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nr. 62 087 van 24 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 21 maart 2011 heeft

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

21 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 28 april 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 19 mei 2011.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. CALLEWAERT loco advocaat

I. TWAGIRAMUNGU en van attaché B. BETTENS, 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 van Lohya origine te zijn. U bent geboren in Nairobi, waar u

tot 1992 woonde. Hierna keerde uw familie terug naar Eshinyulu in Butere district. In 2002 verhuisde

uw familie naar Bungoma. U opende een eigen kapsalon in Bungoma in augustus 2006. Uw vader

werd ernstig ziek en diende een operatie te ondergaan. Uw familie had onvoldoende middelen en een

van uw klanten (M.) hielp jullie eind 2007 door 150.000 shillings te geven. (M.) is een zakenvrouw

die een business in Italië heeft. Ze stelde u voor om in Italië te gaan werken als prostituee. U zou na

6 maanden vrij zijn en uw eigen kapsalon daar kunnen openen. U ging akkoord met haar voorstel.

(M.) regelde uw reis. Ze kwam u ophalen en u reisde per bus naar Nairobi. In de luchthaven Jomo

Kenyatta werd u overgedragen aan een man Moses die u en vijf andere vrouwen zou vergezellen op

jullie reis. Een van de vrouwen Joy vertelde u dat men gedwongen wordt tot slavernij en men in een
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erge situatie terechtkomt, waaruit men moeilijk vrij geraakt. Joy had het over een netwerk waarin ze

werken. U hebt Kenya verlaten op 16 juli 2010. U reisde van Nairobi, Kenya naar Milaan, Italië met een

tussenstop in Brussel, België. Bij uw tussenstop in België op 16 juli 2010 besloot u niet door te reizen

naar Italië. U zei Moses dat u naar het toilet moest gaan en liep weg. U sprak een poetsvrouw aan en ze

wees u de weg naar het treinstation in de luchthaven. U hebt op 19 juli 2010 in België asiel gevraagd.

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’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel

risico op het 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 verklaart niet te kunnen terugkeren naar Kenya uit vrees voor (M.) en haar netwerk, nadat u besloot

om niet in Italië te gaan werken, maar volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op

het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Er dient te worden opgemerkt dat u vaag blijft over de vrouw die uw familie geld gaf, u werk beloofde

en uw reis uit Kenya regelde. Zo blijkt u haar volledige naam niet te kennen (zie gehoor CGVS, p.3).

U verklaart dat ze gescheiden is en twee kinderen heeft. Ze is afkomstig uit Nairobi en ze doet zaken

in Italië. U blijkt niet te weten wat ze in Kenya doet en u voegt toe dat u het niet over haar privacy had

(zie gehoor CGVS, p.3). U voegt later toe haar adres niet te kennen (zie gehoor CGVS, p.8). U

verklaart verder dat zij uw ouders kent, zodat ze wisten wie hen geholpen had (zie gehoor CGVS, p.4).

Het is dan ook merkwaardig dat u niet meer informatie of contactgegevens over deze vrouw heeft,

gezien zij uw reis naar en werk in Italië organiseerde en de operatie van uw vader mee financierde.

Bovendien maakt u niet aannemelijk dat u actueel gezocht wordt door (M.). U verklaart dat u bij

een terugkeer naar Kenya (M.) en haar bende vreest, omdat de vrouw veel geld gaf voor uw

vader’s operatie en u haar geplande zaken hebt verstoord (zie gehoor CGVS, p.7). U stelt dat u gedood

zal worden door de bende, maar u blijkt de leden van de bende of kliek niet te kennen (zie gehoor

CGVS, p.7 en p.10). U beschikt zelfs niet over concrete en objectieve gegevens die aantonen dat ook

(M.) effectief deel uitmaakt van zo'n netwerk. U vernam het bestaan van dergelijke netwerken enkel

via derden, namelijk Joy, die u pas op het vliegtuig ontmoette en daarna niet meer terugzag.

