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nr. 90 576 van 26 oktober 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 18 juni 2012 heeft

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

16 mei 2012.

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 9 augustus 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

20 september 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat D. ANDRIEN en van attaché P. WALRAET, 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 te zijn, van Kikuyu-origine, afkomstig van Eldoret (Rift

Valley Province). In januari 2008, tijdens het post-electoraal geweld, zag u samen met uw broer dat jullie

huis in brand stond. Uw broer ging kijken en u bleef achter. U zag hoe uw broer met een pijl

neergeschoten werd en zijn lichaam in stukken werd gesneden. Ook u werd door een pijl in uw oog

geraakt. Hierna vluchtte u met een truck naar Mbale, Oeganda. Daar liet u uw oog verzorgen in een

ziekenhuis. U verbleef zeven maanden in Oeganda. Toen u hoorde dat er een eenheidsregering werd
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gevormd in Kenya keerde u terug. U ging naar Nakuru waar u begon te werken voor Alex. U verkocht

cakejes op straat. Op een dag viel u echter met uw fiets waardoor de cakejes op de grond vielen. De

cakejes werden door de mensen opgepakt en meegenomen. Toen u dit aan Alex vertelde begreep die

het maar enkele dagen later was hij toch boos en verkrachtte hij u. Hierop trok u bij Wachira in, een

vriend in Nakuru. U ging bovendien werken in een garage. In de garage ontving u in juni of juli 2009 een

eerste keer een dreigbrief van de Kalenjin, waarin u werd gezegd dat u dingen wist die u niet zou

kunnen verder vertellen. U kreeg vervolgens een tweede dreigbrief in december 2010, waarin stond dat

alle Kikuyu's zouden afgemaakt worden en dat uw dag ook gekomen was. Twee weken later werd u

door drie mannen aangevallen op straat. Uit wat ze zeiden leidde u af dat ze dachten dat u bepaalde

dingen wist over Ruto, een politicus die werd beschuldigd van het organiseren van post-electoraal

geweld. Ze probeerden u aan te randen, maar op dat moment reed er een toeterende auto langs

waardoor ze ophielden en wegvluchtten. U durfde niet meer in uw woning te blijven omdat u vreesde dat

men u daar zou komen zoeken. Daarom ging u in de kerk slapen bij de bewakers. De volgende dag ging

u naar de garage waar u uw baas om uw loon wou vragen. Uw baas was er echter niet maar u

ontmoette er wel David, een vaste klant. U legde uw problemen aan hem uit en hij hielp u verorging te

krijgen voor uw verwondingen en hielp u Kenya na drie dagen te verlaten.

U had in Kenya ook een vriend, Henry, met wie u al meer dan een jaar een relatie had. U werd

omwille van uw relatie met Henry meermaals geplaagd door diens huisbaas en door collega's van u. U

durfde niet uit te komen voor uw homoseksualiteit omdat u vreesde dat de mensen u dan zouden haten

en omdat u vreesde gearresteerd te zullen worden.

B. Motivering

Er moet worden vastgesteld dat u onvoldoende gegevens of elementen hebt aangehaald

waaruit blijkt dat u uw land heeft verlaten uit een vrees voor vervolging zoals bedoeld in

de Vluchtelingenconventie 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 in geval

van een eventuele terugkeer naar uw land.

Vooreerst kunnen enkele opmerkingen worden gemaakt bij uw verklaringen aangaande uw

beweerde problemen met Kalenjin in Nakuru. Vooreerst maakt u niet duidelijk waarom u zou geviseerd

worden door de Kalenjin in Nakuru. U verklaart dat ze denken dat u getuige bent van het post-electoraal

geweld door Ruto (zie gehoor CGVS, p. 4), maar u maakt niet duidelijk waarom ze dat zouden denken.

U verklaarde immers niet getuigd te hebben tegen Ruto. U verklaart dat ze misschien denken dat u

tegen Ruto zou getuigen omdat u van Eldoret afkomstig was omdat u ooit tegen iemand op uw werk

zou gezegd hebben dat u van Eldoret was (zie gehoor CGVS, p. 4) maar wanneer u dan gevraagd

wordt of die persoon, aan wie u dat vertelde, dan een Kalenjin was, zegt u het niet te weten.

