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nr. 62 090 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 23 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 advocaat M. KALIN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de

verzoekende partij, 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 Kikuyu origine te zijn afkomstig van Kiambu. Uw vader

is overleden in 1995 door ziekte. Uw moeder vertrok na het overlijden van uw vader en u hebt geen

nieuws meer van haar. U groeide op bij de moeder van uw moeder. U ging niet meer naar school sinds

u 14 jaar werd. U geraakte zwanger en beviel van een dochter in 2005. Uw tante (V.W.) heeft

een garage, waar u ging schoonmaken en u hielp haar in het huishouden. Uw broer (G.) werkte in

de garage van uw tante. Hij werd dood opgehangen teruggevonden in het huis van uw tante op

17 augustus 2009. Uw andere broer en uw grootmoeder gingen het melden bij de politie, die

antwoordde dat het onderzocht zou worden. U vermoedt dat (M.) iets te maken heeft met de dood van

uw broer, omdat uw broer bij uw tante werkte. In 2010 ging u bij uw tante inwonen. De vriend van uw

tante, (M.), verhandelt drugs. Hij gebruikte u om pakketten af te leveren, zonder dat u de inhoud kende.
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Toen u achterdochtig werd, nadat een klant had geklaagd over slecht spul, vroeg u (M.) wat erin de

pakjes zat en hij antwoordde dat het drugs waren. U zei (M.) dat u niet voor hem wilde werken en dat hij

zijn pakjes zelf kon bezorgen. (M.) antwoordde dat eens u voor hem begon te werken, u niet kon

stoppen. Uw tante zei niets en ze vertrok. Die dag, op 3 april 2010 bleef u achter met (M.) en hij raadde

u aan slim te zijn. Hij zei dat u voor hem werkte en u niet gekomen was om het huishouden te doen. U

werd geslagen en (M.) vertrok. Hierna stapte u naar het politiekantoor in Parklands. U legde uit dat u

niet meer voor de vriend van uw tante wilde werken en dat u werd geslagen. De agent vroeg waar de

man was. Er werd een andere agent geroepen en samen gingen jullie naar uw tante’s huis. (M.) en

uw tante waren er niet. U werd teruggebracht naar het politiekantoor. De agenten vroegen u uit te

leggen welke pakjes u moest bezorgen en dat u iets verborgen hield. U werd in een cel gezet. Later

werden uw tante en haar vriend naar het politiekantoor gebracht en ze spraken met de agenten. U werd

terug naar uw cel gestuurd. De agenten zeiden dat het stom was om drugs te verkopen en naar het

politiekantoor te stappen. U werd 16 dagen vastgehouden en dan naar een ander politiekantoor

gebracht. U werd teruggebracht naar het politiekantoor in Parklands en na twee nachten vroeg een

agent u om in te stappen in een politiewagen. Hij reed nabij Forrest Road en hij heeft u daar verkracht.

Hij gaf u 1000 shilling om een taxi te nemen, maar u nam het geld niet aan. U liep naar uw vriendin (I.).

De volgende dag bracht ze u naar het ziekenhuis. Er werd u gezegd om klacht te gaan neerleggen. U

ging eerst naar uw grootmoeder en legde haar uit wat er was gebeurd. Maar telkens als u haar de

situatie wilde uitleggen, zei ze dat uw tante het haar al had verteld en dat ze alles wist. Uw grootmoeder

gaf u te kennen dat u uw tante in de steek had gelaten. Op aanraden van (I.) ging u naar het

politiekantoor van Muthaiga om er klacht neer te leggen. De agenten zeiden dat het niet hun gebied

betreft en dat u naar de politie in Parklands moest stappen. U ging naar het politiekantoor in Spring

