
RvV X / Pagina 1 van 2

RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 5836 van 17 januari 2008
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, van Keniaanse nationaliteit, op 30 oktober 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 18 oktober 2007.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 13 december 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op
10 januari 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en van attaché E. DEWIL, die verschijnt
voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Verzoekster werd, overeenkomstig artikel 14 PR RVV, ter zitting ondervraagd omtrent
haar actuele vrees. Verzoekster verwijst naar haar Kikuyu-etnie en stelt dat de situatie in
Kenia op dit moment “heel erg” is.

2. Voor iedereen toegankelijke publieke informatie maakt melding dat er naar aanleiding
van de presidentsverkiezingen van 27 december 2007 onlusten uitbraken. Ten gevolge
hiervan zijn er honderden doden gevallen en zouden er 250.000 personen op de vlucht zijn.
Deze onlusten worden ondermeer gekenmerkt door etnische spanningen tussen
verschillende bevolkingsgroepen, waarbij tevens blijkt dat de Kikuyu worden geviseerd
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7165962.stm;http://www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId
=76123;http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=M91M4173&word=Kikuyu;http:
//www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF02012008_026&word=Kikuyu).

3. Verzoeksters verklaringen ter zitting beantwoorden aan de vereisten van artikel
39/76, §1, derde lid, van de voormelde wet van 15 december 1980.
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4. Aangezien in het administratief dossier geen informatie voorhanden is omtrent de
voormelde gevolgen van de presidentsverkiezingen in Kenia van 27 december 2007,
ontbreekt het de Raad aan essentiële elementen om, zonder aanvullend onderzoek, te
kunnen beslissen. Bij toepassing van artikelen 39/2,§1, tweede lid, en 39/76, §2, van de
voormelde wet van 15 december 1980 dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De beslissing van 18 oktober 2007 van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
staatlozen inzake X (xxx) wordt vernietigd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 17 januari 2008 door:

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

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN. W. MULS.


