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nr. 55 617 van 7 februari 2011

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 november 2010

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

staatlozen van 13 oktober 2010.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 21 december 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 januari

2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat E. SAUWENS en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Keniaans staatsburger te zijn van Kikuyu origine. U bent geboren in Kinoo

(Kiambu district) en woonde ergens op de grens tussen Kiambu en Karen, maar dichter bij Karen,

Nairobi. In 2007 raakte u bevriend met (S.M.M.), een zoon van voormalig politicus (J.G.M.). Hij stelde u

voor aan zijn ouders en u werd aangeworven om in te staan voor de 3 zonen van (J.G.) uit zijn tweede

huwelijk en hen bij te staan bij hun studies. U trok bij de familie in Karen in. Na enige tijd besefte u

echter dat de kinderen drank- en drugsverslaafd waren. Uw werk bleek zwaarder te zijn dan u

aanvankelijk dacht en u kreeg meer verantwoordelijkheden. Zo moest u de kinderen ook van en naar

ontwenningscentra brengen en hen voortdurend in de gaten houden. (S.) begon zich te beklagen over u

en vond dat u zijn broers te veel voortrok. Op 12 augustus 2008 pleegde hij zelfmoord. Kort na zijn

begrafenis begonnen zijn broers u te bedreigen. U werd verantwoordelijk gehouden voor zijn dood en er
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deden ook geruchten de ronde dat u een affaire had met hun moeder. U kon niet te rade gaan bij hun

seniele vader en hun moeder vroeg u geduld te hebben met hen. Uiteindelijk nam u begin december

2008 toch ontslag en verliet u het huis van de familie (M.). Op 12 december 2008 hoorde u plots de

waakhonden blaffen. U keek door het raam en zag dat een aantal mensen naar uw huis kwamen en

over uw poort sprongen. U vluchtte onmiddellijk langs het raam aan de achterkant van het huis naar

buiten. De mannen drongen uw huis binnen en vernielden de inboedel. U diende de volgende dag klacht

in bij de politie maar die deed niets. Omdat u de (M.) kinderen ervan verdacht achter deze aanval te

zitten, besloot u Karen te verlaten en verderop naar uw zus in Ngong Town te verhuizen. U vond er snel

een eigen huurwoning, die echter op 4 maart 2009 in de as werd gelegd. Uit de verklaringen van uw

buren leidde u af dat de (M.)’s ook achter deze aanslag zaten. U diende opnieuw klacht in bij de politie

maar ook deze klacht bleef zonder gevolg. Twee dagen na dit incident besloot u hulp te zoeken bij de

kerkgemeenschap. U trok naar de All Saints Cathedral in het centrum van Nairobi en kreeg er eten en

onderdak. Op een dag ontmoette u er een Amerikaanse evangelist, (F.) genaamd. U vertelde hem uw

verhaal. Hij had met u te doen en bood u hulp aan. Hij zorgde voor een visum en jullie verlieten samen

Kenia op 3 mei 2010. Jullie landden op 4 mei 2010 op een u onbekende plaats. Na meerdere uren rijden

zette (F.) u af aan de Dienst Vreemdelingenzaken waar u diezelfde dag nog asiel vroeg.

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 verklaarde sinds de zelfmoord van (S.M.M.) vervolgd te worden door diens broers omdat ze u

verantwoordelijk hielden voor zijn dood en omdat er geruchten de ronde deden dat u een relatie had met

hun moeder en u het huishouden van de familie (M.) runde, waarbij u ook geld zou vervreemden

(gehoorverslag CGVS, p. 9 en 11). Daarom zouden de (M.) broers volgens uw verklaringen belagers op

u afgestuurd hebben in Karen en uw huurwoning in Ngong Town in de as hebben laten leggen,

denkende dat u op dat ogenblik thuis was (gehoorverslag CGVS, p. 6-9). De door u aangehaalde feiten

kunnen als dusdanig echter niet onder de criteria zoals voorzien door de Conventie van Genève

gebracht worden. Overeenkomstig artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève is een vluchteling

immers een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich

bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of,

uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen.

