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nr. 94 544 van 3 januari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Keniaanse nationaliteit te zijn, op 23 oktober 2012

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

staatlozen van 28 september 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 het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 23 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 13 december

2012.

Gehoord het verslag van toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken G. DE MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat G. NOTENBAERT loco advocaat

R. VAN DE SIJPE en van attaché S. BOTTU , 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 beweerde de Keniaanse nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Eldoret en te behoren tot de

etnie Kikuyu.

U werd op 12 december 1986 geboren te Eldoret (Rift Valley). U groeide op in de ouderlijke woning

te Eldoret. Toen u 18 jaar oud was – ongeveer in 2004 - besefte u dat u zich meer aangetrokken voelde

tot vrouwen dan tot mannen. U vertelde uw moeder dat u aangetrokken werd tot vrouwen doch uw

moeder was triest en zei dat het niet goed was. In december 2007 brak er in Eldoret geweld uit naar

aanleiding van de verkiezingen. U en uw familieleden hadden, net als andere Kikuyu-families, de woning

ontvlucht en zich verscholen in de bosjes. Leden van de Kalejine-stam brandden uw ouderlijke woning
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plat alsook de woningen van andere Kikuyu-families. Hierop verhuisde u op 1 januari 2008 met uw beide

ouders, uw broers en zus naar Nairobi alwaar jullie introkken bij uw grootvader langs vaderszijde in de

divisie Kasarani. U woonde gedurende 5 maanden in uw grootvaders woning. Uw ouders konden

uw schoolgeld niet meer betalen waarop een vriendin van uw moeder, Gr. N., besloot u te

sponsoren opdat u uw studies kon vervolledigen. G. N. bezocht u regelmatig op school om uw

schoolgeld te brengen. Na 3 maanden nam Gr. N. u mee naar een hotel, Red Carpet genaamd alwaar

ze u bekende dat ze meer wilde dan vrienden te zijn. U begon aldus in 2008 een relatie met G. N.

2 maanden na de aanvang van uw relatie met G. N. vertelde u uw moeder dat u een relatie had met G.

N.a. Uw moeder verjoeg u hierop uit de woning en gebood u nooit meer huiswaarts te keren. U besloot

hierop – het was ongeveer midden 2008 - in te trekken bij een schoolvriendin, T. W. genaamd in Ngara

in Nairobi. U verbleef gedurende één maand in de woning van T. W. en vervolgens, eveneens in 2008,

besloot u alleen te gaan wonen in de divisie Parklands in Nairobi. In februari 2010 vond u een job in het

Amani Hotel in Nairobi. In februari 2010 beëindigde u uw relatie met G. N. omwille van haar dominante

aard. G. N. bedreigde u met de dood en dreigde ermee aan iedereen te gaan vertellen dat u lesbienne

was. G. N. voegde hier aan toe dat, aangezien ze een hoge politiefunctie had, niemand haar zou durven

lastig vallen. G. N. begon het gerucht te verspreiden dat u lesbienne was en u werd hierover op straat

aangesproken door mensen. Op een dag, één week na de liefdesbreuk, zond G. N. 3 u onbekende

mannen naar uw woning in Parklands. De mannen klopten op de deur en zeiden dat ze gezonden

werden door G. N. met een boodschap. U weigerde de deur te openen en zette de sirene van het alarm

aan. Uw buren snelden toe en zeiden dat u klacht moest gaan indienen bij de politie. De volgende dag

begaf u zich naar het politiekantoor in Parklands alwaar u verklaarde een geschil te hebben met G.

N.. De politie repliceerde echter dat ze G. N. kenden en u niet konden helpen. U was bang en besloot in

2010 opnieuw in te trekken bij uw schoolvriendin T. W. in Ngara in Nairobi. U begon in maart 2010 een

relatie met A. B., een collega uit het Amani Hotel in Nairobi. G. N. ontdekte dat u een relatie had met A.

B.l. Enkele maanden later kon uw ex-geliefde G. N. u traceren in de woning van T. W.. Op een dag in

december 2010 was u buitenshuis wanneer T. W. in haar woning werd aangevallen door 3 personen. Bij

uw terugkeer trof u T. W. bewusteloos aan in haar woning. U en een buurvrouw, W. W., brachten T. W.

per auto naar het ziekenhuis. T. W. was gedurende één week gehospitaliseerd. Een pastoor bezocht

