfronteerd werd met deze omissie bij de

DVZ zei u dat men u vroeg om het kort te houden (gehoor CGVS, p.7). Hiermee overtuigt u niet. Van

een kandidaat-vluchteling die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van

zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de

directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. Hij dient dit

zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit vanaf het begin. Het feit dat men u zei om het kort

te houden kan geen afdoende verklaringen bieden voor het niet-vermelden van het feit dat u

problemen kende met de Keniaanse politie. Daarenboven verklaarde u zelfs expliciet dat u geen

problemen had met de autoriteiten van uw land van herkomst (vragenlijst CGVS, p. 4, pt.8).

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat de politie van Nakuru naar u op zoek was inzake de moord

op uw huisgenoot in Mombasa. U was getuige van deze moord en zag dat hij gedood werd door leden

van Al Shabaab. In plaats van als getuige op te treden in deze zaak en zo de politie te helpen om

de moordenaars van uw huisgenoot M. (…) te vinden, vluchtte u echter weg en maakte u zichzelf op

die manier verdacht (gehoor CGVS, p.5,6,8,11,12). Wanneer u hiermee geconfronteerd werd, stelde u

dat de politie corrupt is en dat men ze niet kan vertrouwen (gehoor CGVS, p. 12). Met deze vage

verklaring maakt u niet aannemelijk waarom u wegvluchtte van de politie van Nakuru, in wie u eerder u
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vertrouwen uitdrukte (gehoor CGVS, p.4,5), in plaats van gewoonweg als getuige op te treden in deze

zaak.

Tot slot kan ook nog worden opgemerkt dat uw verklaringen over het door u afgelegde

reistraject volstrekt niet geloofwaardig overkomen. Zo beweert u van Kenia naar België zijn gereisd

per vliegtuig, maar nooit in het bezit te zijn geweest van enig reisdocument. U stelt dat u geen

documenten bij zich had, dat de smokkelaar alles bij zich had en dat u nooit een identiteitscontrole hebt

ondergaan (gehoor CGVS, p. 7,8). Het is niet aannemelijk dat u de luchthaven van Zaventem kon

verlaten zonder enig identiteitsdocument te hebben getoond, vermits uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat op de luchthaven van Zaventem iedereen persoonlijk

wordt onderworpen aan een controle van identiteitsdocumenten (zie informatie in het administratief

dossier). Dat u verklaart de luchthaven van Zaventem te hebben verlaten zonder een

identiteitsdocument te hebben getoond (gehoor CGVS, p. 7,8), ondermijnt verder de geloofwaardigheid

van uw asielrelaas.

Als uw verklaringen al geloofwaardig zouden zij, quod non, dan nog moet vastgesteld worden

dat de Keniaanse overheid amnestie verleent aan berouwvolle ex-Al Shabaab-militanten.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt (en die toegevoegd is aan het dossier) blijkt dat de

Keniaanse politie amnestie verleent aan Al Shabaab militanten die hun activiteiten stopzetten en de

Keniaanse overheid helpen door informatie over Al Shabaab te verstrekken. De Keniaanse overheid

heeft ook programma’s opgestart om deze ex-Al Shabaab-militanten te helpen om zich te reïntegreren in

de maatschappij. Aangezien u volgens uw verklaringen ontvoerd werd door Al Shabaab en enkel

onder dwang voor hen werkte, lijkt het aannemelijk dat u gebruik zou kunnen maken van deze amnestie-

maatregel.

Er kan geconcludeerd worden dat u er niet in geslaagd bent om een vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

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

Wat de door u neergelegde documenten betreft: de neergelegde geboorteakte bevat geen

enkel objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening,

biometrische gegevens) waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit

document wordt bedoeld. Dit is dus geen bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een aanwijzing.

Aangezien uw relaas over het geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-

generaal uw identiteit niet als bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en dit

document. In het document van de chief van Kabatini staat dat genaamde P.N.M. (…) verklaarde dat

hij bedreigingen ontvangen heeft van Al Shabaab, verklaarde dat hij vreest voor zijn leven en

verklaarde dat hij in Mombasa woonde, maar nu in Nakuru verblijft. Deze getuigenis baseert zich louter

op uw verklaringen. Bovendien wordt in deze brief enkel vaagweg getuigd over ‘bedreigingen door

Al Shabaab’. Nergens wordt melding gemaakt van een ontvoering door Al Shabaab, bompakketten

maken voor Al Shabaab, een dodelijke bomaanslag uitvoeren in opdracht van Al Shabaab en een

vriend M. (…) die gedood werd door Al Shabaab. Vreemd is dat u tijdens het gehoor door het

CGVS verklaarde dat dit document een 'police abstract' betreft dat op uw vraag door de politie van

Nakuru werd opgemaakt (gehoor CGVS, p.4), terwijl uit het document zelf nergens blijkt dat het werd

opgesteld door de politie (van Nakuru). Uit de gegevens die op het bewuste document voorkomen blijkt

immers dat het uitgaat van en ondertekend werd door de (niet bij naam genoemde) chief van Kabatini.