Valley, waar ze u verwezen naar het politiekantoor in Parklands. U besloot niet naar de politie te

stappen en bij uw tante uw bagage te halen. U besloot om terug te keren naar het huis van uw

grootmoeder. U vond uw tante en (M.) thuis en u zei hen dat u zou vertrekken. U nam uw bagage en

stapte naar buiten. Onderweg naar de bushalte stopte een auto voor u. Het was (M.). Hij zette een

pistool in uw zij en zei u in te stappen. Hij bracht u naar zijn huis in Kiuna Estate. Hij sloot u op in het

huis en vertrok. Elke keer (M.) terugkwam naar het huis, kwam hij met verschillende mannen. Hij zei dat

u hem diende terug te betalen voor wat hij verloren was. U werd gedwongen om met de mannen te

slapen. In het huis maakte u kennis met (W.), een blanke man. Hij was een oude man en vroeg u wat u

deed in het huis. Hij wilde niets met u doen, omdat u zo jong was. Hij kwam de volgende dag terug om

te praten en hij ging bekijken hoe hij u kon helpen. Hij zei aan (M.) dat hij u voor het weekend mee zou

nemen. (W.) hielp u op die manier te ontsnappen uit het huis en organiseerde uw reis. U hebt Kenia

verlaten op 11 september 2010 en op 15 september 2010 in België asiel gevraagd.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen 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

niet aannemelijk heeft gemaakt.

U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omdat een zekere (W.) u meenam naar

België zonder uw medeweten en zonder dat hij u hierover enige uitleg gaf. U verklaarde niet te

kunnen terugkeren naar Kenia omwille van uw vrees voor (M.), de vriend van uw tante, maar

volgende bedenkingen dienen bij uw verklaringen op het Commissariaat-generaal te worden gemaakt.

Zo maakt u niet aannemelijk dat het verlaten van uw land van herkomst – en hieraan

gekoppeld het beroep doen op internationale bescherming – in uw geval de enige mogelijke

optie was.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat u actueel nog

gezocht wordt door (M.). U verklaart uitdrukkelijk alleen (M.) te vrezen maar u heeft sinds uw komst

naar België met niemand in Kenia nog contact om te vernemen of u daadwerkelijk gezocht wordt (zie

gehoor CGVS, p.4). U stelt dat u hem bij uw terugkeer op elke plaats kan tegenkomen (zie gehoor

CGVS, p.10). Uw verklaring dat (M.) vele connecties heeft en hij u zal doden, is gebaseerd op

vermoedens en veronderstellingen uwentwege, waarvoor u geen concrete elementen aanbrengt.

Daarbij dient te worden opgemerkt dat u de volledige naam van de vriend van uw tante niet blijkt te

kennen. U verklaart dat u hem enkel kende onder zijn bijnaam (M.) (zie gehoor CGVS, p.7) wat

merkwaardig is aangezien u over hem bij de politie ging klagen en er wel degelijk een onderzoek naar

hem werd gedaan, waardoor kan aangenomen worden dat zijn echte naam wel eens ter sprake kwam

(zie gehoor CGVS, p. 6, 8). U blijkt bovendien niet te weten of hij getrouwd is of kinderen heeft (zie

gehoor CGVS, p.7). U beweert dat uw tante vertelde dat hij werkt bij de CID (Criminal Investigation) (zie

gehoor CGVS, p.7), maar later tijdens uw opsluiting realiseerde u dat hij zelf een crimineel is en niet

voor de overheid werkt (zie gehoor CGVS, p.9). Het is weinig aannemelijk dat u niet meer afweet van de
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identiteit van de vriend van uw tante, bij wie u toch gedurende vijf maanden woonde en voor wie u

werkte en tegen wie u bij de politie klacht hebt ingediend.

Er dient bovendien te worden opgemerkt dat u de beschermingsmogelijkheden in uw land

niet hebt uitgeput. Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat de Keniaanse autoriteiten uw klacht tegen

(M.) toch serieus namen en maatregelen namen tegen hem.

U verklaart dat u klacht ging neerleggen tegen (M.) bij de politie in Parklands, weliswaar enkel omdat hij

u geslagen had (zie gehoor CGVS, p.5). U stelt dat de agenten met (M.) spraken en het u leek dat de

agenten (M.) kenden (zie gehoor CGVS, p.6). (M.) en uw tante werden beiden in een cel opgesloten (zie

gehoor CGVS, p. 6) en de zaak heeft (M.) blijkbaar ook veel geld gekost (zie gehoor CGVS, p. 8), wat

alvast niet wijst op een bescherming van (M.) door de autoriteiten in Parkland. Bovendien is het

merkwaardig dat u bij uw aangifte niet zelf verklaarde dat u voor (M.) drugs diende te verhandelen (zie

gehoor CGVS, p. 6), waardoor u de politie niet voorzag van alle elementen voor een onderzoek.