Betreffende het door u ingeroepen “reëel risico op het lijden van ernstige schade” dient

vastgesteld te worden dat u dermate vage en bedenkelijke verklaringen aflegde dat bezwaarlijk

geloof kan gehecht worden aan de door u aangehaalde problemen.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat uw verklaringen als zouden de (M.) broers verantwoordelijk

zijn voor de vernieling van de inboedel van uw huis in Karen en het in de as leggen van uw huurwoning

in Ngong Town door onbekenden, grotendeels gebaseerd zijn op veronderstellingen uwentwege.

U verklaarde nooit eerder met iemand problemen te hebben gehad en wees er op dat toen u nog bij

de (M.)’s inwoonde de broers van (S.) u, na diens begrafenis in augustus 2008, geregeld met de dood

bedreigden (gehoorverslag CGVS, p.6 en 8). Ze zouden u gezegd hebben dat u zou sterven zoals hun

broer en zouden u bovendien meermaals fysiek in gevaar gebracht hebben door vervaarlijk aan uw

stuur te draaien terwijl u hen vervoerde (gehoorverslag CGVS, p.6). Ondanks deze doodsbedreigingen

en het feit dat u hieromtrent geen luisterend oor vond bij de ouders van de kinderen zou u echter nog

3 maanden voor de (M.)’s zijn blijven werken en zelfs bij hen blijven inwonen zijn (gehoorverslag CGVS,

p.6-8), wat toelaat ernstige vraagtekens te plaatsen bij de door u aangehaalde ‘doodsbedreigingen’ van

de (M.)s.

Kort nadat u uit het huis van de (M.)s trok, zouden onbekenden in december 2008 naar uw woning in

Karen gekomen zijn en, toen bleek dat u niet aanwezig was, uw inboedel kort en klein geslagen hebben.

U verdacht de (M.)’s ervan achter deze aanslag te zitten en besloot daarop naar uw zus in Ngong Town

te verhuizen, waar u na enige dagen een huurwoning vond. Hoewel u amper enkele dagen na de

vernieling van uw inboedel de (M.) familie ontvluchtte door naar Ngong Town te verhuizen, besloot u

opmerkelijk genoeg een job aan te nemen als ambulancier in het ziekenhuis van Karen, waar de (M.)’s

wonen, en waar u bovendien werkte voor de dokter en persoonlijke vriend van de familie (M.)

(gehoorverslag CGVS, p.8). Gevraagd waarom u enerzijds de (M.)’s ontvluchtte en anderzijds een

dergelijk risico nam door voor hun arts en persoonlijke vriend te gaan werken in Karen, antwoordde u

dat u moest werken en dat je dan langs Karen moet (gehoorverslag CGVS, p.9-10). Wanneer
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vervolgens opgemerkt werd dat u elders werk zou kunnen vinden, antwoordde u dat Karen interessanter

is om ‘goed werk’ te vinden en u ‘voor het geld koos’ (gehoorverslag CGVS, p.10), hetgeen moeilijk te

rijmen valt met het door u ingeroepen “reëel risico op het lijden van ernstige schade”.

Op 4 maart 2009 werd plots uw huurwoning in Ngong Town door onbekenden in de as gelegd. U

zou achteraf van uw buren vernomen hebben dat ze kort voor het afbranden van uw huurwoning een

witte - het was nacht - Peugeot pick up voor de woning zagen, en u herinnerde zich dat de (M.)’s

inderdaad over een dergelijke crèmekleurige wagen beschikken (gehoorverslag CGVS, p.8-9). Omdat

het donker was, was de nummerplaat van de wagen echter niet leesbaar (gehoorverslag CGVS, p.8). U

gaat er van uit dat de (M.)’s u wisten te vinden maar u kon slechts gissen naar de manier waarop

(gehoorverslag CGVS, p.9). U bouwt met andere woorden voort op veronderstellingen en weinig

gedetailleerde verklaringen van derden betreffende een veel voorkomend model van wagen om de

(M.)’s ervan te verdenken ook achter dit feit te zitten.