Verder is het opmerkelijk dat ze u in juni of juli 2009 een eerste brief zouden geschreven hebben, die

op uw werkplaats zou achtergelaten zijn, waarop u tot december 2010 met rust zou zijn gelaten. Hoewel

u geen getuigenissen aflegde tegen Ruto, zouden de Kalenjin u in december 2010 zelfs

aangevallen hebben. Het is niet aannemelijk dat ze u gedurende anderhalf jaar met rust lieten en u

zonder aanleiding plots fysiek aanvielen. Verder is het opmerkelijk dat u over deze brieven enkel praatte

met Wachira, de man bij wie u verbleef in Nakuru (zie gehoor CGVS, p. 4). U ging zelfs niet naar de

politie toen u de dreigbrieven kreeg, noch na de aanval (zie gehoor CGVS, p. 4-5). Wanneer u gevraagd

wordt waarom u dit niet deed, zegt u dat u er niet aan dacht, in de war was en bang was (zie gehoor

CGVS, p. 4). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt blijkt nochtans dat er een systeem van

getuigenbescherming is opgestart na het post-electoraal geweld. Van u mocht bijgevolg toch verwacht

worden dat u eerst een beroep zou doen op de Keniaanse autoriteiten in een dergelijke zaak, alvorens

internationale bescherming te zoeken. U refereert naar het feit dat ook de politie betrokken was bij het

post-electoraal geweld maar verklaart hierbij zelf dat ook de baas van de politie hiervan beschuldigd

werd en vervolgd werd (zie gehoor CGVS, p. 5), wat wijst op een beschermingsmogelijkheid voor u.

Tenslotte is het merkwaardig dat u niet bij Wachira bleef nadat u aangevallen zou zijn. U verklaart dat

u niet lang wou praten en bang was (zie gehoor CGVS, p. 4). Nergens uit uw verklaringen blijkt echter

dat uw vermeende aanvallers wisten waar u woonde. U werd nooit thuis lastiggevallen en de

brieven kwamen toe op uw werk.
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Al deze elementen laten toe te concluderen dat een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade omwille van problemen die u zou hebben met Kalenjin in uw

hoofde niet kan weerhouden worden.

Bovendien haalt u aan homoseksueel te zijn. U verklaart echter dit, buiten aan Wachira en uw

partner, aan niemand verteld te hebben. Wachira reageerde positief op het feit dat u homoseksueel was

en zag er alvast geen probleem in (zie gehoor CGVS, p. 4). Uit uw verklaringen blijkt nergens dat uw

beweerde problemen in Kenia verband zouden houden met uw homoseksuele geaardheid (zie gehoor

CGVS, p. 5). U verklaart dat, indien de Mungiki het zouden te weten komen ze u zouden doden, maar u

haalt vervolgens aan nooit problemen te hebben gehad met de Mungiki (zie gehoor CGVS, p. 6). Het

enige probleem dat u aanhaalt omwille van uw homoseksuele geaardheid is dat u ooit door de huisbaas

van uw partner werd aangesproken die zei dat hij niet van jullie soort hield (zie gehoor CGVS, p. 6).

U verklaart verder geen problemen te hebben gekend omwille van uw homoseksuele geaardheid

(zie gehoor CGVS, p. 6). Ook over eventuele problemen die uw partner zou gehad hebben omwille van

zijn homoseksualiteit kan u niet zeggen (zie gehoor CGVS, p. 7). U contacteerde ook nooit een homo-

organisatie, hoewel u op de hoogte bent van hun bestaan in Kenia. U verklaart dit wel te hebben willen

doen maar kan niet uitleggen waarom u het dan niet deed (zie gehoor CGVS, p. 8). U verklaart

uw homoseksualiteit verborgen te hebben (zie gehoor CGVS, p. 6) maar uit uw verklaringen blijkt

nochtans dat u blijkbaar zonder al te veel problemen Wachira en David, die u naar België bracht, op de

hoogte bracht (zie gehoor CGVS, p. 4, 9).

Anderzijds blijkt uit de objectieve informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie aan

het administratief dossier werd toegevoegd, niet dat iedere homoseksueel zich kan beroepen op

vervolging in Kenia, louter op basis van zijn /haar seksuele geaardheid.

