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nr. 107 718 van 30 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 19 april 2013 heeft

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

29 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 23 mei 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 25 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat W. BUSSCHAERT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 13 september 2011 het Rijk binnen en diende op

30 september 2011 een asielaanvraag in. Op 29 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 werd op 27 december 1977

geboren te Kianjagi. Vervolgens groeide u op in Kikuyu, vlakbij Nairobi. Van 1997 tot 2005 werkte u als

politie-agent in Nairobi. In 1999 trouwde u met Kiprono James. U verhuisde toen naar Eldoret, maar

bleef in Nairobi werken. Uw man is van Kalenjin afkomst. Samen hebben jullie 2 kinderen: Samuel

(°2000) en Ruben (°2002). Uw man was een goede vriend van de politicus William Ruto. William Ruto

behoort ook tot de Kalenjin-etnie. Op voorspraak van uw man kreeg u in november 2006 een job als

veiligheidsagent van William Ruto. In december 2007 zouden presidentsverkiezingen plaatsvinden in

Kenia. William Ruto zou deelnemen aan deze verkiezingen. U merkte echter dat William Ruto plannen

had om Kikuyu’s uit te moorden als zijn verkiezingsresultaten zouden tegenvallen. In december 2007

vonden de presidentsverkiezingen plaats. U ging naar Nairobi om te stemmen. Uw man stemde in

Eldoret. Jullie kinderen waren bij hem. Na de bekendmaking van de verkiezingsresultaten begon etnisch

geweld op te flakkeren, vooral tussen de Kikuyu-stam en de Kalenjin-stam. Uit veiligheidsoverwegingen

bleef u daarom bij uw moeder in Nairobi. Uw 2 kinderen verdwenen kort na de bekendmaking van de

verkiezingsresultaten. U vermoedt dat ze ontvoerd werden door William Ruto en zijn aanhangers. Op 28

februari 2008 belde uw schoonzus u op. Ze zei dat uw man vermoord was en dat uw kinderen

verdwenen waren. Uw schoonzus zei ook dat William Ruto en zijn mensen uw man vermoord hadden

omdat hij met u, een Kikuyu getrouwd was. Uw schoonzus raadde u aan om weg te blijven van de

begrafenis van uw man, omdat de Kikuyu’s vervolgd werden in de omgeving van Eldoret, in de Rift

vallei. U rapporteerde de dood van uw man en de verdwijning van uw kinderen bij de politie van Kikuyu

en Nairobi. Telkens de politie hoorde dat William Ruto er mogelijks iets mee te maken had, wilden ze

deze zaak niet aanpakken. Vervolgens zocht u hulp bij enkele mensenrechtenorganisaties. Tom Odol

van de organisatie Helpwire raadde u vervolgens aan om tijdelijk Nairobi te verlaten tot de situatie

rustiger werd. In 2010 verhuisde u daarom naar Mombasa, waar familieleden van u woonden. Uw

familieleden waren erg arm. Omdat u het er financieel moeilijk had, moest u zich prostitueren. Daarom

besloot u op 1 juni 2011 om terug te keren naar Nairobi. U ging terug bij uw moeder in Kianjagi wonen.

Op 3 augustus 2011 werd u in Nairobi door agenten tegengehouden tijdens een wegblokkade. U werd

geblinddoekt en in een wagen gezet. U werd ervan beschuldigd dat u William Ruto verraden had

waardoor hij aangeklaagd was voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. U werd samen met

anderen in een kamer opgesloten. U werd meerdere keren verkracht. De politie-agenten dreigden u te

doden. Op 21 augustus 2011 kon u ontsnappen dankzij de hulp van een ex-collega uit uw tijd dat u bij

de politie van Nairobi werkte. In ruil voor zijn hulp moest u wel gedwongen seks met hem hebben. U

belde pastoor K. en dook bij hem onder. Daar ontmoette u pastoor P., een blanke man. P. nam foto’s en

regelde een paspoort voor u. Op 12 september 2011 verliet u, samen met pastoor P., Kenia per

vliegtuig. De volgende dag kwam u in België aan. U werd naar een huis gebracht waar zich nog veel

andere vrouwen bevonden. Pastoor P. zei dat u zich moest prostitueren om de reiskosten terug te

betalen. Hij mishandelde u. Noodgedwongen prostitueerde u zich. Op 28 september 2012 zag u kans

om te ontsnappen. Op 29 september 2012 deed u aangifte van de gedwongen prostitutie bij de politie

van Mechelen. De volgende dag vroeg u asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Op 16 februari 2012

werd uw zoon C. in België geboren. U weet niet wie zijn vader is, want zijn vader is één van uw

verkrachters.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een identiteitskaart, een foto

van u en William Ruto, een verhoorverslag van de Federale politie arrondissement Mechelen en 2

verklaringen van ontmoetingen met de Federale Gerechtelijke Politie Brussel.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een gegronde vrees

voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden genomen.