Twee dagen na het afbranden van uw huurwoning besloot u hulp te zoeken bij de katholieke kerk.

U vond onderdak in de All Saints Cathedral in het centrum van Nairobi (gehoorverslag CGVS,

p.10). Gevraagd of u er nooit aan dacht verder weg te gaan wonen in Kenia aangezien Karen eigenlijk

een buitenwijk van Nairobi is en ook Ngong Town volgens uw verklaringen niet zo ver van Karen

ligt (gehoorverslag CGVS, p.10), antwoordde u dat u aan uw aandelen dacht. U verduidelijkte dat

het gemakkelijker was voor u om zich in Nairobi met uw beleggingen bezig te houden omdat u dat

anders - indien u verder weg of op het platteland zou wonen - telefonisch zou moeten doen terwijl u zich

in Nairobi persoonlijk naar de beleggingskantoren kon verplaatsen (gehoorverslag CGVS, p.11).

Uw verklaringen ter zake getuigen opnieuw niet van een “reëel risico op het lijden van ernstige schade”

in uwen hoofde. Hiermee geconfronteerd stelde u simpelweg dat uw aandelen het enige waren dat

tussen u en armoede stond (gehoorverslag CGVS, p.11). Bovendien dient nog opgemerkt te worden dat

u volgens uw verklaringen zonder enig probleem en zonder enige concrete aanwijzing dat u nog

gezocht zou worden meer dan een jaar - van maart 2009 tot mei 2010 - in het centrum van Nairobi

bleef, in een kerk die naar u zegt op zondag vol liep waardoor u zich niet op uw gemak voelde, en u

gedurende die periode bovendien de kerk verliet om naar uw beleggingskantoor te gaan (gehoorverslag

CGVS, p.10-11).

Tot slot verklaart u na beide incidenten klacht ingediend te hebben bij de politie, die evenwel

geen enkele actie zou ondernomen hebben. U veronderstelt dat ze omgekocht werden door de

(M.)s maar weet dit niet te concretiseren (gehoorverslag CGVS, p.8-9). Gevraagd of u daarop

verdere stappen ondernam en bijvoorbeeld een advocaat of een andere (mensenrechten)organisatie

aansprak om u bij te staan, antwoordde u ontkennend omdat u er van uitging dat dit geen zin had

(gehoorverslag CGVS, p.8-9). Hieruit blijkt vooreerst dat u naliet de nationale rechtsmiddelen uit te

putten alvorens internationale bescherming te zoeken. Bovendien ondermijnt het feit dat u naliet in

Kenia verdere stappen te ondernemen, nog verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen dient dan ook geconcludeerd te worden

dat uw verklaringen dermate vaag en bedenkelijk zijn dat zij het door u ingeroepen “reëel risico

op het lijden van ernstige schade” niet ondersteunen.

De door u neergelegde documenten zijn niet van aard voorgaande vaststellingen te wijzigen.

Uw geboorte- en doopakte bevatten enkel bepaalde identiteitsgegevens die niet onmiddellijk in

twijfel worden getrokken. De door u neergelegde ‘abstracts from police records’ dd.13/12/2008 en

5/3/2009, zijn van aard te bevestigen dat u aangifte deed van een inbraak en vernieling van uw

inboedel, alsook van de vernieling van een residentiële woning, maar zeggen niets over de daders, noch

de aanleiding of de omstandigheden waarin deze feiten zich voordeden. De foto waarop u te zien bent

met vader (M.) bewijst dat jullie op dezelfde begrafenis aanwezig waren maar heeft geen betrekking op

de door u aangehaalde vervolgingsfeiten als dusdanig. De foto’s waarop u te zien bent in een drukkerij

voegen niets toe aan uw asielrelaas. U legt tot slot geen enkel document neer dat uw reisweg zou

kunnen aantonen, hetgeen een verdere negatieve indicatie is voor uw geloofwaardigheid.