De Keniaanse strafwet (sectie 162-165) bepaalt dat seksueel gedrag (al dan niet onder dwang - al

dan niet in het publiek) met iemand van hetzelfde geslacht strafbaar is en tot gevangenisstraf kan

leiden, terwijl homoseksuele geaardheid op zich niet strafbaar wordt gesteld. Ondanks deze bepaling in

de strafwet werd in het jaar 2010 geen melding gemaakt van vervolging van personen enkel en

alleen omwille van hun homoseksueel gedrag.

De organisatie ‘Gay and Lesbian Coalition of Kenya’ (GALCK), die in Kenia openlijk haar activiteiten kan

organiseren en uitvoeren, meldt dat het zelfs erg moeilijk is voor de Keniaanse autoriteiten om

de strafwetgeving met betrekking tot homoseksualiteit toe te passen. In november 2011 heeft

de internationale NGO Act UP dezelfde moeilijkheden vastgesteld.

Homoseksuelen worden wel nog steeds gestigmatiseerd in de Keniaanse samenleving.

Deze stigmatisering kan in sommige gevallen ook leiden tot homofoob geweld en discriminerend

gedrag. Iemand die slachtoffer wordt van homofoob geweld kan bovendien geen beroep doen op

bescherming van de autoriteiten.

Niettemin zijn er hoopvolle tekenen die wijzen op een verandering in de situatie voor LGBTI in Kenia.

Zo heeft de ‘National Aids Control Council’ sinds de oprichting van GALCK ook activisten opgenomen

in hun planningsactiviteiten. GALCK is ook een partnerschap met

verschillende mensenrechtenorganisaties in het land aangegaan, met inbegrip van de Kenya Human

Rights Commission (KHRC), die juridische ondersteuning verschaft tijdens gevallen van arrestaties

en opsluitingen door de politie. Enkele openlijke gay rights activisten als David Kuria en Denis

Nzioka ambiëren een politiek mandaat en Dr. Willy Mutunga, die het in het verleden al opgenomen heeft

voor gays (maar zelf ontkent gay te zijn) heeft het tot ‘chief justice’ geschopt. Regionale LGBTI-

groeperingen schoten in 2011 als paddestoelen uit de grond (in Malinidi, Lamu, Turkana, Kisummu,

Kericho en Machako). In oktober 2011 erkent het Hooggerechtshof de rechtsgeldigheid van traditionele

huwelijken van personen van hetzelfde geslacht. Dit betekent bijgevolg dat hieraan ook erfenisrechten

verbonden zijn. In Nairobi vond in september 2011 het eerste gay filmfestival plaats. In oktober 2011

verscheen het eerste nummer van ‘Identity Magazine’, dat zich wil opwerpen als spreekbuis voor

de LGBTI-gemeenschap. In 2011 hebben twee ministers zelfs opgeroepen tot meer tolerantie ten

aanzien de holebi gemeenschap. Dit alles wijst op een groeiende tolerantie tegenover de LGBTI-

gemeenschap en meer ruimte voor deze gemeenschap om zich te manifesteren.

In het licht van het geheel van deze elementen, moeten we vaststellen dat homoseksuelen momenteel

in Kenia niet systematisch het slachtoffer zijn van vervolging die zo ernstig is dat elke

homoseksuele persoon uit Kenia redenen heeft om vervolging te vrezen of een reëel risico loop op
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ernstige schade omwille van zijn seksuele geaardheid of omwille van zijn relatie met een persoon van

hetzelfde geslacht. In dit geval, aangezien u niet het slachtoffer was van enige vervolging omwille van

uw homoseksuele geaardheid in uw land van herkomst, kan niet geconcludeerd worden tot een

gegronde vrees voor vervolging, enkel omwille van uw homoseksuele geaardheid en relatie met iemand

van hetzelfde geslacht.

Gelet op het voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

gegronde 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,

worden vastgesteld.