De verklaring dat u zult gevonden en geëlimineerd worden bij terugkeer naar Kenya is bijgevolg enkel

op veronderstellingen en vermoedens uwentwege gebaseerd waarvoor u geen concrete

elementen aanbrengt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw contacten met (M.) bleek

dat u in slavernij of gedwongen prostitutie zou terechtgekomen zijn of dat u niet op uw beslissing

kon terugkomen. Integendeel, (M.) is zeer open met u geweest en was duidelijk in de afspraken

die gemaakt werden en liet duidelijk aan u de keuze om er al dan niet op in te gaan (vragenlijst

CGVS, ingevuld op DVZ, p. 2). Er was geen sprake van enige misleiding of iets dat daarop wijst.

Overigens dient te worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat u geen nieuws van of contact heeft

met uw familie. U verklaart dat (M.) in de buurt van uw ouders zal gaan om te weten te komen waar

u bent. Wanneer u hierna de vraag wordt gesteld of (M.) al bij uw ouders langsging, zegt u dit niet

te weten. Bij herhaling van de vraag, denkt u niet dat (M.) al bij uw ouders langsging (zie gehoor CGVS,

p.7). U verklaart geen contact te hebben met uw ouders (zie gehoor CGVS, p.2). Wanneer u op het

einde van het gehoor wordt gevraagd hoe het komt dat u uw familie nog niet contacteerde, stelt u bang

te zijn. U verklaart dat uw familie aan (M.) kan zeggen dat u in België bent en zij u hier in België kan

komen zoeken (zie gehoor CGVS, p.8). Aangezien u echter in België verdween, is het te voorzien dat

(M.) reeds weet dat u hier verblijft. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat u uw verblijf aan uw familie

verzwijgt wanneer u zou informeren naar een stand van zaken. In elk geval mag van u verwacht worden

dat u, in uw vermeende situatie, op welke wijze dan ook, zou getracht hebben contact op te nemen met

uw thuisbasis om te vernemen hoe uw problemen geëvolueerd zijn. Het feit dat u naliet dit te doen, tast

de ernst van uw vrees verder aan.

Ook andere elementen tonen allerminst aan dat u werkelijk vervolging in de zin van de Conventie

dient te vrezen of een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade. Zo was er ook tijdens uw reis

naar Europa geen enkele reden om aan te nemen dat u tot iets gedwongen werd of in een netwerk

zou terecht komen. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat u niet vrij zou zijn geweest te gaan waar u wou

(zie gehoor CGVS, p. 5). Het feit dat u gemakkelijk het luchthavengebouw alleen kon verlaten, toont dit

ook aan. Bovendien kon u ook tijdens uw vlucht zonder problemen zaken bespreken met andere

passagiers en werd u blijkbaar door uw 'agent' niet gewezen op het feit dat u niet weg mocht of diende

te zwijgen over uw toekomstige activiteiten.

Er dient te worden vastgesteld dat u, bij uw vertrek uit Kenia, zelf geen achterdocht koesterde tegen (M.)

en met alles wat ze voorstelde akkoord ging (zie gehoor CGVS, p. 4). Ook na uw vertrek haalt u geen

concrete elementen aan die wijzen op een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of op een
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reëel risico op het lijden van ernstige schade. Uw bewering dat (M.) u zoekt baseert u enkel op

vermoedens en op een brief van een medewerkster van u die stelt dat 'een vrouw' u kwam

zoeken, zonder enige bepaling over wie het gaat (zie gehoor CGVS, p. 7). Enkel het gesprek met Joy,

iemand die u voorheen niet kende, tijdens de vlucht, was de aanleiding voor uw vertrek uit de

luchthaven en voor uw latere asielaanvraag (zie gehoor CGVS, p. 4). De inhoud van dit algemene

gesprek, niet eens over uw persoonlijke situatie, is echter onvoldoende om aan te tonen dat u vervolging