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. Verzoeker voert in hoofdhorde, in een eerste en enig middel aangaande de weigering van de

vluchtelingenstatus, de schending aan van artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980

(vreemdelingenwet), artikel 1, A, (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen, artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de materiële

motiveringsplicht.

Hij stelt dat hij als vluchteling moet worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

nu hij zich buiten zijn land van herkomst bevindt en de bescherming van de Keniaanse autoriteiten niet

kan inroepen omdat hij vreest voor vervolging. Verzoeker wijst erop dat hij een comfortabel leven had en

niet is gevlucht omwille van economische redenen. Hij heeft op waarheidsgetrouwe wijze zijn problemen

uiteengezet, zijn relaas is geloofwaardig en niet in strijd met algemeen bekende feiten. Bijgevolg is het

gepast het voordeel van de twijfel toe te kennen. Het is moeilijk om harde bewijzen bij te brengen.

Verzoeker betwist dat hij niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1, A, (2) van het

Vluchtelingenverdrag. Zijn voormalige baas was een hoogwaardigheidsbekleder en persoonlijke vriend

van de eerste vrouw van de voormalige president. Hij was lid van de Ford Asiri partij. Zijn zonen kennen

via hun vader veel hoogwaardigheidsbekleders zodat het niet onwaarschijnlijk is dat zij hulp krijgen van

de autoriteiten of de autoriteiten een oogje dicht knijpen wanneer een lid van de familie M. de wet

overtreedt. Verzoeker bracht bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(CGVS) stukken bij van de aangifte van inbraak en brandstichting in zijn woning. De politie gaf hieraan

geen gevolg. Nochtans waren er duidelijke aanwijzingen dat de familie M. achter deze feiten zat. Ter

staving citeert verzoeker zijn verklaringen bij het CGVS. Hij betoogt dat er een gegronde vrees voor

vervolging door de autoriteiten is. De familie M. is bij machte de autoriteiten te bespelen. Het is

bovendien algemeen bekend dat de Keniaanse politie niet al te integer tewerk gaat.

2.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli

1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen,

dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het

recht hem verschaft. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven aan de

grondslag van de weigering van de vluchtelingenstatus kent en deze onderwerpt aan inhoudelijke kritiek

zodat in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit

dit oogpunt wordt onderzocht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven,

houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar

behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen

worden genomen.

Verzoeker dient om de vluchtelingenstatus toegekend te krijgen overeenkomstig artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet aan te tonen dat hij wordt vervolgd omwille van één van de in artikel 1 A van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951 vermelde gronden, te weten zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het

behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging. Verzoeker vreest volgens het door

hem aangevoerde feitenrelaas te worden vervolgd door de broers van S.M.M. omdat deze hem

verantwoordelijk zouden houden voor de zelfdoding van hun broer en omdat het gerucht de ronde zou

doen dat verzoeker een relatie had met hun moeder en geld ontvreemdde. Deze feiten zijn van

gemeenrechtelijke aard en vertonen geen verband met één van de in het voornoemde artikel bepaalde

gronden. Verzoeker maakt ook in het onderhavige verzoekschrift niet aannemelijk dat de door hem

aangevoerde problemen zouden zijn ingegeven door één van de hoger geciteerde gronden. Hij toont

met zijn verwijzing naar de voormalige (politieke) positie van de heer M. en de relaties van deze persoon

en zijn zonen geenszins aan dat hij omwille van één van de voormelde gronden wordt vervolgd.

Verzoekers problemen hebben geen nexus met de criteria van het Verdrag van Genève.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3. Verzoeker voert in ondergeschikte orde, in een eerste en enig middel aangaande de weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus, de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, artikel

1, A, (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, artikel 2 en 3 van de

voormelde wet van 29 juli 1991 en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de

materiële motiveringsplicht.
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Hij kent in zijn land van herkomst aanzienlijke problemen waartegen hij de hulp van de autoriteiten niet

kan inroepen. De autoriteiten worden omgekocht door de familie M. of vrienden van deze familie.