T. W. in het ziekenhuis. U hoorde dat T. W. aan de pastoor vertelde dat ze werd aangevallen door 3

personen die zeiden dat u gedood diende te worden omdat u relaties met vrouwen had. De pastoor

vertelde u dat u klacht diende neer te leggen indien u bedreigd werd U ging samen met de pastoor

klacht indienen in het politiekantoor van Githurai en verklaarde valselijk beschuldigd te worden van het

zijn van een lesbienne. U zei dat u doodsbedreigingen ontving. De politie repliceerde u dat ze niets

konden doen omdat G. N. een hoge politiefunctie bekleedde en hen mogelijks kon ontslaan. In

december 2010 zette u uw beroepsactiviteiten in het Hotel Amani in Nairobi stop omdat G. N. u kwam

bedreigen in het hotel nadat ze u het hotel had zien buiten komen met uw geliefde, A. B.. U trok in in de

woning van de pastoor in Githurai, net buiten Nairobi, omdat uw leven in gevaar was. U verbleef

gedurende enkele maanden in de woning van de pastoor. Met behulp van bevriende missionarissen

verliet u op 3 maart 2011 Kenia. U nam een vlucht van een u onbekende luchtvaartmaatschappij op 3

maart 2011 op de Jomo Kenyatta-luchthaven in Nairobi en landde met een directe vlucht in België. U

vroeg asiel aan op 4 maart 2011. In 2011 ging u naar een Keniaans feestje in Turnhout alwaar u

dronken geraakte. Mogelijks deed men iets in uw drankje. U geraakte zwanger van een u onbekende

Keniaanse man. Op 17 juni 2012 werd uw dochter, B. N. N. geboren te Gent.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat in uwen hoofde een “gegronde vrees

voor vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Genève of een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden

genomen.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS dat u vreest gedood te zullen worden door uw ex-

geliefde, G. N., die een hoge politiefunctie bekleedt en u verklaarde dat de Keniaanse autoriteiten u

omwille hiervan geen bescherming kunnen/durven geven.

Eerst en vooral dient vastgesteld te worden dat u de door u aangehaalde “vrees voor vervolging”, met

name uitgaande van de uw ex-geliefde, G. N., die een hoge politiefunctie zou bekleden, geenszins

aannemelijk maakt.

Hoewel u beweerde dat u klacht was gaan indienen bij de politiediensten doch te horen kreeg dat

uw klacht niet kon behandeld worden omdat G. N. een hoge politiefunctie bekleedde (zie gehoorverslag

CGVS dd.24 september 2012, p. 21) kon u echter geenszins aannemelijk maken dat G. N. werkelijk een

(hoge) politiefunctie uitoefende. Tijdens uw gehoor voor het CGVS verklaarde u namelijk dat u van 2008

tot 2010 een relatie had met G. N. (p. 18) en dat G. N. werkzaam was als senior executive in het
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politiekantoor Kasarani Centre genaamd (p. 20). U kon echter niet toelichten sinds wanneer G. N.

werkzaam is voor de politie van Kasarani (p. 20), u verklaarde niet te weten of G. N. eerder andere

politiefuncties uitoefende alvorens ze senior executive werd (p. 20) en u verklaarde in dit verband enkel

haar huidige functie te kennen (p. 20). Wanneer de interviewer van het CGVS u vroeg toe te lichten wat

de functie senior executive precies is (p. 20) repliceerde u kortweg inspector chief (p. 20). Gevraagd

naar wat inspector chief precies is (p. 21) repliceerde u in vage bewoordingen dat G. N. senior is bij de

politie (p. 21). Wanneer de interviewer van het CGVS u herhaaldelijk vroeg om de inhoud van de

activiteiten en beroepswerkzaamheden van G. N. toe te lichten als senior executive en inspector chief

kon u slechts zeggen dat G. N. zich voornamelijk bezig houdt met het verkeer (p. 21) en op straat werkte

als politieagente (p. 21) en u voegde hier aan toe niet meer te weten over de inhoud van het werk van

G. N. als en senior executive en inspector chief (p. 21). Wanneer de interviewer van het CGVS u hierop

vroeg “Kan u mij alles vertellen wat u weet over de inhoud van de job van G. in verband met het

verkeer?” (p. 21) repliceerde u er niets over te weten (p. 21). U verklaarde verder niet te weten of G. N.

eerder andere functies bekleedde dan inspector chief (p. 21) en u beweerde niet te weten sinds

wanneer G. N. senior inspector was (p. 21). Hoewel u verklaarde dat G. N. leidinggevende was over

andere personen (p. 21) verklaarde u niet te weten over hoeveel personen ze de leiding heeft (p. 21)

noch kon u namen van personen benoemen waarover G. de leiding had (p. 21). U kon geen enkele

naam benoemen van oversten van G. N. (p. 21) en u kon geen enkele collega van G. N. bij de politie bij

naam noemen (p. 22). Hoewel u beweerde dat G. N. voor de C.I.D. werkte kon u niet toelichten wat

C.I.D. precies betekent (p. 21) en aangezien uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat C.I.D.

staat voor Criminal Investigation Department en dit departement zich volgens dezelfde informatie bezig

zou houden met ‘ernstige misdrijven’ (zie informatie in administratief dossier) staan uw verklaringen dat

G. N. zich voornamelijk bezig hield met verkeer (p. 21) hier dan ook schijnbaar haaks op.

Ten tweede blijken ook uw andere verklaringen over G. N. ernstige lacunes te vertonen hetgeen uw

beweerde lesbische relatie met haar op de helling zet.

