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nr. 78 793 van 3 april 2012

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 22 maart 2012 heeft

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

8 maart 2012.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 maart 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 maart 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat

BASHIZI BISHAKO en van attaché B. DIERICKX, 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 verklaarde de Keniaanse nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Nakuru. U bent een

etnische Kikuyu.

U werkte als verkoopster van groenten in Nakuru en in die hoedanigheid ontmoette u omstreeks

midden 2008 een man, Mwangi. U raakte bevriend met hem. Naar het einde van 2008 toe nam hij u

mee naar zijn huis. Hij sloot er u op en dwong u daar te blijven. Later bleek dat Mwangi een leider van

de Mungiki-sekte bleek te zijn en dat hij van u verwachtte dat u tot de sekte zou toetreden. U werd

verplicht om de eed af te leggen. Dankzij de hulp van 2 andere gevangengenomen mannen kon u een

week later ’s nachts uit het huis ontsnappen. U ging de volgende morgen naar uw moeders huis. Uw

moeder zei dat Mwangi u al was komen zoeken en daarom besloot u naar Nairobi te vertrekken, waar u

onderdak kreeg van uw vriendin Lucy. U ging daar ook aan de slag als verkoopster van groenten. Lucy,
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die als verkoopster van kleren werkte, werd verschillende keren door onbekenden geïnterpelleerd over

wie de vrouw was die bij haar inwoonde. Omdat ze wist dat u in het verleden problemen met de Mungiki

had gehad, ontkende ze telkens dat er een vrouw bij haar inwoonde. Begin februari 2010 werd

Lucy vermoord teruggevonden in de deuropening van haar huis. Door het feit dat zij onthoofd was wist u

dat zij door Mungiki was vermoord. De politie nam het lichaam mee, maar deed verder niets en

ondervroeg u niet. U vertrok hierop naar Mombasa, waar u op het strand leefde. Na een tijd leerde u

een blank stel kennen. Vanaf december 2011 tot uw vertrek mocht u in hun tent slapen slapen. Op een

dag was u met George, de blanke man van het stel, op stap toen u 2 mannen van de Mungiki

tegenkwam die in het Kikuyu tegen u zeiden ‘oh, je bent nu hier en dit is de plaats waar je leeft’. Omdat

u in het gezelschap was van de blanke man, durfden ze niets te ondernemen en vertrokken ze. U legde

de blanke man uit wie de mannen waren en hij zei dat u naar de politie moest gaan. U zei hem dat dit

niet kon omdat de Keniaanse politie niets doet zonder dat je hen geld geeft. De blanke man ging zelf

naar de politie, die hem volkomen negeerde. Daarop besloot het echtpaar u mee te nemen naar Europa.

Op 21 februari 2012 vertrok u met het stel blanken van Mombasa naar Nairobi. Op 23 februari 2012 ging

u met hen naar de luchthaven van Nairobi, waar u door hen werd voorgesteld aan Mary, een Afrikaanse

vrouw. Zij deed de formaliteiten op de luchthaven en reisde met u naar België. Hier aangekomen liet zij

u achter. U vroeg op 23 februari 2012 asiel aan op de luchthaven van Zaventem (zie verslagen

PA/76/GC en BN/959/12).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong te zullen worden gedood

door leden van de Mungiki omdat u weigerde hen te vervoegen (gehoor CGVS, p. 15).

Volgende opmerkingen dienen hierbij te worden gemaakt.

Vooreerst blijkt dat in Kenia voor slachtoffers van de Mungiki bescherming door de

autoriteiten en door niet-gouvernementele organisaties voorhanden is.

Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de politie in Kenia de afgelopen jaren in

diverse regio's wel degelijk leden van de Mungiki viseerde en arresteerde, en in sommige gevallen

zelfs dusdanig gewelddadig (‘shoot to kill’) optrad tegen (vermeende) leden van de Mungiki dat hierop

publiek kritiek werd geuit. In elk geval blijkt uit diverse bronnen dat (vermeende) leden van de Mungiki

niet ongestoord hun gang kunnen gaan en dat de politie zich als doel stelde om de Mungiki ‘uit te

roeien’. In oktober 2009 zei Njuguna Gitau, één van de woordvoerders van de Mungiki, dat de

organisatie niet langer bestond en dat voormalige leden nu deel uitmaakten van de politieke partij

National Youth Alliance. De voormalige Mungiki-leider, Maina Njenga, heeft het leiderschap opgenomen

van de Kenya National Youth Alliance en wil een rol spelen in de verkiezingen van 2012. Er waren wel

berichten dat sommige voormalige Mungiki-leden en –leiders uit Central Province zich in het geheim

hadden afgesplitst tot een organisatie met de naam ‘Unfinished’, die andermaal actief waren in

busterminals en commerciële centra in Central Province, maar dit werd dan weer betwist door politie in

Central Province. In het algemeen kan echter worden gesteld dat de regering duidelijk blijk heeft

gegeven van de wil om komaf te maken met de Mungiki en dat slachtoffers van de Mungiki adequate

bescherming kunnen krijgen, zowel van de autoriteiten als van niet-gouvernementele organisaties.

