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nr. 61 633 van 17 mei 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 10 maart 2011 heeft

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

8 februari 2011.

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 4 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 april 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE SCHUTTER loco advocaat

C. NTAMPAKA en van attaché K. ALLYNS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Keniaanse nationaliteit en bent u geboren op 8 augustus 1978

te Ngarua. U bent christen en uw etnische origine is Kikuyu.

In 2001 startte u een handelszaak op in de ‘Dandora area’ te Nairobi. Begin 2007 werd u benaderd

door een aantal mannen die geld van u eisten, maar u betaalde niet. De mannen kwamen op 7

augustus 2007 terug naar uw zaak in Dandora en eisten 20.000 Shilling van u. U gaf hen dit bedrag,

maar toch sloegen ze u omdat u hen eerder genegeerd had. (M.K.), uw assistent in de winkel,

stond naast u en werd gedood toen hij u trachtte te beschermen. Buren brachten u na de aanval naar

uw huis in Ruai. De dag nadien deed u aangifte bij de politie van Mowlem. Ze sloten u echter

onmiddellijk op nadat u zei dat u door de Mungiki aangevallen werd. Twee dagen later werd u vrijgelaten

nadat uw vrouw smeergeld betaalde. Sinds die dag moest u elke dag 200 Shilling betalen aan de



RvV X - Pagina 2

Mungiki. In 2009 overleden uw ezels en werd een kar van u gestolen. Van deze diefstal deed u aangifte

bij de politie. Nadien gebruikten de Mungiki uw taxi zonder u ervoor te betalen en ze vroegen u om in

2010 dagelijks 600 Shilling te betalen. Na enkele maanden kon u dit bedrag niet meer betalen en één

week later, op 30 april 2010, werd uw zaak in brand gestoken door de Mungiki. Op 1 mei 2010 deed u

hiervan aangifte bij de politie van Mowlem. De politie wilde echter geld van u en ze zegden dat ze niets

konden doen voor u. In juli 2010 ontving u sms-berichten waarin stond dat u zich in het geheim moest

aanmelden bij de Mungiki. U ontving ook pamfletten waarin u gevraagd werd om toe te treden tot de

Mungiki en op 25 juli 2010 kwamen leden van de Mungiki naar uw huis. U werd geblinddoekt en naar

het Ngong bos gebracht. Daar waren eedafleggingrituelen bezig en u maakte hiervan gebruik om weg te

vluchten. U ging vervolgens naar het ‘Criminal Investigation Department’ (hierna CID) om aan te geven

wat u overkwam. De agenten schreven niets op en ze brachten u met een wagen naar een bos. U

hoorde hen zeggen dat ze u konden afmaken en ze gaven u het advies om toe te treden tot de Mungiki.

De agenten lieten u achter in het bos en van daar ging u naar een pastoor in Thika. U bleef bij hem van

26 juli 2010 tot 7 september 2010. Via de pastoor leerde u (N.) kennen. Deze bezorgde u een paspoort

en regelde uw vertrek uit Kenia. Op 7 september 2010 verliet u Kenia en de dag nadien kwam u in

België toe. Op 8 september 2010 diende u er een asielaanvraag in. Vanuit België had u nog contact

met pastoor (A. W.) en deze vertelde u dat in de buurt van uw huis, het hoofd van (M.) – een persoon

die erg op u lijkt – op een stok stond.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen onvoldoende gegevens

of elementen hebt aangehaald waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een ‘gegronde

vrees voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico

op lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming of dat u

zich kan beroepen op bedoelde vrees of risico in geval van een eventuele terugkeer naar uw

land.

U verklaarde uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van een vrees tot vervolging door

leden van de Mungiki, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-

generaal te worden gemaakt.

U gaf aan dat u begin 2007 voor het eerst werd benaderd door leden van de Mungiki die geld van

u eisten. U betaalde niets en ze kwamen op 7 augustus 2007 terug en ze eisten 20.000 Shilling van u.

U werd geslagen en (M.K.), uw assistent in de winkel, werd gedood (gehoor CGVS, p.5-6). De dag

nadien deed u aangifte bij de politie van Mowlem, maar deze sloot u op. U dacht dat ze dit misschien

deden, omdat u hen dan smeergeld zou betalen voor uw vrijlating (gehoor CGVS, p.6).