Minstens worden zij onder druk gezet om zijn klachten niet serieus te nemen. Volgens verzoeker kan de

conclusie dat hij financiële overwegingen verkoos boven zijn leven niet worden getrokken uit de in de

bestreden beslissing aangehaalde feiten. Het is in Kenia noodzakelijk om te werken om te voorzien in

het eigen levensonderhoud. Voorts benadrukt verzoeker dat Nairobi beschikt over drie miljoen inwoners

zodat het geen opportunistische beslissing was om zich in een andere wijk van Nairobi, Ngong Town te

vestigen en het best mogelijk was dat de familie M. hem zo niet meer zou terugvinden. Niets bleek

minder waar nu zijn huurwoning in brand werd gestoken op 4 maart 2009. Dat hij de betrekking als

ambulancier verkreeg via een dokter van de familie M. doet hieraan geen afbreuk. Verzoeker kwam in

het ziekenhuis nooit in contact met deze dokter zelf. Hij kwam er slechts achter dat de familie M. wist

waar hij woonde toen zijn huis werd in brand gestoken.

Dat verzoeker geen bewijs kan voorleggen van de bedreigingen door de familie M. doet geen afbreuk

aan de geloofwaardigheid. Hij heeft klacht ingediend doch hieraan werd geen gevolg gegeven. Voorts

zijn er voldoende aanwijzingen om te concluderen dat de familie M. achter de aanslagen zit. Ter staving

verwijst verzoeker naar verklaringen van bij het CGVS en naar de door hem aangehaalde feiten.

Gelet op het voorgaande bestaan er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat hij bij een terugkeer

naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, met name de blootstelling

aan onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Daarenboven is voor hem geen intern

vluchtalternatief voorhanden. Zijn vijand, de familie M. heeft connecties over heel Kenia.

Dat hij niet heeft geprobeerd om nationaal via de juridische weg zijn problemen op te lossen alvorens

zich te beroepen op het internationale recht wijt verzoeker aan de corruptie in zijn land. De rijken, zoals

de familie M., hebben het er voor het zeggen. Het zou volgens hem niets hebben uitgemaakt.

Betreffende het verwijt dat hij geen reisdocumenten voorlegt stelt verzoeker dat tijdens het interview

hierover slechts een paar vragen werden gesteld. Hij heeft waarheidsgetrouw informatie gegeven en dat

het CGVS niet meer informatie vroeg is niet zijn fout. Verzoeker stelt dat niet elke niet EU-burger bij

binnenkomst in het Schengengebied met controles wordt geconfronteerd, zodat het mogelijk is dat hij

niet werd ondervraagd. Hij verwijst naar zijn verklaringen omtrent zijn reisweg bij het CGVS en stelt dat

het feit dat hij geen stukken voorlegt over zijn reisweg geen afbreuk doet aan zijn geloofwaardigheid.

2.4. Vermits artikel 1 A van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betrekking heeft op de

vluchtelingenstatus en niet op de subsidiaire beschermingsstatus, kan dit artikel niet dienstig worden

aangevoerd in het kader van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Wat betreft de aangevoerde schending van de motiveringsplicht, kan dienstig worden verwezen naar de

uiteenzetting dienaangaande sub 2.2. Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

ook de motieven aan de grondslag van de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus kent en

deze aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Derhalve wordt het middel onderzocht vanuit het oogpunt

van de materiële motiveringsplicht.