Nochtans was u duidelijk op de hoogte dat (M.) met illegale dingen bezig was, aangezien u zelf

weigerde verder voor hem te werken. Ook (M.) was er duidelijk van overtuigd dat zijn drugshandel hem

in de problemen kon brengen aangezien hij niet wou dat u met iemand zou praten hierover

(zie vragenlijst CGVS, ingevuld op DVZ, p. 2).

Ook wanneer u klacht tegen (M.) indiende, zelfs enkel voor de slagen die hij u toebracht, zei de politie u

alles te vertellen en dat er een zaak was en kwamen ze zelfs met u mee om (M.) te zoeken (zie gehoor

CGVS, p. 5-6). Ook na uw verkrachting door een politieagent werd u in een ziekenhuis opgevangen en

voorzien van alle bewijsmateriaal en doorverwezen naar de politie (zie gehoor CGVS, p. 7), wat

eveneens wijst op beschermingsmogelijkheden dienaangaande. Ook in de zaak van de dood van uw

broer werd duidelijk onderzoek gedaan door de politie en werden jullie op de hoogte gehouden van de

stand van zaken (zie gehoor CGVS, p. 9).

Uit uw verklaringen blijkt dat u echter nadien – na uw ontsnapping uit het huis van (M.) in Kiuna Estate –

niet bent teruggekeerd naar de Keniaanse autoriteiten om (M.) aan te klagen voor deze ernstige feiten.

U hebt hierop bij (W.) blijkbaar niet aangedrongen maar hebt op zijn initiatief Kenia verlaten. Met

betrekking tot de verkrachting door een politieagent hebt u nagelaten dit te melden, hoewel dit

u aangeraden werd. U ging wel naar de politie in Muthaiga en Spring Valley, maar zij verwezen u naar

de politie in Parklands. U besloot dan om de klacht zo te laten, omdat u er eerder niet werd geholpen

(zie gehoor CGVS, p.7), wat hierboven nochtans betwist wordt. Uit uw verklaringen blijkt dat u geen

enkele andere poging ondernam om bescherming of hulp te krijgen. Er kan worden besloten dat u voor

het Commissariaat-generaal niet op afdoende wijze heeft aangetoond dat u geen aanspraak kan maken

op bescherming of hulp bij dezelfde autoriteiten als diegene die u reeds hoorden of andere

(hogere) autoriteiten in Kenya. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt bijgevolg duidelijk dat u

de beschermingsmogelijkheden in uw land van herkomst niet hebt uitgeput alvorens

internationale bescherming te zoeken en dat (M.) duidelijk geen bescherming geniet van de Keniaanse

autoriteiten.

Er dienen ook wel enkele inconsistenties in uw verklaringen betreffende uw problemen te

worden opgemerkt die ernstig doen twijfelen aan de ernst van uw problemen.

Zo verklaarde u in de vragenlijst van het CGVS (ingevuld op de DVZ, p.2) dat u alles vertelde aan

uw grootmoeder maar dat ze het niet kon geloven dat uw tante zoiets zou doen. Tijdens het

gehoor verklaarde u echter dat uw grootmoeder niet naar u wou luisteren en dat u het haar niet kon

uitleggen (zie gehoor CGVS, p. 7, 10). Gezien de belangrijke rol die uw grootmoeder als familiehoofd

zou kunnen spelen inzake uw bescherming tegen (M.), is het merkwaardig dat u zich hieromtrent

tegenspreekt.

Bovendien is ook uw verklaring dat uw moeder u in de steek zou hebben gelaten uiterst betwijfelbaar.

U slaagt er immers niet in duidelijk te maken waarom uw moeder u en uw broers zou hebben verlaten.

U verwijst naar problemen met haar schoonfamilie maar dit is geen verklaring aangezien ze jullie

wel degelijk onderbracht bij haar eigen moeder (zie gehoor CGVS, p. 2). Hierdoor kan getwijfeld worden

aan het beeld dat u van zichzelf probeert op te hangen van in de steek gelaten,

laaggeschoolde alleenstaande moeder. Ook uw veelvuldige contacten met politie en diensten, het feit

dat u (M.) confronteerde en alleen terugging naar het huis van uw tante na de confrontatie tonen aan dat

u van wanten weet en niet hulpeloos bent. U sluit trouwens ook een treugkeer naar een andere plaats

Kenia niet uit en haalt geen elementen aan die aantonen dat dat voor u onmogelijk zou zijn, maar stelt

enkel dat het u tijd zal vragen elders een nieuw leven te beginnen (zie gehoor CGVS, p.10), wat

opnieuw wijst op uw zelfstandigheid.