U haalt 2 problemen aan: namelijk de problemen met William Ruto en de problemen met pastoor P. die

u in België dwong tot prostitutie (gehoor CGVS, p.8,9).

Betreffende de problemen met pastoor P. legt u een verhoorverslag van de Federale politie

arrondissement Mechelen van 29 september 2012 neer. Er moet opgemerkt worden dat deze

problemen klaarblijkelijk van de baan zijn. Sinds uw asielaanvraag op 30 september 2011, nu bijna

anderhalf jaar geleden, hebt u geen problemen meer ondervonden met pastoor P. en zijn organisatie. U
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zegt dat u nu veilig bent (gehoor CGVS, p.8). Wanneer u gevraagd werd welke zaken u vreest bij een

eventuele terugkeer naar Kenia, maakt u enkel melding van William Ruto en zijn mensen. Op de vraag

of u nog anderen vreest, zegt u uitdrukkelijk dat u alleen William Ruto en zijn mensen vreest (gehoor

CGVS, p.9,10).

Bij uw verklaarde vrees voor William Ruto (gehoor CGVS, p.9,10) moeten enkele kanttekeningen

geplaatst worden. Eerst en vooral kan weinig geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat u van

november 2006 tot december 2007 als veiligheidspersoneelslid werkte voor William Ruto (gehoor

CGVS, p.5). Uw tentoon gespreide kennis hierover is immers vaag, beperkt en vertoont ook tal van

onjuistheden. U vertelt dat u de veiligheid van William Ruto moest garanderen en steeds met hem mee

ging tijdens zijn verkiezingscampagnes. U was niet altijd bij hem tijdens de uitoefening van uw beroep,

maar meestal wel. Jullie hadden ook een persoonlijk contact met elkaar. Bovendien waren William Ruto

en uw man volgens u goede vrienden (gehoor CGVS, p. 6,13). U verklaart echter tot 2 maal toe dat

William Ruto minister van hoger onderwijs en minister van landbouw was in de periode dat u voor hem

werkte (gehoor CGVS, p. 6,13,14). Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt (en die

toegevoegd is aan het dossier) dat William Ruto pas in april 2008, dus toen u al niet meer voor hem

werkte, minister werd van landbouw en pas in oktober 2010 minister werd van hoger onderwijs.

Wanneer u gevraagd werd wat KANU betekent, stelt u dat het een partij is die uit meerdere partijtjes

bestond, dat u niet weet waarvoor deze afkorting staat en dat William Ruto lid was van deze partij rond

1997, maar niet meer tijdens de periode dat u voor hem werkte (gehoor CGVS, p. 15,17). Nochtans blijkt

uit informatie waarover het CGVS beschikt (en die toegevoegd is aan het dossier) dat William Ruto wél

nog lid was van de organisatie Kenya African National Union (KANU) toen u voor hem werkte, maar dat

hij zijn positie als secretaris-generaal van KANU opgaf op 6 oktober 2007. Volgens uw verklaringen

werkte u op dat moment voor William Ruto. Er werd u gevraagd wie Musalia Mudavadi is. U zegt dat hij

een lid van het parlement is en een belangrijk man in de Keniaanse overheid. U stelt dat hij ooit

probeerde om president te worden, dat dit mislukte, maar dat u niet meer weet wanneer dat was (gehoor

CGVS, p.17). Nochtans blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt (en die toegevoegd is aan het

dossier) dat William Ruto, Raila Odinga en Musalia Mudavadi op 1 september 2007 streden voor de

nominatie van presidentskandidaat binnen de partij Orange Democratic Movement (ODM), maar dat

Raila Odinga deze nominatie op 1 september 2007 in de wacht sleepte en dat Musalia Mudavadi

tweede eindigde en William Ruto derde. Volgens uw verklaringen werkte u op dat moment voor William