Verder verklaarde u dat de politie een abstract opmaakte – welke u ook neerlegde tijdens het interview –

van de klacht die u op 8 augustus 2007 neerlegde. Vreemd genoeg werd dit document op 10 november

2010 ondertekend, wat twijfels bij de echtheid van het document oproept (zie administratief dossier).

Verder gaf u aan dat u sinds 7 augustus 2007 dagelijks 200 Shilling moest betalen aan de Mungiki

(gehoor CGVS, p.7). U staafde dit met een kaartje dat de Mungiki zou afgegeven hebben als

betalingsbewijs. Dit kaartje werd echter niet ingevuld en werd uitgegeven door de ‘Ruai/Dandora Ward

Community Policing and Vigilante Group (zie administratief dossier). Toen u erop gewezen werd dat er

nergens ‘Mungiki’ op vermeld stond, gaf u aan dat ze zichzelf ‘Vigilante’ noemen (gehoor CGVS, p.5).

Dit element toont dan ook niet aan dat u persoonlijk afgeperst werd door de Mungiki. Overigens is het

redelijk te verwachten dat u een oplossing zocht voor de dagelijkse afpersing waar u telkens opnieuw

mee werd geconfronteerd. Dat u deze situatie jarenlang onderging en zich nooit richtte tot de lokale

politie noch pogingen ondernam om een regeling te treffen met de afpersers of u elders te vestigen

ondermijnt de geloofwaardigheid van uw voorgehouden problemen, dan wel minstens de ernst ervan.

Bovendien is het opmerkelijk dat u – ondanks deze afpersing – nog een derde zaak opende in Ruai

(gehoor CGVS, p.5 en administratief dossier).

U gaf aan dat een volgend probleem, dat zich voordeed in 2009, bestond uit het overlijden van uw

ezels op mysterieuze wijze en een kar van u die gestolen werd. U gaf aan dat u de diefstal aangaf bij

de politie, maar het overlijden van de ezels niet, omdat het een natuurlijk overlijden kon zijn. Toen

u gevraagd werd wie uw kar stal, gaf u aan dat u het niet wist. U dacht dat het misschien de Mungiki

was, omdat ze misschien hoopten dat zo uw inkomsten zouden terugvallen en dat u daarom misschien

voor hen zou gaan werken (gehoor CGVS, p.7-8). Uw verklaringen betreffende het overlijden van de

ezels en de diefstal van de kar zijn uiterst vaag en hypothetisch en tonen absoluut niet aan dat de

Mungiki hiervoor verantwoordelijk was.

U gaf verder aan dat de Mungiki uw taxi gebruikten zonder u ervoor te betalen en dat ze u in

2010 vroegen om dagelijks 600 Shilling te betalen. Eén week nadat u dit bedrag niet meer kon betalen

werd op 30 april 2010 uw zaak in brand gestoken door de Mungiki (gehoor CGVS, p.8). Op 1 mei 2010

deed u hiervan aangifte bij de politie. Ook ditmaal maakte de politie een abstract op – welke u ook

neerlegde tijdens het interview. Vreemd genoeg werd dit document echter pas op 10 november 2010
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ondertekend (zie administratief dossier). Betreffende deze abstract (en de abstract van de klacht die u

op 8 augustus 2007 neerlegde (supra)) gaf u aanvankelijk aan dat de pastoor (A.W.) ze meenam uit

uw huis toen hij naar uw huis ging terwijl hij u onderdak verleende. Toen de dossierbehandelaar

vervolgens vroeg of alle door u voorgelegde documenten door de pastoor werden opgehaald toen u in

België was, gaf u echter aan van wel (gehoor CGVS, p.4-5). Bovenstaande vaststellingen roepen

twijfels bij de echtheid van het document op en ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw

verklaringen.

Verder gaf u aan dat u in juli 2010 sms-berichten ontving waarin stond dat u zich in het geheim

moest aanmelden bij de Mungiki. Toen u daarop gevraagd werd waar u zich moest aanmelden, gaf u

aan dat u het niet wist. Pas toen de vraag herhaald werd, gaf u aan dat u een nummer moest bellen

(gehoor CGVS, p.8-9). Verder gaf u aan dat de Mungiki op 25 juli 2010 naar uw huis kwam en dat ze

u ontvoerden naar het Ngong bos. U kon ontsnappen en ging naar de CID om klacht neer te

leggen. Omdat de agenten u niet wilden helpen en u zelfs sloegen, besloot u het land te verlaten

(gehoor CGVS, p.9). Toen u gevraagd werd of u nog iets hoorde van de Mungiki na uw ontsnapping uit

het bos, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.10).