Hoewel u verklaard had dat u van 2008 tot 2010 een relatie had met G. N. (p. 18), ongeveer 2 jaar een

relatie had met G. N. (p. 24-25) en dat u G. N. leerde kennen omdat zij een vriendin van uw moeder was

(p. 18) kon u niet toelichten hoe G. N. een vriendin werd van uw moeder (p. 19), kon u niet toelichten

waar en hoe G. N. en uw moeder elkaar ontmoetten (p. 19), beweerde u de omstandigheden niet te

kunnen toelichten waarin uw moeder en G. N. elkaar ontmoetten (p. 19) en wist u niet wanneer uw

moeder en G. N. vriendinnen werden (p. 19). U beweerde evenmin de namen van de ouders van G. N.

te kennen (p. 19), u wist niet waar G. N. geboren werd (p. 19), u wist niet van welke regio G. N.

afkomstig was (p. 20), u wist niet of G. N. langs moederszijde of langs vaderszijde enige nonkels en

tantes had (p. 20) en u verklaarde niets te weten over de schoolloopbaan van G. N. (p. 20). U stelde niet

te weten of G. N. ooit andere beroepen had dan de door u verklaarde politiefunctie (p. 22).

Ten derde legde u nog een aantal bedenkelijke verklaringen af die aantonen dat u uw

beweerde homoseksuele geaardheid evenmin aannemelijk heeft kunnen maken.

Zo kunnen een aantal bedenkingen gemaakt worden bij uw verklaringen omtrent de ontdekking en

beleving van uw beweerde homoseksuele geaardheid.

Volgens uw verklaringen besefte u op 18-jarige leeftijd dat u homoseksueel bent (p. 22). Gevraagd hoe

u zich voelde toen u zich er van bewust werd dat u homoseksueel was (p.23) repliceerde u “Ik was blij”

(p. 24) en gevraagd naar “Hoe voelde u zich dat u, tegen de gebruiken in, lesbienne was?” (p.

23) beweerde u steeds bij vrouwen te willen zijn, naar vrouwen te kijken en steeds achter

vrouwen aangezeten te hebben (p. 23) hetgeen hoogst opmerkelijk is gelet op de strafbaarstelling van

seksuele relaties bij partners van hetzelfde geslacht (zie informatie in administratief dossier) en uw

bewering dat het illegaal is in Kenia om homo te zijn (p. 23 en 30) en uw bewering dat homoseksuelen in

Kenia gedood worden of naar de gevangenis worden gebracht (p. 30). Ook in het licht van het door

u beschreven heersende sociaal stigma ten aanzien van homoseksualiteit in Kenia waarbij u

verklaarde dat de Keniaanse publieke opinie niet akkoord gaat met homoseksualiteit (p. 23), de

mensen homoseksuelen doden (p. 23) en de ouderen pogingen doen om je te overtuigen om van

geaardheid te veranderen (p. 23) zijn uw verklaringen van blijdschap opmerkelijk. Bovendien repliceerde

u op de vraag van de interviewer van het CGVS “Beschrijf uw blijheid” (p. 24) dit niet te kunnen (p. 24)

hetgeen de doorleefdheid van uw beweerde homoseksualiteit toch danig relativeert. Ook uw

bewoordingen “dat ik verslaafd was geworden aan lesbianisme” (p. 23) komen weinig doorleefd over.

Hoewel u verklaarde dat u toen u 18 jaar oud was reeds besefte dat u zich aangetrokken voelde tot

vrouwen (p. 22) – rond 2004 aldus - en gezien uw hoger beschreven beleving ervan staat uw reactie op

de liefdesverklaring van G. N., jaren later, hier toch haaks op. Zo verklaarde u dat G. N. u vertelde dat

ze ‘meer dan vrienden’ wilde zijn met u (p. 22) en gevraagd naar uw reactie verklaarde u “Ik was erg

verveeld, ik was in shock, dit was niet iets waarmee ik geboren werd” (p. 22).