dient te vrezen in de zin van de Conventie of een reëel risico op ernstige schade zou lopen.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor

vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een

eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

De door u neergelegde documenten wijzigen hetgeen hiervoor werd uiteengezet niet. De

identiteitskaart (n°25176898), het geboortecertificaat (n°413038 dd.9.2.2007 te Kakamega district) en

het geboortecertificaat van uw dochter (n°769429 dd.23.7.2010 te Butere district)

bevatten identiteitsgegevens waaraan hier niet wordt getwijfeld. De certificaten van de lagere en

secundaire school betreffen de door u gedane studies, wat hier evenmin ter discussie staat. De brief van

Dorah betreft persoonlijke briefwisseling en vormt geen objectieve aanwijzing van uw beweerde

vrees. Bovendien zegt de inhoud van deze brief niets concreets over de door u aangehaalde problemen.

De vergunning voor uw kapsalon dd.7.9.2010 betreft de toelating voor uw kapsalon, maar vormt

evenmin een bewijs van de door u aangehaalde problemen. Het attest van inschrijving voor cursus

Frans betreft uw studie hier in België en doet geen afbreuk aan bovenstaande motivering.

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. In een eerste en enig middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 1, A, 2 van het

Verdrag van Genève en van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Verzoekster herhaalt haar asielrelaas en stelt zich niet te kunnen vinden in de vaststelling van de

bestreden beslissing waarbij gesteld wordt dat zij akkoord was om in Italië als prostituee te gaan

werken. Zij voert aan slechts op de luchthaven van Nairobi vernomen te hebben dat zij in een

internationaal georganiseerde prostitutiebende diende te werken.

Verzoekster verwijst naar het feit dat Joy benadrukte dat weglopen geen optie was omdat ze in kliek

werken. Daarom ook heeft ze nooit klacht durven neerleggen tegen (M.) en heeft ze ook nooit contact

opgenomen met haar ouders omdat (M.) haar zou pogen te lokaliseren.

Verzoekster kon evenmin naar de politie omdat die corrupt is en het niet uitgesloten is dat (M.)

samenwerkt met de politie.

Verzoekster verwijst naar de bestreden beslissing (blz.2) waar die stelt dat verzoekster akkoord ging

met alles en zelfs geen achterdocht koesterde bij haar vertrek uit Kenya; hiertegen werpt verzoekster op

dat uit een diepgaande analyse van de verklaringen het tegendeel blijkt.

Verzoekster poneert dat haar vrees voor vervolging nog altijd permanent aanwezig is en citeert haar

gehoorverslag.

Uit de door haar bijgebrachte documenten blijkt dat zij goed haar brood verdiende alvorens zij in contact

kwam met (M.).

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder 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 (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; 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
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en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). 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 (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; 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.

Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij vrees koestert ten aanzien van (M.), de vrouw via wie ze in

Italië in de prostitutie zou dienen te werken. Verzoekster toont echter niet aan dat zij omwille van één

van de gronden van vervolging, zoals omschreven in artikel 48/3, § 4 van de vreemdelingenwet, daden

van vervolging zou ondergaan waartegen ze geen bescherming zou kunnen verkrijgen.

Verzoekster, die in het verzoekschrift in wezen haar asielrelaas herhaalt, voert daarenboven evenmin

dienstig concreet verweer inzake de vaststellingen dat (i) zij vaag bleef omtrent de figuur (M.) (ii) zij niet

aannemelijk maakt actueel gezocht te worden door (M.) (iii) zij geen contact opnam met haar familie,

hetgeen haar vermeende vrees ondergraaft.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet.

2.3. In de mate dat verzoekster zich voor de subsidiaire beschermingsstatus beroept op de elementen

ten grondslag van haar asielrelaas, dient omwille van de overwegingen sub 2.2., te dezen inzake de

voorhanden zijnde beschermingen en de vaststellingen in de bestreden beslissing die niet werden

weerlegd, haar deze status te worden geweigerd.

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 vierentwintig 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