Van iemand die daadwerkelijk vanaf 2007 afgeperst werd door de Mungiki, die geslagen en

ontvoerd werd door de Mungiki, wiens collega gedood werd door de Mungiki én wiens winkel in brand

gestoken werd door de Mungiki, mag men verwachten dat hij tracht juridische ondersteuning bij een

advocaat te zoeken. U maakte melding dat u in 2000 naar een advocaat, genaamd (J.K.), ging

omdat niet heel uw pensioen door de overheid uitbetaald werd, maar gaf op geen enkel moment aan dat

u naar uw advocaat ging om u te helpen bij uw zaak tegen de Mungiki (gehoor CGVS, p.5). Dat u dit niet

deed, doet verdere twijfels rijzen bij de geloofwaardigheid van uw verklaringen. U gaf weliswaar aan dat

de overheid beslissingen neemt en dat er geen rechtvaardigheid in Kenia is (gehoor CGVS, p.10), maar

u haalde geen enkele objectieve reden aan om aan te nemen dat een proces oneerlijk zou verlopen.

Verder dient te worden vastgesteld dat u – ondanks de door u beweerde herhaaldelijke problemen

met de Mungiki (supra) – hebt nagelaten om te trachten elders in uw land te gaan wonen. Toen

de dossierbehandelaar u vroeg of u er aan dacht om elders in Kenia te gaan wonen, gaf u aan van

wel, maar dat de Mungiki overal zijn en de politie loyaal is aan hen. Toen u daarop gevraagd werd

waarom de politie u in heel Kenia zou zoeken, gaf u vaag aan dat de Mungiki hen kan vragen om

mensen te zoeken. Toen u gevraagd werd waarom de Mungiki aan de politie zou vragen om u te

zoeken in heel Kenia, gaf u vaag aan dat ze loyaal zijn. Toen de vraag herhaald werd, gaf u aan dat u

weet waar ‘de eed’ afgelegd wordt. Toen u gevraagd werd of u enige informatie had dat de Mungiki en

de politie u (nog) zouden zoeken, gaf u aan van niet (gehoor CGVS, p.11). Bovenstaande verklaringen

zijn uiterst vaag en hypothetisch en tonen absoluut niet aan dat de Mungiki of de politie u zouden

zoeken, laat staan in heel Kenia. Verder beweerde u dat de Mungiki ook mensen van andere stammen

dan de Kikuyu rekruteren en dat ze overal actief zijn en rekruteren. Toen u gevraagd werd of u er

informatie over had, gaf u vaag aan dat de Mungiki de anderen absorberen (gehoor CGVS, p.11). Uit

grondige research en op basis van een analyse van de beschikbare en geraadpleegde gezaghebbende

bronnen en literatuur door CEDOCA, blijkt dat de actieradius van de Mungiki zich beperkt tot enkele

gebieden in Kenia, namelijk de ‘Central Province’, de hoofdstad Nairobi en enkele regio binnen de ‘Rift

Valley’ (zie administratief dossier). Van iemand die daadwerkelijk vanaf 2007 afgeperst werd door de

Mungiki, die geslagen en ontvoerd werd door de Mungiki, wiens collega gedood werd door de Mungiki

én wiens winkel in brand gestoken werd door de Mungiki in Ruai en Dandora, twee plaatsen in de

onmiddellijke omgeving van Nairobi, mag worden verwacht dat hij tracht om elders in Kenia een leven

op te bouwen. Temeer daar u eerder aangaf dat u – naast Kikuyu – ook Engels (de taal waarin u het

interview op het CGVS aflegde) en Swahili (zie vragenlijst DVZ, vraag 8) spreekt. Verder gaf u aan dat u

vanuit België contact had met pastoor (A.W.) en deze vertelde u dat in de buurt van uw huis, het

hoofd van (M.) – een persoon die erg op u lijkt – op een stok stond. U veronderstelde dat hij

vermoord werd door de Mungiki, omdat ze dachten dat u het was (gehoor CGVS, p.4). Later gaf u aan

dat de Mungiki dus misschien denkt dat u reeds dood bent (gehoor CGVS, p.11) en dus mogelijks niet

meer actief op zoek zijn naar u. Bovenstaande elementen tonen aan dat van u verwacht kan

worden dat u in Kenia opnieuw een leven kunt opbouwen.