De Raad dient inzake de asielaanvraag een arrest te vellen dat afdoende is gemotiveerd en geeft

daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet. Hij dient niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

Verzoeker legde uiteenlopende verklaringen af omtrent het tijdsverloop en de gebeurtenissen na de

begrafenis van de oudste van de drie zonen, S.M. In de vragenlijst stelde hij dat de twee broers van

S.M. na de begrafenis begonnen te klagen en hem bedreigden en voegde hij hieraan toe: “Na dat

dreigement besliste ik ontslag te nemen. Ik verhuisde naar Karen. Vier maanden later, op 12/12/2008,

na middernacht, kwam een groep gewapende mannen mij zoeken” (administratief dossier, stuk 9, p.2).

Bij het CGVS stelde hij echter dat de bedreigingen slechts begonnen enkele weken na de begrafenis en

dat hij, ondanks de bedreigingen, voor de familie bleef werken en fungeerde als chauffeur van de broers

van S.M. tot hij zijn ontslag indiende op 1 december 2008. Bovendien zouden de mannen hem op 12

december 2008 zijn komen zoeken in Karinde, dat in Kiambu is gelegen, in een andere ‘constituency’

dan Karen (administratief dossier, stuk 3, p.3, 6-7). Bij deze laatste verklaringen dient bovendien te

worden opgemerkt dat het weinig aannemelijk is dat de twee broers van S.M. verzoeker gedurende de

periode van bijna vier maanden waarin hij nog voor hen werkte en optrad als hun chauffeur ongemoeid

zouden hebben gelaten om hem daarna plots door een gewapende bende te laten aanvallen en zijn

volledige woning in de as te leggen. Verzoeker kon hiervoor overigens evenmin een verklaring bieden
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(ibid., p.7-8). Dat hij ondanks de doodsbedreigingen bij de familie zou zijn blijven werken relativeert

overigens tevens op manifeste wijze de ernst van deze bedreigingen en kan moeilijk worden gerijmd

met enige vrees in hoofde van verzoeker ten aanzien van deze personen.

De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoeker zich inzake de vermeende aanval op zijn

huurwoning in Ngong Town baseert op veronderstellingen en weinig gedetailleerde verklaringen van

derden om de familie M. te verdenken van het aangehaalde feit. Het feit dat zijn klacht werd

geregistreerd en dat de politie naar zijn afgebrand huis ging kijken (ibid., p.9) duidt er tevens op dat hij

bescherming van de overheid kan bekomen; het feit dat een strafrechtelijk onderzoek niet onmiddellijk

tot resultaat leidt houdt niet in dat er geen beschermingsmogelijkheden voorhanden zijn.

Verzoekers verklaringen omtrent zijn handelwijze en houding nadat hij ingevolge de bedreigingen

ontslag nam kunnen bovendien, in tegenstelling met hetgeen hij betoogt in het verzoekschrift, niet

worden gerijmd met het beweerde reële risico op het lijden van ernstige schade in zijn hoofde. Zo is het

niet aannemelijk dat verzoeker, indien deze daadwerkelijk de familie M. zou vrezen, hen ervan verdacht

zijn huis te hebben aangevallen en daarom zou zijn verhuisd, zich zou vestigen in Ngong, terwijl hij zelf

aangaf: “Ngong is niet ver”. Daarenboven is het onverenigbaar met het voorgehouden risico dat

verzoeker, die beweerde van Karen naar Ngong te zijn gevlucht om te ontkomen aan de broers van

S.M., vervolgens als ambulancier zou gaan werken in het ziekenhuis van Karen, dat op slechts drie tot

vier kilometer van de woning van de familie M. is gelegen, en daar bovendien zou hebben gewerkt voor

een persoonlijke vriend van de familie M., dokter G. Wanneer aan verzoeker werd gevraagd hoe hij dit

kon verklaren daar toch verwacht kan worden dat dit de laatste plaats zou zijn waar hij zou gaan werken

indien hij de familie M. wou ontvluchten, antwoordde hij aanvankelijk ontwijkend op de vraag. Wanneer

deze werd herhaald, stelde hij: “(…) ik moest werken. En dan moet je langs Karen”. Vervolgens, erop

gewezen dat hij toch elders kon werken dan in Karen, stelde verzoeker: “Maar geen goed werk. Karen is

een goede plaats om werk te vinden. Ik koos voor het geld”. Op de vraag dat hij toch niet voor het geld

zou kiezen als zijn leven in gevaar is had hij geen reactie (administratief dossier, stuk 3, p.9-10).