Uit al het voorgaande blijkt dat u onvoldoende elementen aanhaalt dat u uw land uit ‘vrees

voor vervolging’ in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève diende te 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.
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U bent ten slotte niet in het bezit van enig reis- of identiteitsdocument dat uw reisweg, identiteit

of asielrelaas zou kunnen staven.

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

2.1.1. In een eerste middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 51/4, § 1, tweede lid

en § 3 en van artikel 57/4 van de vreemdelingenwet, een schending van de vereiste van de taalkennis

en een schending van een substantiële vormvereiste.

Zij voert aan dat zij het niet eens is met het oordeel van de commissaris-generaal dat zijn

beslissingsbevoegdheid kan gedelegeerd worden aan een adjunct ongeacht de talenkennis en dat het

niet noodzakelijk is dat de betrokken gemachtigde, dhr. Bienfait, blijk dient te geven van de

Nederlandstalige taalkennis om de beslissing te nemen. Verzoekster stelt dat de talenkennis in hoofde

van de adjuncten een door de wet opgelegde vereiste is zodat niet wettig kan worden besloten dat de

door de wet voorziene verdeling van de adjuncten in functie van de talenkennis gerespecteerd wordt als

vaststaat dat dhr. Bienfait, die het bewijs heeft geleverd van de kennis van de Franse taal, ook

Nederlandstalige beslissingen kan nemen. Verzoekster betoogt dat de beslissing nietig is wegens een

schending van de artikelen 51/4, § 1, tweede lid en § 3 en 57/4 van de vreemdelingenwet evenals een

schending van een substantiële vormvereiste.

2.1.2. Uit de voorbereidende werken van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet)

blijkt dat de adjunct-commissarissen geen rijksambtenaren zijn in de zin van het koninklijk besluit van 2

oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, wat inhoudt dat zij niet worden ingedeeld bij

een taalrol, in die zin dat zij enkel rechtsgeldige beslissingen zouden kunnen nemen in de taal van de

taalrol waarbinnen zij benoemd zouden zijn (RvS 2 februari 2005, nr. 140.039).

Artikel 57/4 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de adjuncten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en staatlozen het bewijs leveren van de kennis, de ene van de Nederlandse taal, de

andere van de Franse taal. Uit artikel 57/9 van de vreemdelingenwet volgt dat de bevoegdheden (van

artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet) worden uitgeoefend door de commissaris-

generaal of bij delegatie, door zijn adjuncten. Ingevolge het besluit van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en staatlozen van 15 januari 2010 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid

aan de adjunct-commissarissen in individuele asieldossiers (BS 27 januari 2010) hebben de adjunct-

commissarissen de bevoegdheid om beslissingen te nemen in individuele asieldossiers voor de

bevoegdheden omschreven in artikel 57/6, eerste lid, 1° tot 7° van de vreemdelingenwet. De adjuncten

vervangen de commissaris-generaal voor alles, ook al zijn zij eentalig. Bijgevolg is in de onderhavige

zaak de ondertekening van de Nederlandstalige beslissing door een adjunct van de commissaris-

generaal, die geen bewijs heeft geleverd van de kennis van de Nederlandse taal, wettig.

2.1.3. Het eerste middel is niet gegrond.

2.2.1. In een tweede middel beroept verzoekster zich op een schending van artikel 48/3 en van artikel

62 van de vreemdelingenwet, een schending van de motiveringsverplichting evenals een schending van

de zorgvuldigheidsverplichting.

Wat betreft de stelling van de commissaris-generaal dat verzoekster onvoldoende concrete elementen

heeft aangebracht met betrekking tot de vriend van haar tante, merkt verzoekster op dat zij heeft

aangegeven dat de vriend van haar tante een eigen huis had en niet bij haar tante woonde. Zij stelt dat

hij enkel bij zijn bijnaam (M.) werd genoemd en dat hij volgens haar tante voor de Criminal Investigation

werkte, wat niet ondenkbaar zou zijn gezien hij dan een perfecte dekmantel en tevens de nodige

contacten heeft om zijn drugshandel draaiende te houden.