Bovendien kunnen een aantal bedenkingen worden geformuleerd bij uw ‘vrees voor vervolging’.

Zo dient er te worden vastgesteld dat u op 7 september 2010 Kenia verliet met een paspoort op

uw naam en met uw foto erin (gehoor CGVS, p.9). Het feit dat u deze reis riskeerde met een paspoort

op uw naam en met uw foto erin, toont aan dat de door u ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ ten aanzien

van deze autoriteiten niet aan de realiteit beantwoord. Bovendien kon u – zonder problemen met

de Keniaanse diensten belast met de grenscontrole – Kenia verlaten, wat logischerwijze niet het geval

zou zijn indien u daadwerkelijk in het hele Keniaanse grondgebied gezocht werd. U gaf aan dat

u onmiddellijk vertrok en dat ze misschien geen tijd hadden of dat de man die uw paspoort

maakte misschien omgekocht werd om niets te zeggen tegen de Mungiki. Toen u daarop gevraagd werd
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wie deze man omgekocht zou hebben, gaf u aan dat het misschien Nicholas was, maar dat u niet wist of

hij het deed. Toen u gevraagd werd hoe u de Keniaanse diensten belast met de grenscontrole

kon omzeilen, gaf u aan dat ze misschien ook omgekocht werden, maar dat u het niet wist (gehoor

CGVS, p.12). Bovenstaande verklaringen zijn uiterst vaag en hypothetisch en vergoelijken niet dat u de

reis riskeerde met een paspoort op uw naam en met uw foto erin noch dat u zonder problemen met

de Keniaanse diensten belast met de grenscontrole Kenia kon verlaten.

Gelet op bovenstaande vaststellingen maakt u de oorzaak van uw problemen niet aannemelijk

en kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan de door u beweerde vrees voor vervolging of

een reëel risico op lijden van ernstige schade. Bovendien blijkt uit voorgaande opmerkingen dat

u voor wat uw problemen met de Mungiki betreft over een intern vluchtalternatief beschikt, zodat

u geen internationale bescherming kan worden toegekend.

U legde geboorteaktes voor van uw vrouw en kinderen, welke hun identiteit aantonen, en die

niet onmiddellijk in twijfel wordt getrokken. Verder legde u een aantal foto’s voor waarop de begrafenis

van (M.K.) te zien zou zijn. Uit deze foto’s kan niet worden afgeleid dat het de begrafenis van (M.K.)

betreft, laat staan dat ze aantonen op welke wijze deze persoon om het leven kwam. De foto’s van uw

kinderen, uw zaak en uw auto zijn ze verder niet relevant voor uw asielaanvraag. Het door u

neergelegde ontvangstbewijs van betaling voor uw zaak aan gemeenteraad en de aankoopbewijzen

voor uw zaak, tonen hoogstens aan dat u een zaak had, maar zijn verder niet relevant voor uw

asielaanvraag. Verder legde u twee abstracts neer die de Keniaanse politie opmaakte. Deze werden

eerder besproken en de vaststellingen die werden gedaan (supra) ondermijnen verder

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Het door u neergelegde medisch attest van het ‘Ruai

Community Health Centre’ (dd. 8/8/2007) toont aan dat u een aantal verwondingen had. De arts kan

zich echter onmogelijk uitspreken over de oorzaak van deze verwondingen, daar hij zelf niet aanwezig

was toen deze werden opgelopen. Het attest volstaat dan ook niet om het gebrek aan

geloofwaardigheid van uw asierelaas te herstellen. Het kaartje van de ‘Ruai/Dandora Ward Community

Policing and Vigilante Group’ werd hogerop reeds besproken (supra). Verder legde u een aantal

attesten voor die moeten aantonen dat u werkzaam was in het kantoor van de president. Betreffende

beide documenten dient te worden opgemerkt dat gemakkelijk door knip en plakwerk te fabriceren

faxkopieën betreft, waar derhalve geen bewijswaarde aan kan worden gehecht. Bovendien werd op de

plaats waar de naam hoort te staan, een naam schijnbaar over plakt en door uw naam vervangen.