Ruto. U verklaart dat de vrouw van William Ruto soms ook aanwezig was tijdens vergaderingen (gehoor

CGVS, p.11). U weet enkel dat ze R. heet en kent haar achternaam niet. U stelt ook dat William Ruto 1

dochter heeft, maar dat u haar naam niet weet (gehoor CGVS, p.14). Nochtans blijkt uit informatie

waarover het CGVS beschikt (en die toegevoegd is aan het dossier) dat de vrouw van William Ruto

voluit R. Ch. heet en dat zij en William Ruto samen 6 kinderen hebben. Uw foutieve en gebrekkige

kennis over William Ruto, zijn familie en cruciale gebeurtenissen in de politieke carrière van William

Ruto tussen november 2006 en december 2007, doen ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

stelling dat u in die periode voor William Ruto gewerkt zou hebben. Bovendien maakt u niet aannemelijk

hoe u de job als veiligheidspersoneelslid van William Ruto gekregen zou hebben. U stelt dat u deze job

kreeg via uw man en dat uw man en William Ruto goede vrienden waren (gehoor CGVS, p.5,6,13). U

legt echter vage en weinig overtuigende verklaringen af over de vriendschap tussen uw man en William

Ruto. Op de vraag hoe ze elkaar kennen, antwoordt u ‘ze waren goede vrienden, waren van dezelfde

vrienden, William Ruto omringt zich met veel mensen en mijn man was er 1 van’. Toen gezegd werd dat

dit vaag was en gevraagd werd om concreter uit te leggen hoe uw man William Ruto kent, zegt u dat

Wiliam Ruto een grote man is in de regering, ze allebei van Eldoret komen, ze elkaar kennen, dat

William Ruto zich met veel mensen van zijn stam omringt en dat mannen in Kenia hun vrouw niet exact

vertellen wat ze doen (gehoor CGVS, p.13). Doorheen uw verklaringen maakt u niet aannemelijk hoe uw

man en William Ruto, die volgens uw verklaringen goede vrienden zijn, elkaar precies kennen. Ook uw

verblijf in Eldoret komt niet erg aannemelijk over. U zegt dat uw man een Kalenjin is die van Eldoret

afkomstig is (gehoor CGVS, p. 3,12). Jullie trouwden in 1999 en sindsdien woonden jullie samen in

Eldoret (gehoor CGVS, p. 4,5,6). Wanneer later in het gehoor gevraagd werd waar in Eldoret u precies

woonde, antwoordde u dat dit in Nakuru dorp was (gehoor CGVS, p.13). Volgens informatie van het

CGVS (toegevoegd aan het dossier) is Eldoret een stad en ligt dit op 170 kilometer van het dorp

Nakuru. Het is dan ook vreemd dat u eerst meermaals verklaart dat u in Eldoret woont en vervolgens

stelt dat u in Nakuru woont. U verklaart dat u sinds 1999 in Eldoret woont maar dat u heen en weer naar

Nairobi pendelde waar u werkte (gehoor CGVS, p.4,5,6). Wanneer u vervolgens gevraagd werd welke

plaatsen u passeert tussen Nairobi en uw woonplaats Eldoret, noemt u 15 plaatsen (gehoor CGVS,
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p.13). Het traject van Nairobi naar Eldoret behelst 325 kilometer (zie informatie toegevoegd aan het

dossier). Het is opvallend dat u 12 dorpen noemt die binnen de eerste 90 kilometer van het traject, en

dus vlakbij Nairobi liggen. U noemt slechts 3 plaatsen, namelijk Naivasha, Gilgil en Nakuru die op de

resterende 235 kilometer van dit traject liggen (gehoor CGVS, p.13). Het is opmerkelijk dat uw kennis

van de omgeving van Nairobi veel uitgebreider is dan uw kennis van de omgeving van Nakuru en

Eldoret. Verder is het opvallend dat u verklaart dat u sinds 1999 in Eldoret woonde, maar dat u tot 2005

in Nairobi werkte als agent, in 2006 een schoonheidssalon zou geopend hebben in Nairobi en dat u in

2007 niet in Eldoret, maar in Nairobi moest gaan stemmen bij de verkiezingen (gehoor CGVS, p.4,5,9).