De commissaris-generaal stelt ten onrechte dat zij de nodige bescherming kan verkrijgen van de

Keniaanse politie. Verzoekster betoogt dat ze weliswaar klacht heeft ingediend tegen (M.) omdat hij

haar geslagen had doch dat de politie uiteindelijk geen gevolg heeft gegeven aan deze klacht omdat ze

het verdacht vonden dat zij pakjes afleverde en ze vermoedden dat zij niet de gehele waarheid vertelde.
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Zij stelt dat (M.), nadat hij geconfronteerd werd met haar verklaringen, erin slaagde het beeld op te

hangen dat zij zich met drugshandel bezig hield. Verzoekster merkt op dat zij na haar verkrachting

opnieuw werd doorverwezen naar de politie van Parklands omdat twee politiekantoren haar klacht niet

wilden aanvaarden zogezegd om territoriale redenen. Omwille van de negatieve ervaringen met de

politie van Parklands, namelijk de illegale detentie en de verkrachting door een politieagent, durfde

verzoekster om verstaanbare redenen en om zichzelf niet meer bloot te stellen aan vernederende

behandelingen, geen klacht meer indienen bij deze politie. Verzoekster voert aan dat zij derhalve

gevolgd kan worden in haar stelling dat zij geen adequate bescherming krijgt van de politiediensten,

integendeel, zij werd onrechtmatig aangehouden en verkracht.

De stelling van de commissaris-generaal dat de verklaringen van verzoekster omtrent haar grootmoeder

langs moederskant, afgelegd bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna: CGVS) inconsistent zijn en dat het betwijfelbaar is dat zij door

haar moeder en broer in de steek was gelaten, wordt door verzoekster tegengesproken. Zij verduidelijkt

dat zij heeft aangegeven dat zij haar grootmoeder alles wilde vertellen maar dat dit uiteindelijk niet veel

uithaalde omdat haar grootmoeder reeds een andere versie door haar tante werd ingeprent en zij steeds

zei dat zij via haar tante reeds op de hoogte was van het feit dat zij haar tante in de steek gelaten had.

Verzoekster stelt dat het duidelijk is dat haar grootmoeder door haar tante was opgemaakt en dat zij

hierdoor haar grootmoeder niet meer kon overhalen. Zij benadrukt dat er met betrekking tot haar relaas

hieromtrent geen enkele onwaarachtigheid of tegenstelling te vinden is.

Aangaande de vaststelling van de commissaris-generaal dat zij geen documenten voorlegt betreffende

haar reisweg, identiteit en asielrelaas, merkt verzoekster op dat zij heeft uitgelegd dat zij geen

documenten kan voorleggen aangezien zij was opgesloten en slechts met de hulp van (W.) kon

vluchten.

Verzoekster voert aan dat de beslissing van de commissaris-generaal niet draagkrachtig gemotiveerd is

en dat zij wel degelijk ernstige redenen had om haar land van nationaliteit te ontvluchten. Zij benadrukt

dat zij dan ook als vluchteling dient te worden erkend. Indien haar problemen niet gelieerd zouden

kunnen worden aan één van de vijf vervolgingscriteria in de zin van het Verdrag van Genève waarnaar

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet verwijst, stelt verzoekster minstens in aanmerking te komen voor

de subsidiaire bescherming gezien de vernederende behandeling door de politiediensten in Kenia, meer

bepaald de illegale detentie, de verkrachting en de weigering van het akteren van klachten.

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoekster brengt, zoals door de commissaris-generaal terecht wordt vastgesteld, geen begin van

bewijs bij ter ondersteuning van haar voorgehouden identiteit, reisroute en asielmotieven, hetgeen een

negatieve indicatie vormt voor haar algehele geloofwaardigheid. Verzoeksters louter algemene bewering

dat zij heeft uitgelegd dat zij geen documenten kan voorleggen omdat zij was opgesloten en slechts met

de hulp van (W.) kon vluchten, is niet afdoende deze vaststelling te ontkrachten.

Verzoekster voert geen concreet verweer ten aanzien van de motivering in de bestreden beslissing dat uit

haar verklaringen niet blijkt dat zij actueel nog gezocht wordt door (M.). Deze motivering vindt steun in

het dossier, is pertinent en terecht en blijft, daar zij door verzoekster niet dienstig wordt weerlegd,

onverminderd overeind.