Verder legde u een bundel internetartikelen voor. Deze artikelen gaan over de algemene situatie van de

Mungiki in Kenia en tonen uw persoonlijke problemen niet aan, wat u ook bevestigde (gehoor CGVS,

p.4). U bracht geen begin van bewijs bij inzake uw identiteit en reisweg, hetgeen een 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

2.1. Verzoeker beroept zich in een enig middel op de schending van artikel 52 en 48/3 juncto artikel 62

van de vreemdelingenwet, de schending van artikel 1, A, (2) van het Internationaal verdrag betreffende

de status van vluchtelingen, de schending van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van

vluchtelingen, de schending van de motiveringsplicht zoals bepaald in de artikelen 52 en 62 van de

vreemdelingenwet, de schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen evenals de schending van de algemene

zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

In hoofdorde vraagt verzoeker de beslissing van het Commissariaat-generaal te hervormen en de

hoedanigheid van vluchteling in de zin van artikel 1 A (2) van het Verdrag van Genève toe te kennen.

Verzoeker citeert artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève en betoogt dat het element “gegronde

vrees voor vervolging” een subjectief-psychologisch element in hoofde van de kandidaat-vluchteling

behelst. Hij stelt dat het geen geobjectiveerde, rationele vrees hoeft te zijn. Verzoeker verwijst naar

rechtsleer omtrent de bewijslast waaruit blijkt dat de bewijslast niet zover gaat dat de kandidaat

vluchteling zou moeten aantonen dat de gevreesde vervolging ook effectief zou plaatsvinden en dat het

volstaat dat de kandidaat vluchteling het bestaan van de objectieve feiten bewijst die aanleiding geven

tot de redelijkerwijze te verwachten vervolging.
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Waar de commissaris-generaal vaststelt dat verzoekers problemen omtrent de afpersing door de

Mungiki niet geloofwaardig zijn vermits hij zich nooit eerder tot de politie heeft gewend en de

neergelegde bewijzen aangaande de klachten gedateerd zijn op 10 november 2010, benadrukt

verzoeker dat hij een eerste klacht heeft neergelegd op 8 augustus 2007. Hij werd echter opgesloten en

heeft zich derhalve niet opnieuw tot de politie gericht, met uitzondering van 1 mei 2010 nadat zijn winkel

in brand werd gestoken. Verzoeker stelt dat de politie hem opnieuw liet weten niets voor hem te kunnen

doen.

Hij bevestigt dat de klachten afgeleverd werden op 10 november 2010 aan pastoor A.W., maar wel

degelijk dateren van 8 augustus 2010 en 1 mei 2010.

Aangaande de stelling van de commissaris-generaal dat het feit dat verzoeker niet heeft geprobeerd

juridische ondersteuning te zoeken bij een advocaat twijfels doet rijzen omtrent de geloofwaardigheid

van verzoekers verklaringen, betoogt verzoeker dat hij heeft verklaard dat hij in 2000 een advocaat heeft

geraadpleegd omdat zijn pensioen niet werd uitbetaald door de overheid. Hij merkt op dat het juridische

systeem in Kenia onbetrouwbaar is en dat hij heeft verduidelijkt dat de overheid de beslissingen neemt en

de processen oneerlijk verlopen. Verzoeker stelt dat het raadplegen van een advocaat geen verschil zou

gemaakt hebben gelet op de macht van de Mungiki. Hij verwijst te dezen naar de klachten die hij heeft

neergelegd bij de politie en waar nooit enig gevolg aan werd gegeven. Verzoeker stelt dan ook niet in te

zien hoe een advocaat hem zou kunnen helpen aangaande de geleden afpersingen en vervolgingen. In

subsidiaire orde bevestigt verzoeker dat, gelet op de regelmatige afpersing door de Mungiki, hij niet verder

kon betalen. Hij benadrukt dat het raadplegen van een advocaat dan ook onmogelijk zou geweest zijn.

Wat betreft de vaststelling dat verzoeker heeft nagelaten elders in Kenia te gaan wonen, verwijst verzoeker

naar zijn eerder afgelegde verklaringen die bevestigen dat de Mungiki overal aanwezig zijn en rekruteren.

Hij merkt op dat elders in Kenia gaan wonen absoluut geen oplossing is gelet op de steeds groeiende groep

aanhangers van de Mungiki. Verzoeker verwijst dienaangaande naar de op het Commissariaat-generaal

neergelegde artikels inzake de aanwezigheid van de Mungiki. Hij voert aan dat het feit dat een persoon die

op hem lijkt reeds vermoord werd, niet in rekening kan gebracht worden om aan te nemen dat hij niet meer

gezocht wordt.