Bovendien verklaarde u dit document reeds neergelegd te hebben bij de DVZ (gehoor CGVS, p.4), maar

beschikte het CGVS tot op de dag van uw gehoor op 21 februari 2012 niet over dit document.Het is dan

ook twijfelachtig dat u dit document effectief zou neergelegd hebben bij de DVZ. Daarnaast

moeten documenten, om enige waarde te hebben, gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, iets

wat hier niet het geval is. U legde tenslotte geen documenten neer die ons toelaten uw reisweg te

controleren.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoeker voert in een eerste middel de schending van “artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet”

aan. In een tweede middel beroept hij zich op de schending van “artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet”.

3. Nopens de status van vluchteling

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

zelf, zodat verzoeker – zoals iedere burger die om een erkenning vraagt – moet aantonen dat zijn

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

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des procédures et critères à

appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Zijn verklaringen kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-

Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op

het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas

kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en

ongeloofwaardige verklaringen (RvV 27 maart 2009, nr. 25.244).

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

verzoekers verklaringen voldoende zijn om zijn voorgehouden problemen omwille van Al Shabaab

geloofwaardig en aannemelijk te maken. Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de

vage als de ontwijkende antwoorden en houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van

de asielzoeker. Verder benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel

en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan

elk onderdeel, motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in

de bestreden beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag.

3.3. Uit het administratief dossier en uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij zijn land van herkomst heeft

verlaten omwille van het feit dat hij zou zijn ontvoerd door de moslimextremistische organisatie Al

Shabaab, 3 maanden zou zijn opgesloten en zou zijn verplicht een granaat te gooien naar een groep

christenen. Verzoeker zou zijn weten te ontsnappen, zou aangifte hebben gedaan bij de politie die

echter weigerde hulp te bieden omdat ze moslims waren. Verzoeker zou zijn ondergedoken bij een

vriend, M., die bij een bezoek van Al Shabaab zou zijn gedood. Nadat verzoeker aangifte zou hebben

gedaan van de moord bij de politie, zou hij dreigtelefoons hebben ontvangen van Al Shabaab.

Verzoeker zou nadien hebben vernomen dat hij werd gezocht door de politie naar aanleiding van de

moord op zijn vriend, M. Verzoeker besliste Kenia te verlaten omwille van zijn vrees voor Al Shabaab

enerzijds en de politie anderzijds.

3.4. De Raad merkt vooreerst op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker heeft nagelaten op

de Dienst Vreemdelingenzaken een aantal essentiële elementen van zijn asielrelaas te vermelden.

Vooreerst vermeldde verzoeker niet dat zijn 2 vrienden op een missie moesten en dat verzoeker hen

daarna nooit teruggezien heeft, noch vermeldde verzoeker dat hij een granaat diende te gooien naar

een menigte en dat daarbij 2 mensen overleden (zie gehoor CGVS, p.8,9). Bij de DVZ maakte verzoeker

enkel melding van de ontvoering van hemzelf en zijn 2 vrienden door Al Shabaab en dat hij kon

ontsnappen toen hij overgebracht werd naar een andere plaats (vragenlijst CGVS, p.3 punt

5). Verzoeker liet tevens na enige vrees te uiten tegenover de Keniaanse politie. Verzoeker voert ter

verdediging in zijn verzoekschrift aan dat hij “duidelijk [heeft] aangegeven op moment van het eerste

interview bij DVZ dat hij verder ging uitweiden over bepaalde feiten op moment van het tweede interview

bij het CGVS. […] De vraag kan dan uiteraard gesteld worden naar het nut van twee interviews indien
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verzoeker reeds tijdens het eerste kort interview duidelijkheid dient te scheppen omtrent alle feiten

betreffende zijn asielaanvraag”. Verzoeker kan niet gevolgd worden waar hij opwerpt dat hij enkel een

klein deel van zijn verhaal kwijt kon bij de DVZ en dit tevens meldde waar hij stelde “Ik heb heel veel

details over mijn problemen die ik graag verder zou vertellen tijdens het interview op het CGVS” (zie

vragenlijst CGVS, p.4 punt 5). De Raad merkt op dat van een kandidaat-vluchteling, die beweert te

vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag

verwacht worden dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo

accuraat mogelijk aanbrengt, zeker die elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of

vlucht uit het land van herkomst. De kandidaat-vluchteling dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk

te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige

medewerking te verlenen aan de asielprocedure (RvS 13 oktober 2005, nr. nr. 150.135). Op verzoeker

rust dus een medewerkingsplicht en verplichting om zo accuraat en volledig mogelijk zijn asielmotieven

te vermelden bij de DVZ. Bovendien werd verzoeker bij de DVZ uitdrukkelijk gevraagd of hij nog nadere

toevoegingen wenste te doen. Daar het in casu de directe aanleiding van zijn vlucht en de essentie van

zijn gehele asielrelaas betrof, kan verzoeker daarenboven geenszins laten gelden dat hij nog later zou

uitweiden over de details van zijn problemen. Het feit dat hij verplicht zou zijn geweest een granaat in

een menigte te werpen en tevens zou worden geviseerd door de Keniaanse politie, kan geenszins

worden afgedaan als “details” aangezien deze voorgehouden gebeurtenissen wel degelijk tot de kern

behoren van verzoekers voorgehouden asielrelaas. Overigens over de vervolging door autoriteiten werd

op de DVZ een specifieke vraag gesteld waarbij verzoeker uitdrukkelijk stelde geen problemen te

hebben met de Keniaanse autoriteiten (zie vragenlijst CGVS, p.4 punt 8 a). Verzoeker verklaart aldus

geenszins waarom hij op de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding maakte van deze

kerngebeurtenissen zodat slechts kan worden vastgesteld dat hij zijn asielrelaas uitbouwt en ombouwt

naarmate het verloop van de asielprocedure. Dit vormt een eerste negatieve indicatie voor verzoekers

algehele geloofwaardigheid.

3.5. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker het niet aannemelijk heeft gemaakt door Al Shabaab te zijn

ontvoerd en vastgehouden. Er kan niet worden ingezien waarom een moslimextremistische organisatie

als Al Shabaab een christen zou ontvoeren met het oog op het uitvoeren van delicate belangrijke taken

die in hun ogen van moslims een martelaar kunnen maken. Bovendien beschikken ze ook over een

groot potentieel aan jonge moslims in Mombasa beschikken die vrijwillig voor hen willen werken.

Verzoeker werd doorheen het gehoor op het CGVS herhaalde malen uitdrukkelijk gevraagd hiervoor een

verklaring te geven, maar hij kwam niet verder dan het opwerpen van een aantal niets zeggende

beweringen zoals “Ze wilden dat Mombasa zoals een eiland was, voor moslims, apart van Kenia”, “Ze

wilden Mombasa vrij van christenen maken”, “Er waren 2 groepen in Mombasa, Al Shabaab van

Somalië en een andere groep van Mombasa” en “Ze wilden veel mensen doden” (zie gehoor CGVS

p.11). Tevens kon verzoeker niet uitleggen waarom Al Shabaab verzoeker zou hebben meegenomen op

een missie (zie gehoor CGVS, p.8 Vraag: “Konden ze dat zelf niet, waarom moest jij het doen?”

Antwoord: “Ze wilden dat ik het deed”) terwijl verzoeker niet aangeeft dat hij in het bijzonder door hen

vertrouwd zou worden om een granaat uit de auto naar een menigte van christenen te gooien.

Bovendien is verzoeker vaag en ontoereikend over zijn 3 maanden durende opsluiting. Verzoeker kon

niet aangeven waar hij opgesloten zat, wat de namen van zijn ontvoerders waren en of er nog andere

mensen opgesloten zaten. Verzoeker gaf tevens aan dat zijn enige taak bestond uit het vullen van

zakken met granaten (zie gehoor CGVS, p.9,10). Verzoeker blijft in zijn verzoekschrift wederom in

gebreke bovenstaande vaststellingen te weerleggen. Het verweer dat “Indien het CGVS van mening is

dat de feiten, alhoewel mogelijk, doch niet zo plausibel zijn, dient zij hiervoor minstens een bewijs of een

aanvaardbare redenering te geven. Ook hier schiet het CGVS te kort” gaat er aan voorbij dat de

bewijslast in beginsel bij de kandidaat-vluchteling rust en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde

vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van vluchteling. De Raad moet

oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve vrees van de kandidaat-vluchteling en of deze

een objectieve grondoorzaak heeft. Dit impliceert dat de verklaringen coherent, consistent en

geloofwaardig moeten zijn en kaderen in de objectieve gegevens van een concrete situatie. (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, nrs.

40, 41, 195, 196 en J. HATHAWAY, The law of refugee status, Butterworths, Toronto, 1991, blz. 72).