U legt in het kader van uw asielaanvraag een brief neer van dr. Daniel (dd. 6/10/2011) die ons meldt

dat u bij hem ben geweest voor een onderzoek en die de stappen vermeldt die hij nog zou ondernemen

om meer informatie te krijgen over uw situatie. De inhoud van deze brief wijzigt dus niets aan

bovenstaande motvering. Verder legt u een brief van dhr. Jaques, psycholoog, voor (dd. 10/10/2011) die

stelt dat u met hem regelmatig een onderhoud hebt en dat u met hem praat over het geweld dat u in

Kenia onderging. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat hierboven niet weerlegd wordt dat u

slachtoffer zou zijn geweest van het post electorale geweld in Kenia begin 2008. Ook wordt niet ontkend

dat u psychische en fysieke letstels opliep tijdens dat geweld in 2008. Ook uit de informatie in verband

met het ziekenhuis waar u in Oeganda zou verzorgd zijn, blijkt niets dat bovenstaande motivering

wijzigt. Ook de moeilijkheden om aan een identiteitskaart te geraken in Kenya (zie lezersbrief die u

voorlegt), wijzigen niets aan bovenstaande motivering waarin uw identiteit trouwens niet in twijfel wordt

getrokken.

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 enig middel beroept verzoeker zich op een manifeste appreciatiefout, een schending van de

motiveringsplicht voortvloeiend uit de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 51/4, 57/7 bis, 57/7

ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (verder: vreemdelingenwet), van de artikelen 197, 198,

199 en 203 van het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status en

van de artikelen 2, 4, 17, 20, 27 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking en

de rechtspleging voor het CGVS.

Verzoeker stelt dat er rekening dient gehouden te worden met zijn profiel en met zijn volledig relaas. Hij

zet de volgens hem onbetwiste elementen op een rij.

Verzoeker verwijst naar een attest van Constats en verwijst opnieuw naar artikel 57/7 bis en de

rechtspraak van het EHRM.

Verzoeker stelt dat hij aangesproken werd door de politie om te getuigen bij het Internationaal Strafhof

in de zaak van postelectoraal geweld waarin Ruto wordt vervolgd; hij verwijst dienaangaande naar

stukken uitgaande van het BCHV en zijn psycholoog.

Verzoeker verwijst naar internationale rapporten en persartikels over de toestand in Kenia inzake de

getuigen voor het Internationaal Strafhof.

Verzoeker verwijst naar de bijlage 8 van zijn verzoekschrift en werpt op dat het onderzoek vervat in het

administratief dossier niet actueel en onvolledig is.

Verzoeker werpt op dat hij om een Swahili tolk had gevraagd, terwijl het onderzoek in het Engels werd

verricht. Hij meent ook dat de ‘protection officer’ niet de bevoegdheid van een tolk heeft.

Verzoeker werpt op dat het gehoorverslag achteraf bijgewerkt werd omdat “de meeste onderdelen

waarbij verweerder blijkbaar van oordeel was dat ze niet overtuigend zijn, onderlijnd”.

Verzoeker voert verweer ten aanzien van de argumenten in de bestreden beslissing inzake de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen.

2.2. Verweerder betwist niet dat verzoeker het slachtoffer werd van postelectoraal geweld in Kenia in

januari 2008.
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Verzoeker voert aan dat hij als getuige werd opgeroepen om te verschijnen voor het Internationaal

Strafhof in Den Haag. In het attest van het BCHV van 5 juni 2012 wordt geattesteerd dat verzoeker

contacten had met de Federale Politie inzake de getuigenis, hetgeen blijkbaar bevestigd wordt door de

Federale Politie. Hoewel uit de attesten blijkt dat verzoeker niet concreet kan duiden op welke wijze en

om welke reden hij door het Internationaal Strafhof zou zijn opgeroepen om te getuigen, betreft dit een

element dat verband zou kunnen houden met het niet-betwiste feit dat hij slachtoffer was van het

postelectoraal geweld en derhalve een onderzoek vergt.

De Raad beschikt niet over de bevoegdheid om verzoekers relaas inzake zijn beweerde getuigenis te

onderzoeken. Derhalve ontbreken de essentiële elementen zodat dat de Raad niet kan komen tot de in

artikel 39/2 § 1, tweede lid, 1° van de vreemdelingenwet bedoelde bevestiging of hervorming van de

bestreden beslissing zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

16 mei 2012 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend en twaalf

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