Waar de commissaris-generaal stelt dat verzoeker uiterst vage en hypothetische verklaringen aflegt

betreffende het feit dat hij de reis riskeerde met een paspoort op zijn naam en met zijn foto, verwijst

verzoeker naar zijn eerder afgelegde verklaringen. Hij benadrukt dat zijn problemen en vervolging verband

houden met de criteria van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève. Aangezien hij vreest voor zijn

fysieke integriteit, mag volgens verzoeker worden aangenomen dat de vervolging voldoende ernstig is.

Verzoeker voert aan dat hij in geval van terugkeer onmenselijke en vernederende behandelingen strijdig

met artikel 3 EVRM zou ondergaan.

In ondergeschikte orde voert verzoeker aan in aanmerking te komen voor de subsidiaire

beschermingsstatus. Hij betoogt dat het feit dat hij reeds slachtoffer is geweest van ontvoering en

mishandeling, dat zijn assistent vermoord werd en zijn winkel in brand werd gestoken, maakt dat hij een

reëel risico loopt op ernstige schade.

2.2.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker werkt niet in concreto uit dat of op

welke wijze de commissaris-generaal artikel 52 van de vreemdelingenwet heeft geschonden zodat de

schending ervan niet dienstig wordt aangevoerd.

2.2.2. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, voorgeschreven in het artikel 62 van de vreemdelingenwet en

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, heeft tot doel de procespartij in kennis te stellen van de redenen waarom de

administratieve overheid een beslissing heeft genomen, zodat de rechtszoekende kan oordelen of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Verzoeker brengt kritiek uit op de

inhoud van de motivering, zodat 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 genomen worden.
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2.2.3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

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

waarheid te vertellen (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. 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). De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn

en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een

onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de

motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund.

De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het Verdrag van

Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het Europees Hof voor de Rechten van

de Mens (verder: EHRM) bij het onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te

worden aan een behandeling in de zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3

EVRM een risico op vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1 A (2) van het

Verdrag van Genève omvat (UNHCR, Manual on Refugee Protection and the European Convention on

Human Rights, Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003,

updating augustus 2006, 3.7).

Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit en

reisweg, hetgeen een negatieve indicatie vormt voor de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Dit klemt

nog des te meer daar hij omtrent het bewijs van zijn identiteit tegenstrijdige verklaringen aflegde. Bij de

DVZ verklaarde hij een identiteitskaart te hebben maar deze achter gelaten te hebben in Kenia

(administratief dossier, stuk 11, nr.21), terwijl hij bij het Commissariaat-generaal stelde geen

identiteitskaart meer te hebben vermits ze verloren ging toen zijn zaak afbrandde in 2010 (administratief

dossier, stuk 3, p.4).

Waar verzoeker op het Commissariaat-generaal verklaarde dat hij werd afgeperst door de Mungiki

(administratief dossier, stuk 3), dient te worden opgemerkt dat hij in de vragenlijst geen melding heeft

gemaakt omtrent de Mungiki, doch heeft verklaard dat hij werd afgeperst door ‘mannen van de Gikuyu

groep’ [lees: Kikuyu] (administratief dossier, stuk 10). Uit de landeninformatie in het administratief dossier

blijkt evenwel dat de Mungiki een illegale sekte zijn en de Kikuyu een Keniaanse stam. Van verzoeker kon

worden verwacht dat hij bij de indiening van zijn asielaanvraag correct de groep zou identificeren die hem

beweerdelijk vervolgt. Deze vaststelling werpt een smet op verzoekers geloofwaardigheid.

Verzoeker brengt twee ‘abstracten’ bij ter staving van de klachten die hij op 8 augustus 2007 en 1 mei

2010 heeft neergelegd bij de politie. Gelet op het feit dat deze ‘abstracten’ pas op 10 november 2010

ondertekend zijn, heeft de commissaris-generaal terecht geoordeeld dat de authenticiteit ervan niet

aannemelijk is. Tevens heeft verzoeker tegenstrijdige verklaringen afgelegd aangaande de wijze waarop

hij de documenten heeft verkregen. Zo verklaarde hij aanvankelijk dat pastoor A.W. de documenten

meenam uit zijn huis in de periode dat hij bij hem verbleef (administratief dossier, stuk 3, p. 4-5). Later

tijdens het gehoor stelde verzoeker, in strijd hiermee, dat de pastoor de documenten pas in zijn huis
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ging halen toen hij hem er naar vroeg vanuit België (ibid. p.5). Deze verklaringen zijn niet voor

interpretatie vatbaar en laten geen ruimte voor de nuanceringen die verzoeker post factum tracht aan te

brengen.