Uw tegenstrijdige verklaringen over uw woonplaats, uw gebrekkige kennis over de regio van Eldoret en

het feit dat u steeds in Nairobi werkte en er ook ging stemmen, doen twijfels rijzen over uw beweerd

verblijf in Eldoret. De twijfels betreffende het feit of u echt in Eldoret gewoond hebt en uw vage en weinig

overtuigende verklaringen af over de vriendschap tussen uw vermeende man en William Ruto doen

vragen rijzen over uw huwelijksband met de Kalenjin Kiprono James uit Eldoret, die bevriend was met

Ruto. Uw verklaring dat u voor William Ruto begon te werken op voorspraak van uw man, een goede

vriend van William Ruto, komt bijgevolg evenmin erg geloofwaardig over.

Daarnaast is uw relaas op verschillende vlakken weinig overtuigend. Om te beginnen moeten enkele

opmerkingen gemaakt worden bij de door u aangehaalde moord op uw man. Ten eerste legt u vage en

weinig overtuigende verklaringen af over deze moord op uw man. U stelt dat uw schoonzus u belde en

vertelde dat uw man dood was omdat Ruto en zijn mensen hem ervan beschuldigden gehuwd te zijn

met een Kikuyu (gehoor CGVS, p.6). Later in het gehoor vertelt u opnieuw dat uw schoonzus belde en

zei dat meneer Ruto en zijn mannen uw man ervan beschuldigden van getrouwd te zijn met een Kikuyu

(gehoor CGVS, p.12). Op de vraag of uw schoonzus gezien heeft wie uw man gedood had, antwoordde

u dat u dat niet hebt gevraagd en dat ze alleen zei dat meneer Ruto en zijn mensen uw man gedood

hadden en hem beschuldigd hadden van te huwen met een Kikuyu (gehoor CGVS, p.12). Tenslotte

werd u gevraagd hoe uw schoonzus wist van die beschuldigingen van Ruto aan uw man dat hij een

Kikuyu huwde, antwoordde u dat u het niet weet en dat u enkel weet dat ze zei dat ze uw man ervan

beschuldigden getrouwd te zijn met een Kikuyu (gehoor CGVS, p.16). Uw verklaringen komen

gestudeerd over. U valt telkens terug op uw stelling dat ‘uw schoonzus u belde en vertelde dat uw man

dood was omdat Ruto en zijn mensen hem ervan beschuldigden gehuwd te zijn met een Kikuyu’. U weet

echter niet of uw schoonzus aanwezig was op het moment dat uw man vermoord werd. U hebt er zelfs

niet naar gevraagd. U weet ook niet hoe uw schoonzus wist van die beschuldigingen aan het adres van

uw man. Ten tweede is het vreemd dat William Ruto plots een goede vriend zou vermoorden omdat hij

hem verwijt met een Kikuyu getrouwd te zijn, als hij al veel eerder op de hoogte was van het feit dat uw

man met u, een Kikuyu getrouwd was en hij u zelfs nog - nota bene als veiligheidspersoneelslid - in

dienst genomen had (gehoor CGVS, p.12,14). Uw verklaring dat hij dit deed omdat hij de verkiezingen

verloren had, komt niet plausibel over. Desgevraagd zegt u dat u niet weet waarom iemand die Kikuyu’s

wil doden, wel mensen van de Kikuyu stam zou aannemen om voor hem te werken en zijn veiligheid te

garanderen (gehoor CGVS, p.16)

Verder moeten kanttekeningen geplaatst worden bij de door u aangehaalde verdwijning van uw

kinderen.

Ten eerste legt u verwarrende verklaringen of over het tijdstip waarop uw kinderen verdwenen zijn. In

eerste instantie vertelt u dat uw kinderen verdwenen in december 2007 onmiddellijk nadat de

verkiezingsresultaten bekend gemaakt werden (gehoor CGVS, p.3,4). Later vertelde u echter dat u

tussen december 2007 en februari 2008 nog contact had met uw man en uw kinderen en dat uw

schoonzus pas in februari 2008 belde om te zeggen dat uw man vermoord was en uw kinderen

verdwenen waren (gehoor CGVS, p.11,12). Ondanks herhaalde vragen is uit uw verklaringen niet op te

maken wanneer uw kinderen nu precies verdwenen zijn.