Verzoekers betoog dat het in Kenia noodzakelijk is om te werken om te voorzien in eigen

levensonderhoud doet geen afbreuk aan de voormelde vaststellingen. Hij gaat hiermee volledig voorbij

aan de mogelijkheid om elders te werken in Kenia. Uit zijn verklaringen bij het CGVS blijkt duidelijk dat

hij erkende dat deze mogelijkheid bestond, doch dat hij werkte in Karen omdat hij daar een betere

betrekking kon krijgen en derhalve koos voor het geld, hetgeen niet plausibel is met het aangevoerde

risico. Verzoeker tracht het voorgaande tevens te vergoelijken door te beweren dat hij in het ziekenhuis

nooit in contact kwam met dokter G., de persoonlijke vriend van de familie M. Dit kan echter niet worden

gerijmd met zijn eerdere verklaringen. Zo stelde hij in de vragenlijst: “Ik begon er te werken voor Dokter

(G.) in het Karenziekenhuis. Hij kende mij goed en gaf me een job als ambulancier” (administratief

dossier, stuk 9, p.2). Daarenboven gaf hij, gevraagd hoe de familie M. te weten zou zijn gekomen dat hij

in het ziekenhuis werkte, zelf als mogelijke verklaring: “(…) Ik werkte voor hun vriend, dokter (G.)”

(administratief dossier, stuk 3, p.9).

Dient tevens te worden opgemerkt dat verzoeker ook nadat ze hem vonden in Ngong in de onmiddellijke

nabijheid bleef van de beweerde actoren van zijn vervolging. Hij zou zich daarna immers hebben

gevestigd in het centrum van Nairobi en uit de informatie in het dossier blijkt dat Karen één van de

buitenwijken is van deze stad (administratief dossier, stuk 13: landeninformatie). Bovendien nam hij daar

deel aan het openbare leven gezien hij aangaf dat hij op zondag veel volk ontmoette in de kerk en in

Nairobi beleggingskantoren bezocht teneinde zijn aandelen te beheren. Het getuigt daarbij niet van een

ernstige vrees ten opzichte van de familie M. dat verzoeker, gelet op zijn verklaring dat Kenia een groot

land is, nooit zou hebben getracht en zelfs nooit zou hebben overwogen om zich elders, verder weg in

Kenia te vestigen zoals bijvoorbeeld in een stad als Mombassa. Gevraagd waarom hij dit niet deed,

stelde hij: “Omdat ik dacht aan mijn investeringen, mijn aandelen”. Wanneer hij erop werd gewezen dat

hij toch niet in Nairobi moest zijn om met zijn aandelen bezig te zijn, erkende verzoeker dit en gaf hij

aan: “Was gemakkelijker voor mij om dat in Nairobi te doen. Moest daar niet bellen, ging gewoon naar

kantoren van de beleggers” (administratief dossier, stuk 3, p.10-12). Hij bleef dus niet uit noodzaak doch

wel uit gemakzucht en financiële overwegingen nabij Karen wonen. De voormelde verklaringen kunnen

helemaal niet worden gerijmd met verzoekers beweerde vrees ten aanzien van de familie M. Indien hij

daadwerkelijk riskeerde ernstige schade te lijden kan immers redelijkerwijze worden aangenomen dat hij

zich verder van de oorzaak van zijn problemen zou hebben verwijderd of dit minstens zou hebben

overwogen.
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Nog daargelaten dat het feit dat hij geen poging ondernam en zelfs niet overwoog om zich elders in