Verzoeker voert geen concrete argumentatie ten aanzien van de vaststelling in de bestreden beslissing

dat hij vage verklaringen heeft afgelegd aangaande het overlijden van zijn ezels en de diefstal van zijn

kar in 2009 en dat zijn verklaringen niet aantonen dat de Mungiki voor deze feiten verantwoordelijk

waren. Deze motivering vindt steun in het dossier, is pertinent en terecht en blijft, daar zij door verzoeker

niet dienstig wordt weerlegd, onverminderd overeind.

Aangezien de afpersing door de Mungiki de kern van verzoekers asielrelaas vormt, ondergraven
voornoemde vaststellingen de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen.

Dient te worden opgemerkt dat verzoeker niet heeft aangetoond dat hij de door hem aangevoerde

problemen met de Mungiki - indien al geloofwaardig, quod non - niet kan oplossen door zich elders in

het land te vestigen. Waar verzoeker heeft verklaard dat de Mungiki overal aanwezig zijn en rekruteren,

motiveert de commissaris-generaal op grond van de landeninformatie in het administratief dossier

terecht dat de Mungiki slechts in een beperkte regio van Kenia actief zijn. Gelet op verzoekers

verklaringen dat hij sinds 2007 afgeperst, geslagen en ontvoerd werd, dat zijn collega gedood werd en

zijn winkel in brand gestoken werd, merkt de commissaris-generaal met reden op dat van verzoeker

mag worden verwacht dat hij tracht om elders in Kenia een leven op te bouwen. Te meer daar verzoeker

zakenman is en naast Kikuyu ook Engels en Swahili spreekt.

De door verzoeker neergelegde internetartikelen vermogen geenszins afbreuk te doen aan de meer
gedetailleerde en pertinente informatie in het administratief dossier. Het betreft informatie van louter
algemene aard die geen betrekking heeft op verzoekers persoon. Verzoeker dient zijn vrees voor
vervolging in concreto aan te tonen en blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

Verzoeker beperkt zich inzake zijn vrees voor vervolging vanwege de Mungiki en de Keniaanse politie

tot het louter verwijzen naar de verklaringen die hij dienaangaande heeft afgelegd. Hij doet hiermee

geen afbreuk aan de terechte vaststelling dat zijn verklaringen uiterst vaag en hypothetisch zijn en niet

vergoelijken dat hij de reis riskeerde met een paspoort op zijn naam en met zijn foto erin noch dat hij

zonder problemen met de Keniaanse diensten belast met de grenscontrole Kenia kon verlaten. De

commissaris-generaal concludeert op basis van deze vaststelling op goede grond dat de door verzoeker

ingeroepen ‘vrees voor vervolging’ ten aanzien van de Keniaanse autoriteiten niet aan de realiteit

beantwoordt.

2.2.4. Gelet op het voorgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor

vervolging heeft in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.2.5. Voor zover verzoeker aanvoert dat hij in geval van terugkeer onmenselijke en vernederende

behandelingen strijdig met artikel 3 EVRM zou ondergaan, kan gelet op het feit dat artikel 3 EVRM

inhoudelijk overeenstemt met artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet, eveneens dienstig worden

verwezen naar hetgeen uiteengezet wordt sub 2.3.1.

2.3.1. Gelet op het hoger vastgestelde inzake zijn relaas (zie sub 2.2.3.) en de elementen in het

administratief dossier toont verzoeker niet aan dat er zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop

wijzen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige schade

zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

2.4. Daar waar verzoeker op algemene wijze alludeert op een gebrek aan zorgvuldig onderzoek dient te

worden opgemerkt dat hij niet in concreto uitwerkt waar en op welke wijze de commissaris-generaal het

zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben geschonden. Dit beginsel legt de commissaris-generaal de

verplichting op om zijn beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, meer bepaald het verslag van de DVZ en de

vragenlijst en het gehoorverslag van het CGVS. Verzoeker kreeg de kans om zijn asielmotieven

omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen. De commissaris-generaal

heeft zijn asielaanvraag op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met

inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet

geschonden.



RvV X - Pagina 8

2.5. Het middel is niet gegrond

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 zeventien mei tweeduizend en elf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