Verzoekster beperkt zich aangaande haar kennis betreffende (M.) tot het louter verwijzen naar en

herhalen van een aantal van haar verklaringen zoals afgelegd bij het CGVS. Zij doet hiermee geen

afbreuk aan de terechte vaststelling dat het niet aannemelijk is dat zij geen basisgegevens kan

verstrekken over de identiteit van (M.) gelet op het feit dat zij vijf maanden in zijn huis opgesloten werd,

voor hem werkte en klacht tegen hem heeft ingediend bij de politie van Parklands waarna er een

onderzoek naar hem werd gedaan.

Van verzoekster kan redelijkerwijze worden verwacht dat zij zich in eerste instantie tot de eigen
autoriteiten wendt voor bescherming alvorens beroep te doen op internationale bescherming.
Internationale bescherming kan immers pas worden verleend wanneer alle redelijke middelen tot het
verkrijgen van bescherming in het land van herkomst zijn uitgeput.
De commissaris-generaal stelt terecht vast dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat het

beroep op internationale bescherming de enige mogelijke optie was. Uit haar verklaringen blijkt immers

dat (i) de politie van Parklands verzoeksters klacht tegen (M.) serieus heeft genomen vermits zij met

verzoekster zijn meegegaan naar het huis van haar tante om (M.) te zoeken en hem later samen met

haar tante opsloten in een cel (administratief dossier, stuk 3, p.6); (ii) zij na haar verkrachting door een

politieagent heeft nagelaten klacht in te dienen bij de politie, hoewel haar dit aangeraden werd en zij in

het ziekenhuis werd voorzien van bewijsmateriaal; (iii) zij na haar ontsnapping uit het huis van (M.), waar

zij gedwongen werd met mannen te slapen, eveneens heeft nagelaten klacht in te dienen bij de

Keniaanse autoriteiten.

Verzoekster beperkt zich tot het louter herhalen van een aantal van haar verklaringen zoals afgelegd bij

het CGVS en tot het uiten van de louter algemene en ongefundeerde bewering dat (M.) er na

confrontatie met haar verklaringen in slaagde het beeld op te hangen dat zij zich bezighield met

drugshandel. Zij doet hiermee geen afbreuk aan de hogere vaststellingen dat zij niet op afdoende wijze

heeft aangetoond dat zij geen aanspraak kan maken op bescherming of hulp bij dezelfde autoriteiten als

diegene die haar reeds hoorden of andere autoriteiten in Kenia.

De commissaris-generaal heeft voorts op goede grond geoordeeld dat verzoekster tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd betreffende de reactie van haar grootmoeder op het feit dat zij door (M.)

werd opgesloten. Zo stelde zij in de vragenlijst dat zij alles vertelde aan haar grootmoeder, maar dat zij

niet kon geloven dat haar tante zoiets zou doen (administratief dossier, stuk 9). Op het CGVS

verklaarde verzoekster evenwel dat haar grootmoeder niet naar haar wou luisteren en dat zij het haar

derhalve niet kon uitleggen (administratief dossier, stuk 3, p. 7; 10). Deze verklaringen zijn niet voor

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

te brengen.

Dient overigens te worden opgemerkt dat verzoekster geen concreet verweer voert ten aanzien van de

vaststelling in de bestreden beslissing dat het feit dat zij een terugkeer naar een andere plaats in Kenia

niet uitsluit, geen elementen aanhaalt die aantonen dat dit voor haar onmogelijk zou zijn en louter stelt

dat het tijd zal vragen elders een nieuw leven te beginnen, wijst op haar zelfstandigheid. Deze

motivering vindt steun in het dossier, is terecht en pertinent en blijft, daar zij door verzoekster niet

dienstig wordt weerlegd, onverminderd overeind.

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.
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2.2.4. Verzoekster voert aan minstens in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus

gelet op de vernederende behandeling door de politiediensten in Kenia, meer bepaald de illegale

detentie, de verkrachting en de weigering van het akteren van klachten.

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

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

erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico loopt op ernstige

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

2.2.6. Daar waar verzoekster op algemene wijze alludeert op een gebrek aan zorgvuldig onderzoek

dient te worden opgemerkt dat zij 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. Verzoekster kreeg de kans om haar asielmotieven

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

heeft haar 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.

2.2.7. Het tweede 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 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