Kenia te vestigen teneinde zich aan zijn beweerde problemen te onttrekken op fundamentele wijze de

ernst en geloofwaardigheid van zijn beweerde problemen ondermijnt, dient te worden opgemerkt dat

gelet op zijn hoger aangehaalde verklaringen van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij

overeenkomstig artikel 48/5, § 3 elders in Kenia verblijft om aan zijn problemen te ontkomen. Hij beweert

weliswaar dat zijn belagers hem via hun connecties elders in Kenia gemakkelijk zouden kunnen vinden

doch brengt niet het minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van deze bewering. Bovendien

haalde hij dit aanvankelijk niet aan als verklaring wanneer hem werd gevraagd of hij niet elders in Kenia

kon blijven doch erkende hij initieel de mogelijkheid om zich elders te vestigen en stelde hij in dit kader

dat hij verkoos zich niet elders te vestigen omwille van zijn investeringen en aandelen. Hoe dan ook

wordt de bewering dat de broers van S.M. hem gemakkelijk kunnen vinden tegengesproken doordat hij

gedurende meer dan een jaar in Nairobi kon wonen zonder dat zij hem vonden. Op de vraag waarom ze

hem dan elders, ver weg wel zouden kunnen vinden kwam verzoeker niet verder dan het opperen van

de hypothese dat ze ‘misschien’ wel wisten waar hij was maar niets deden omdat hij in een kerk was.

Deze algemene hypothese is echter ongefundeerd gelet op zijn eerdere verklaring dat hij gedurende zijn

verblijf in Nairobi over geen concrete informatie beschikte aangaande de familie M. (administratief

dossier, stuk 3, p.10-12).

Dient voorts te worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont dat zijn vermeende problemen thans nog

actueel zijn. Hij verklaarde na aankomst in België nog in contact te staan met zijn moeder in Karen, waar

ook de familie M. woont, doch heeft hij van haar nopens zijn problemen en situatie geen informatie

bekomen en stelde: “wil haar niet stresseren, spreek daarover met mijn zus, (R.W.W.)”. Wanneer

vervolgens werd gevraagd of deze zus dan concrete informatie had omtrent zijn persoonlijke situatie in

Kenia, antwoordde hij ontkennend. Ook zijn broers en vriendin hebben geen informatie betreffende zijn

situatie (administratief dossier, stuk 3, p.2-3).

Verzoeker brengt daarenboven, en dit ondanks zijn verklaring dat hij veel bagage mee had, niet het

minste begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden reisweg per vliegtuig naar België,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid. Dit klemt nog des te meer

daar hij, integendeel met wat hij voorhoudt in het verzoekschrift, geenszins geloofwaardige verklaringen

aflegde omtrent deze reisweg. Zo kon hij, ondanks dat zijn reis zou zijn geregeld door een vriend van

hem, F. genaamd, de volledige naam van deze persoon niet verstrekken. Evenmin kon hij aangeven

voor welk land het visum was waarmee hij reisde. Voorts kon hij niet preciseren of hij al dan niet in

België zou zijn geland of waar hij zou zijn geland in Europa. Bovendien wist hij niet met welke

vliegtuigmaatschappij hij zou hebben gereisd (administratief dossier, stuk 3, p.10; stuk 10, nr.33-34).

De voormelde vaststellingen zijn afdoende om te besluiten dat verzoeker er doorheen zijn verklaringen

niet in slaagt aannemelijk te maken dat hij in Kenia een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige

schade. Verzoeker doet niet de minste poging om de bestreden motivering aangaande de door hem ter

ondersteuning van zijn aanvraag neergelegde documenten te weerleggen. De vaststellingen die de

commissaris-generaal deed omtrent deze documenten vinden steun in het administratief dossier, zijn

pertinent en terecht en blijven, nu verzoeker deze betwist noch weerlegt, onverminderd overeind. Gelet

op deze vaststellingen zijn de door verzoeker neergelegde documenten niet van die aard dat zij aan

hetgeen voorafgaat afbreuk kunnen doen.

Gelet op het voorgaande toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar

zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van

de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:
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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 zeven februari tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