Ten tweede weet u niet of uw kinderen daadwerkelijk ontvoerd werden, waarom ze dan wel ontvoerd

zouden zijn en wie ze ontvoerd zou hebben. U weet enkel dat uw schoonzus belde en zei dat de

kinderen weg waren en ze hen niet vond (gehoor CGVS, p.4,12). Op de vraag wat er precies gebeurd

is, antwoordt u dat u het niet weet en dat uw schoonzus zei dat ze hen zocht, maar dat ze hen niet

gevonden heeft. Op de vraag waarom u denkt dat William Ruto iets te maken heeft met verdwijning van

uw kinderen, antwoordt u het volgende: ‘ik weet niet of hij er iets mee te maken had, want er was oorlog,

maar ik denk dat hij er iets mee te maken heeft, want hij is de reden dat mijn man overleed, ik voel
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ergens dat hij er iets mee te maken heeft dat mijn kinderen weg zijn’ (gehoor CGVS, p.5,16). Uit uw

verklaringen blijkt dat u enkel weet dat uw kinderen verdwenen zijn in de periode van het postelectorale

geweld. U hebt geen enkele aanwijzing dat uw kinderen ontvoerd zouden zijn. U hebt ook geen enkele

aanwijzing dat William Ruto hier iets mee te maken zou hebben, u denkt enkel dat hij er iets mee te

maken heeft.

Verder moeten opmerkingen gemaakt worden bij de door u aangehaalde ontvoering door agenten op 3

augustus 2011. Het opvallend dat u vanaf december 2007 tot 3 augustus 2011 nooit problemen hebt

gehad met William Ruto of zijn aanhangers. Nochtans uitte u meermaals openlijk uw beschuldigingen

aan het adres William Ruto. U ging immers meermaals naar verschillende politiekantoren en maakte er

telkens melding van uw beschuldigingen aan het adres van William Ruto (gehoor CGVS, p.12). Dat u

William Ruto meermaals en openlijk zou beschuldigen van de dood van uw man en de verdwijning van

uw kinderen, maar van december 2007 tot augustus 2011, ofwel 3 en een half jaar, nooit problemen met

hem zou ondervinden, maar in augustus 2011 zonder aanleiding plots gearresteerd en opgesloten zou

worden door zijn aanhangers die u een lesje willen leren, komt niet erg plausibel over. U maakt ook niet

aannemelijk hoe die mensen u na zo’n lange periode plots konden vinden (gehoor CGVS, p.10).

Er dient besloten te worden dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de

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

subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Wat de door u neergelegde documenten betreft, kunnen om te beginnen vraagtekens geplaats worden

betreffende de manier waarop u uw identiteitskaart en de foto van u en William Ruto in handen

gekregen hebt. U zegt dat u Kenianen ontmoet hebt in België en dat één ervan naar Kenia ging. U gaf

een brief mee om aan een ex-collega te geven. Die ex-collega Marie Wamboy had uw identiteitskaart en

die foto met meneer Ruto. Op de vraag waarom zij uw identiteitskaart had, antwoordt u dat u in

november 2007, de periode dat u voor William Ruto werkte, uw handtas vergat tijdens een meeting.

Marie, uw collega in die periode, had sindsdien uw handtas. Op de vraag of u die handtas met uw

identiteitskaart sinds 2007 niet meer teruggekregen hebt, antwoordde u dat u uw identiteitskaart niet

nodig hebt in Kenia (gehoor CGVS, p.7). Het komt vreemd over dat u verklaart Wiliam Ruto te vrezen,

maar dat u wel aan Marie Wamboy zou vragen om u documenten te bezorgen, ook al weet u niet of ze

al dan niet nog voor William Ruto werkt (gehoor CGVS, p.7). Dat u het risico zou lopen om documenten

op te vragen bij iemand die mogelijks nog voor uw vervolger werkt, is bijzonder roekeloos en weinig

plausibel. Verder is het vreemd dat Marie Wamboy sinds 2007 in het bezit was van uw identiteitskaart

en u dit nooit aan haar hebt teruggevraagd aangezien zij in Nairobi woont en u van 2007 tot 2010 ook in

Nairobi woonde (gehoor CGVS, p.7,10). Verder geeft uw identiteitskaart een indicatie van uw identiteit

en nationaliteit, zaken die hier niet meteen in twijfel getrokken worden. Op de foto die u neerlegt valt niet

met zekerheid vast te stellen dat deze personen daadwerkelijk u en William Ruto zouden zijn. Als dit al

het geval zou zijn, vormt deze foto nog geen bewijs voor het feit dat jullie elkaar zouden kennen, dat u

voor Ruto gewerkt zou hebben en dat u vervolgd zou worden door deze man. Bovendien hebben

documenten enkel bewijswaarde als ze ondersteund worden door geloofwaardige verklaringen, wat hier

niet het geval is.