In het licht van deze informatie blijkt dat uw verklaringen dat de politie Mungiki-leden arresteert,

maar terug loslaat omdat de Mungiki geen tegenspraak duldt en de politie bang is van de Mungiki

(gehoor CGVS, p. 11) en dat de politie niets doet zonder dat ze er smeergeld voor krijgen (gehoor

CGVS, p. 8-9) niet aan de werkelijkheid beantwoorden. Het is trouwens niet aannemelijk dat het

massale en (soms) gewelddadige optreden van de Keniaanse politie tegenover Mungiki-leden op

diverse plaatsen in het land u volkomen zou zijn ontgaan, zeker omdat kan verondersteld worden dat u

daar als beweerd slachtoffer van de Mungiki bijzondere aandacht zou voor hebben. Uw loutere

bewering dat de politie niets doet om de Mungiki te bestrijden is dan ook niet afdoende om te

verantwoorden dat u op geen enkel ogenblik dat u door de Mungiki belaagd beweert te zijn geweest (in

Nakuru, in Nairobi en in Mombasa) beroep deed op de politie (gehoor CGVS, p. 7-9 en 14), teneinde de

Mungiki-leden met wie u problemen had te laten vervolgen/straffen. Hieruit blijkt dan ook dat u niet alle

interne beschermingsmogelijkheden heeft uitgeput.

Daarnaast kan nog worden opgemerkt dat u vage en weinig overtuigende verklaringen

aflegde over de Mungiki-leden die u zouden hebben belaagd.

Er kan worden opgemerkt dat u weinig concrete gegevens kan verstrekken over uw belagers. Van

de persoon die u gedwongen heeft om toe te treden tot de Mungiki kent u de volledige naam niet,

hoewel u hem toch van midden 2008 tot eind 2008 heeft gekend (gehoor CGVS, p. 11). De (namen van

de) mannen die Lucy in Nairobi over u interpelleerden, zijn u onbekend (gehoor CGVS, p. 13) en

hetzelfde geldt voor de 2 mannen die u in Mombasa ontmoette en vijandig gezind zouden zijn geweest
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(gehoor CGVS, p. 14). Men kan zich ook vragen stellen bij de wijze waaruit u afleidde dat de mannen

die u in Nairobi en Mombasa zouden hebben belaagd werkelijk leden van de Mungiki waren. Van de

mannen in Nairobi zei u dat u daar zekerheid over had door de ‘stijl’ van de moord op Lucy, met name

het feit dat zij onthoofd was, hetgeen typerend is voor Mungiki-leden (gehoor CGVS, p. 7-8). Van de

mannen in Mombasa zei u dat zij armbandjes droegen met kleuren geel groen rood en zwart, hetgeen

de kleuren zijn van de Mungiki-vlag (gehoor CGVS, p. 14). Deze vaststellingen die u maakt zijn echter

louter indicatief en niet exclusief voor de Mungiki.

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

vervolging’ heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een

‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zou lopen, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming.

U legde geen documenten voor om uw identiteit te staven en uit het verslag van de luchtvaartpolitie

blijkt dat ook niet kan nagegaan worden vanuit welk land u naar België bent gereisd.

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. Verzoekster verwijst naar een artikel op internetsite wikipedia waaruit blijkt dat de openbare

Keniaanse opinie overtuigd blijft dat bepaalde parlementsleden en hoge functionarissen van de

Keniaanse regering nog banden hebben met de Mungiki.

Verzoekster stelt dat bescherming in Kenia niet voorhanden is en verwijst naar de banden die de

Mungiki nog steeds hebben met parlements- en regeringsleden in Kenia.Verzoekster was er derhalve

van overtuigd dat zij niet de bescherming van de politie van haar land van oorsprong kon genieten.

Verzoekster heeft getracht de mogelijkheden van interne bescherming aan te grijpen maar werd telkens

door de Mungiki gekweld. Bijgevolg schendt de bestreden beslissing artikel 52 van de

vreemdelingenwet.

2.2.1. 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

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.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake haar identiteit, reisroute en vluchtrelaas, hetgeen

een negatieve indicatie is voor haar geloofwaardigheid.

In de mate dat verzoekster verwijst naar de door haar toegevoegde informatie van de website wikipedia

wordt vastgesteld dat deze informatie hoofdzakelijk betrekking heeft op de situatie in 2007 en enkele

evenementen in april 2009. Deze informatie weegt dan ook niet op tegen de informatie van verweerder

in het administratief dossier die uitgebreider en van recentere datum is.

Verzoekster voert geen dienstig verweer tegen de terechte vaststelling in de bestreden beslissing dat zij

vage en weinig overtuigende verklaringen aflegde inzake haar belagers. Deze vaststellingen vinden
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steun in het administratief dossier, zijn terecht en pertinent en worden door de Raad overgenomen.

Deze vaststellingen ondermijnen de ernst van de voorgehouden vrees voor vervolging.

Ten overvloede stelt de Raad tevens vast dat niet aannemelijk voorkomt dat verzoeksters vriendin Lucy

werd onthoofd terwijl verzoekster ongemoeid werd gelaten. Gelet op de vermeende volgehouden

inspanningen van de Mungiki om verzoekster op te sporen is het niet aannemelijk dat zij zich

voortdurend richtten tot haar vriendin en haar uiteindelijk zouden hebben vermoord en onthoofd en dit

terwijl verzoekster al die tijd in persoon in de nabijheid was.

Uit de landeninformatie in het administratief dossier - en deze bijgebracht door verzoekster - blijkt

bovendien dat de overheid drastisch optreedt tegen de Mungiki, zeker sinds 2007. Verzoekster toont

derhalve niet aan dat zij zich niet zou kunnen beroepen op bescherming tegen de vermeende

bedreigingen. Verzoeksters verweer dienaangaande betreft loutere veronderstellingen en kan, mede in

het licht van de hogere vaststellingen inzake het voorgehouden feitenrelaas, niet leiden tot een andere

oordeelsvorming.

De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en pertinent en wordt, daar

zij niet dienstig wordt weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.

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.

2.2.2. Verzoekster brengt geen element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus. Gelet op het

hoger vastgestelde inzake haar relaas en de elementen in het dossier toont verzoekster niet aan dat er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico loopt op ernstige schade

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

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 drie april tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