Verzoeker toont niet aan dat de asielinstanties of de Raad het tegenbewijs moet leveren van een

ongeloofwaardig relaas.

3.6. Tenslotte legde verzoeker tevens onaannemelijke verklaringen af aangaande zijn reisweg; Hij legt

geen reisdocumenten of reisbescheiden neer waaruit zijn vliegreis naar Europa kan blijken. Verzoeker

wist niet met welke documenten hij reisde, stelde dat hij nooit enig document heeft moeten voorleggen

en dat de smokkelaar alles deed (zie gehoor CGVS p.7-8). Verzoekers enkele bewering dat hij alleen de
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smokkelaar moest volgen, is onvoldoende om zijn reisweg aannemelijk te maken. Verzoeker gaat

immers voorbij aan de herhaaldelijke, systematische en persoonlijke veiligheidscontroles aan de

buitengrenzen van de Schengenzone en in het bijzonder op internationale vluchten in het kader van een

algemene politiek van versterkte controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone en als

maatregel in de strijd tegen het internationale terrorisme en illegale migratie. Voor zover hij verklaart

deze te hebben te kunnen omzeilen dient hij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten. Verzoekers

onwetendheden ondermijnen de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden reiswijze.

3.7. De door verzoeker neergelegde geboorteakte en getuigenis kunnen bovenstaande conclusies niet

wijzigen. De geboorteakte bevat geen enkel objectief element (foto voorzien van een stempel,

vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee kan worden aangetoond dat

verzoeker wel degelijk de persoon is die in dit document wordt bedoeld. Het vormt hoogstens een

zwakke aanwijzing van verzoekers identiteit en kan hoe dan ook de onaannemelijkheden in het relaas

en onwetendheden van verzoeker niet herstellen. In het document van de chief van Kabatini staat dat de

genaamde P.N.M. verklaarde dat hij bedreigingen ontvangen heeft van Al Shabaab, vreest voor zijn

leven en in Mombasa woonde, maar nu in Nakuru verblijft. Deze getuigenis vertoont een sterk

gesolliciteerd karakter. Het is opgesteld in vage bewoordingen ‘bedreigingen door Al Shabaab’, en kan

niet bijdragen tot de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas. De Raad voegt hier aan toe dat

documenten, om enige waarde te hebben, moeten gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen,

quod non in casu.

3.8. Verzoeker onderneemt in het verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissing

gedane vaststellingen te weerleggen, noch brengt hij thans argumenten, gegevens of tastbare stukken

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

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

herhalen van het asielrelaas en het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden

beslissing, maar laten na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de

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

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

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

motieven van de bestreden beslissing overeind.

3.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij voert aan dat het CGVS dit zelfs beaamt aangezien het niet

ontkent dat er inderdaad veel jonge moslims voor Al Shabaab werken. Niets wijst er op dat Al Shabaab

niet opnieuw contact kan opnemen met verzoeker en de dreigementen kan uitvoeren.

4.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Aangezien verzoekers vluchtrelaas niet

geloofwaardig is, kan hij zich niet baseren op de elementen die aan de basis van zijn relaas liggen om

aannemelijk te maken dat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

4.2.1. Uit de informatie toegevoegd aan het administratieve dossier kan overigens blijken dat in zoverre

verzoekers verklaringen geloofwaardig zouden zijn, quod non in casu, dan nog moet vastgesteld worden

dat de Keniaanse overheid amnestie verleent aan berouwvolle ex-Al Shabaab-militanten. Er wordt

amnestie verleend aan Al Shabaab militanten die hun activiteiten stopzetten en de Keniaanse overheid

helpen door het verstrekken van informatie over Al Shabaab. De Keniaanse overheid heeft voorts

programma’s opgestart om deze ex-Al Shabaab-militanten te helpen om zich te reïntegreren in

de maatschappij. Verzoeker spreekt dit in zijn verzoekschrift tegen en laat gelden dat hij nooit lid is

geweest van Al Shabaab, dat hij gedwongen werd om mee te helpen aan hun acties en het dus “weinig

waarschijnlijk [is] dat verzoeker - als christen- geholpen zou worden met een reïntegratieprogramma

gericht op moslimextremisten”. Verzoeker kan de landeninformatie in het administratief dossier

betwisten doch het volstaat niet het louter tegen te spreken. Aangezien verzoeker volgens zijn
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verklaringen ontvoerd werd door Al Shabaab en enkel onder dwang voor hen werkte, quod non, kan nog

minder ingezien worden waarom hij door de Keniaanse overheid zou worden vervolgd.

4.3. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet

aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