De 2 verklaringen van ontmoetingen met de Federale Gerechtelijke Politie Brussel geven aan dat u op

12 april en 27 september 2012 een gesprek had met de Federale Politie Brussel en onderzoekers van

het Internationaal Gerechtshof van Den Haag. Het loutere feit dat de Federale politie in België u

uitnodigde voor deze gesprekken aangaande een eventuele getuigenis over Ruto, toont op zich niet aan

dat de door u voor het CGVS afgelegde verklaringen betrouwbaar of dienstig voor het onderzoek van

het Internationaal Gerechtshof van Den Haag zouden zijn. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat

niemand in Kenia op de hoogte is van deze 2 ontmoetingen met de politie in België. Sinds uw aankomst

in België op 13 september 2011 hebt u met niemand in Kenia nog contact gehad (gehoor CGVS, p.

3,4,6). Het lijkt dan ook niet aannemelijk dat u bij een eventuele terugkeer naar Kenia problemen zou

ondervinden vanwege deze gesprekken met de politie en met onderzoekers van het Internationaal

Gerechtshof van Den Haag, aangezien er niemand is die hiervan op de hoogte is. Daarnaast blijkt ook

nog uit uw verklaringen dat u besloot om niet te getuigen voor het tribunaal in Den Haag (gehoor CGVS,

p.10).

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster vraagt de nietigverklaring van de bestreden beslissing. 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. Verzoekster voert in een eerste middel de schending aan van artikelen 2 en 3 van de Wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 12 september 1991),

schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster voert in een tweede middel de

schending aan van artikel 3 van het EVRM.

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden

beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

3. Nopens de status van vluchteling

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

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

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

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

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

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). Bovendien verplicht

geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de

vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in

diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006).

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

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar vervolging geloofwaardig en aannemelijk te maken.

Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en

met het specifieke profiel van de asielzoeker. De bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker

(RvS 3 september 2004, nr. 134.545). Bovendien verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het

onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen
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om het statuut van vluchteling te bekomen en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS

16 november 2006, nr. 164.792). 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.

3.2.1. Waar verzoekster aanvoert dat zij “heeft echter duidelijk tijdens haar interview laten weten dat zij

een job via Ruto heeft bemachtigd als politieagent, hetgeen niet hetzelfde is dat een bodyguard.

Politieagenten staat veel verder af van de persoon en weten evident veel minder over het privé leven

dan bodyguards”, stelt de Raad vast dat verzoekster een volkomen andere lezing van de feiten geeft

daar waar zij tijdens de interviews op de DVZ en het CGVS altijd heeft verklaard van 1997 tot 2005 als

politieagente gewerkt te hebben en van november 2006 tot december 2007 met behulp van haar man

als veiligheidsagent voor William Ruto gewerkt te hebben (vragenlijst 10 b, vragenlijst 3.5, gehoor

gerechtelijke politie 29/9/2011 p. 2, gehoor p. 5).

Indien verzoekster als veiligheidsagente van november 2006 tot december 2007 als taak had “ik

vergezelde de kabinetsminister naar verschillende vergaderingen” (gerechtelijke politie 29/9/2011 p. 2)

en dat ze “niet altijd bij hem, maar meestal wel, tijdens de campagne gingen we met hem naar

verschillende campagneplaatsen” waarbij ze ook met elkaar praatten (gehoor p. 13), dan dient zij een

sterke kennis te hebben over William Ruto en zijn toenmalige politieke carrière en situatie, quod in casu

non gezien verzoekster zijn toenmalige functie verkeerd duidt (gehoor p. 6, p. 14), zijn familiale situatie

onvoldoende of verkeerd toelicht (gehoor p. 14), verkeerdelijk meent dat hij als presidentiële kandidaat

voor ODM meedeed aan de verkiezingen van 2007 (gehoor p. 15) en zijn ontslag bij de KANU niet

vermeldt hoewel dit in oktober 2007 was en nadien zelfs verkeerdelijk stelt dat Ruto geen lid was van

KANU toen ze voor hem werkte (gehoor p. 17). Verzoeksters bewering dat ze “de basiskennis over de

Keniaanse politiek correct” beantwoorde, vindt evenmin grond in het administratief dossier, noch kan zij

verwijzen naar kennis inzake “alle functie[s] van alle personen” daar enkel haar kennis over de

toenmalige carrière van William Ruto in rekening werd gebracht gezien verzoekster voorhoudt dat ze

gedurende een goed jaar zijn veiligheidsagente was. Indien verzoekster niet meer weet wanneer

Mudavadi voor president ging, dan is dit niet aannemelijk gezien William Ruto in de periode dat

verzoekster voor hem werkte, het op nam tegen hem om officiële presidentskandidaat te worden, wat

verzoekster onvermijdelijk had moeten weten indien haar voorgehouden functie waarachtig was

geweest, quod non. Verzoeksters functie als veiligheidsagente voor William Ruto kan bezwaarlijk blijken

uit dergelijke foutieve, contradictorische en lacunaire verklaringen.

3.2.2. Aangaande verzoeksters verblijf stelt de Raad vast dat verzoekster zelf verklaarde dat ze

weliswaar pendelde tussen Nairobi en Eldoret, waar “we hadden ook een klein huis in Kikuyu waar ik

verbleef als ik werkte in Nairobi” en dat verzoekster in Nairobi is gaan stemmen (gehoor p. 4, p. 5), zodat

zij zelf aangeeft dat haar primaire en officiële verblijfplaats in Kikuyu/Nairobi ligt te meer zij ook zelf

verklaarde “ik was nooit permanent in Eldoret, ik was meestal in Nairobi voor mijn werk” (gehoor p. 5).

Indien kan aangenomen worden dat verzoekster een beperkte kennis heeft van Eldoret gezien zij daar

enkel occasioneel verbleef, dan stelt de Raad evenwel vast dat verzoeksters verklaringen inzake de

band tussen haar man en William Ruto onaanvaardbaar vaag en beperkt zijn, immers verzoekster

verklaarde enkel dat ze beiden van dezelfde stad Eldoret en etnie afkomstig zijn, zodat niet kan worden

aangenomen dat deze twee elkaar werkelijk kenden, laat staan dat haar man haar de functie bij William

Ruto zou bezorgd hebben, zeker gezien ook deze functie ongeloofwaardig werd geacht.

3.2.3. Verder verklaarde verzoekster zowel bij de gerechtelijke politie (gehoor gerechtelijke politie

29/9/2011 p. 2) als op de DVZ (“op 28/02/2008”, vragenlijst 3.4 en 3.5) dat William Ruto in februari 2008

(“op 28/02/2008”, vragenlijst 3.4 en 3.5) (samen met enkele mannen) naar verzoeksters woning kwam

en, aangezien zij niet thuis was, naar de woning van haar man zijn gegaan en hem hebben vermoord en

dat sindsdien de kinderen vermist zijn. Toen ze aangifte bij de politie deed “de politie kon mij niet verder

helpen omdat ze te veel werk hadden” (gehoor gerechtelijke politie 29/9/2011 p. 2). Verzoekster

verklaart echter tijdens het gehoor initieel dat ze niet weet waar de kinderen zijn “sinds het geweld

uitbrak met de verkiezingen” en dat ze verdwenen “onmiddellijk na bekendmaking resultaten

verkiezingen 2007”, zijnde december 2007 (gehoor p. 3-4). Verzoekster bevestigt bovendien uitdrukkelijk

dat haar kinderen werden ontvoerd toen haar echtgenoot nog in leven was. Indien verzoekster nadien
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haar verhaal aanvult door te zeggen dat ze, na de dood van haar man in februari 2008, van de zus van

haar man vernam dat de kinderen weg waren, dan blijven evenwel deze initiële ernstige

tegenstrijdigheden onverminderd overeind, temeer verzoekster later op het gehoor nog impliciet

verklaarde tussen december 2007 en februari 2008 nog met de kinderen gepraat te hebben (gehoor p.

11-12). Daar waar verzoekster in het verzoekschrift verwijst naar het etnisch conflict en het tumult na de

verkiezingen, kan dit niet verschonen dat verzoekster de verdwijning de ene keer in december 2007 en

de andere keer op 28 februari 2008 situeert.

Indien verzoeksters echtgenoot vermoord is begin februari 2008 dan is verder geenszins aannemelijk

dat zij dit niet nader kan toelichten, noch deze voorgehouden feiten adstrueert middels documenten,

zoals een overlijdenscertificaat, verslag lijkschouwer, … Evenmin heeft verzoekster aan haar schoonzus

gevraagd of ze gezien heeft wie precies haar man vermoord heeft (gehoor p. 12), wat geenszins

aannemelijk is nu verzoekster beweerdelijk diezelfde personen vreest en uiteindelijk haar land zou

verlaten hebben. In deze stelde de commissaris-generaal reeds terecht vast dat niet aannemelijk is dat

William Ruto verzoeksters echtgenoot zou vermoorden omdat hij gehuwd was met verzoekster, een

Kikuyu, terwijl de echtgenoot beweerdelijk een goede vriend was van hem, voor hem werkte en hij hem

dermate vertrouwde en waardeerde dat hij verzoekster, zijnde Kikuyu, heeft aangeworven en

ongestoord een jaar in zijn naaste omgeving tewerkstelde; evenmin kan verzoekster dit verklaren

(gehoor p. 16). Voorts kan met de commissaris-generaal worden vastgesteld dat niet kan overtuigen dat

verzoekster pas drie en een half jaar na de verdwijning van haar kinderen en de beweerde moord op

haar man, ineens problemen zou ondervinden omdat ze William Ruto hiervan zou beschuldigd hebben.

Verzoekster legt geen enkel document neer inzake de verdwijning van haar kinderen, noch kan de

bewering dat “ik voel ergens dat hij [William Ruto] er iets mee te maken heeft dat mijn kinderen weg zijn”

(gehoor p. 5) getuigen van een concrete, objectief geadstrueerde vervolging; integendeel verzoekster

blijft in deze bij loutere vermoedens en gissingen. Ten slotte en geenszins allerminst, kan niet worden

aangenomen dat een voormalige politieagente niet alle middelen inzet om haar kinderen op te sporen.

Dergelijke zware nalatigheid ondergraaft geheel de waarachtigheid van deze verdwijningen. Aldus kan

evenmin worden aangenomen dat verzoekster geen contact zou houden met haar familie in Kenia.

3.3. Verzoekster brengt geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen

werpen op de asielmotieven en de beoordeling ervan door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas en

het negeren van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing, het maken van niet-

gefundeerde verwijten naar het CGVS (“Het is al te straf dat een heel aantal elementen die verzoekster

tijdens haar verhoor heeft medegedeeld niet in aanmerking zijn genomen”), het geven van gefabriceerde

post-factum verklaringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na

concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing

kunnen weerleggen. Verzoekster weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige

wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de bestreden

beslissing overeind.

3.4. 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 beschermingsstatus

4.1. In het verzoekschrift vraagt verzoekster geen toekenning van subsidiaire bescherming, doch voert

zij wel een schending van artikel 3 EVRM aan. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel

risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of

bestraffing voorhanden is (cf. HvJ 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji, http://curia.europa.eu). Bijgevolg

moet de schending van artikel 3 van het EVRM, gelet op de aard van de bestreden beslissing, niet

afzonderlijk worden beoordeeld.

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

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich inzake artikel 3 EVRM op dezelfde elementen als voor de
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vluchtelingenstatus. Verzoekster benadrukt dat de heer Ruto thans is overgebracht naar het Internationaal

Strafhof, doch heeft zelf geen contact meer gehad met familie (gehoor p. 3) noch met andere mensen in Kenia

(gehoor p. 6), zodat niet aannemelijk is dat verzoekster zou kunnen gezocht worden voor het loutere feit dat zij

twee gesprekken gehad heeft met de federale gerechtelijke politie en de onderzoekers van het Internationaal

Gerechtshof waarbij zij zelf aangeeft niet te willen getuigen omdat ze bang is (gehoor p. 10), te meer zij ook

toentertijd niemand op de hoogte heeft gebracht van eventuele dingen die ze had vernomen, noch de politie,

noch andere Kikuyu, noch haar echtgenoot (gehoor p. 10-11). Derhalve ziet de Raad niet in waarom ze bij

terugkeer naar Kenia een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van publiek geheimgehouden en

door verzoekster evenmin gecommuniceerde gesprekken. Gelet op de hoger uiteengezette beoordeling van

haar asielaanvraag zijn er ook geen elementen die erop wijzen dat verzoekster in geval van terugkeer

naar Kenia een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier

blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan

aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.3. Waar verzoekster vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen, wijst de Raad erop dat hij

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

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

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

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

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

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

vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

4.4. Er worden geen gegronde middelen aangehaald.

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 dertig juli tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