Voorts laat ook uw kennis van de leefwereld en juridische positie van homoseksuelen in uw land van

herkomst sterk te wensen over. Hoewel u verklaarde dat zowel uw eerste geliefde, G. N., als uw tweede
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geliefde, A. B., lid zijn van een organisatie die de belangen van homoseksuelen en lesbiennes behartigt

(p. 15-16) en u hier bovendien aan toevoegde in totaal persoonlijk viermaal deel te hebben genomen

aan activiteiten van deze organisatie (p. 16-17) bleek u de naam van deze organisatie niet met

zekerheid te kunnen benoemen (p. 16). U verklaarde in dit verband dat de organisatie

“Gay Organization of zoiets in dien aard” (p. 16) heette. Wanneer de interviewer u vervolgens vroeg of

u andere organisaties bij naam kan noemen die in Kenia homoseksuelen en lesbiennes verenigen (p.

17) noemde u aanvankelijk en ongevraagd 2 namen van natuurlijke personen die functies bekleden in

zulke organisaties, meer bepaald D. K. (p. 17) en D. N. (p. 17). Gevraagd naar de organisaties waarin

deze 2 personen een functie bekleden (p. 17) repliceerde u verkeerdelijk dat de organisatie waar D. K.

toe behoort ‘Gay and Lesbian Organisation’ heet (p. 17) hoewel uit informatie waarover het CGVS

beschikt blijkt dat de volledige en correcte naam van de organisatie ‘Gay and Lesbian Coalition

of Kenya’ luidt, met als acroniem GALCK (zie informatie in administratief dossier). U voegde hier aan

toe niet te weten tot welke precieze organisatie D. N. behoort (p. 17-18). Wanneer de interviewer van

het CGVS u vervolgens vroeg of u andere organisaties van homoseksuelen en lesbiennes in Kenia kon

benoemen (p. 18) repliceerde u “Ik ken hun organisaties niet” (p. 18) hoewel u even later beweerde dat

u poogde beroep te doen op hulp van deze organisaties (p. 30) en dat zij u kledij en geld gaven om naar

het ziekenhuis te gaan (p. 30). Daarenboven verklaarde u dat het zijn van lesbienne of homoseksueel

illegaal is in Kenia (p. 30) en u voegde er aan toe dat de straf hierop de dood of een gevangenisstraf is

(p. 30). Gevraagd naar de exacte strafmaat op homoseksualiteit (p. 30) repliceerde u echter niet te

weten wat de exacte straf is op homoseksualiteit volgens de wet (p. 30). U voegde hier aan toe niets te

weten over de wetten in Kenia met betrekking tot homoseksualiteit (p. 30). Deze bedenkelijke

verklaringen zijn van die aard dat ze de reeds aangetaste geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder

ondermijnen.

Hier kan nog aan worden toegevoegd dat het door u voorgelegde geboortecertificaat (nr. 271423)

op naam van W. W. N., uitgereikt op 10 april 2012 door de lokale autoriteiten te Nairobi (p. 5) en

gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (p 5) alsook het door u voorgelegde document

op naam van W. W. N., uitgereikt op 16 april 2012 door het Ministry of State for Immigration and

Registration of Persons te Nairobi schijnbaar zonder noemenswaardige problemen werden afgeleverd

aan uw vriendin T. W. hetgeen toch aantoont dat de Keniaanse autoriteiten niet (actief) op zoek zouden

zijn naar u.

Wat betreft het door u voorgelegde document (nr. 1201113) op naam van uw dochter B. N. N. uitgereikt

door de ambtenaar van burgerlijke stand te Destelbergen op 2 augustus 2012 kan slechts worden

gezegd dat dit document geen afbreuk doet aan bovenstaande vaststellingen.

Uw reisweg kan, bij gebrek aan geldige documenten ter zake, niet worden nagegaan.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor vervolging”

zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, 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 de subsidiaire bescherming zou lopen. U beroept zich voor uw verzoek

om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als deze van uw asielrelaas. Gelet op de

ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de subsidiaire beschermingsstatus op basis van

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet worden toegekend.

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 middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de

wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (hierna: wet van

29 juli 1991), van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

en de beginselen van behoorlijk bestuur, meer bepaald het zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel en

de motiveringsverplichting, van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende

de status van vluchteling en artikel 3 van het EVRM.

In het eerste onderdeel van dit middel haalt de verzoekende partij aan dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen ten onrechte de waarachtigheid van de seksuele geaardheid van

de verzoekende partij ernstig in vraag stelt en geen rekening houdt met de specifieke situatie van
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verzoekster. De verzoekende partij stelt dat ‘verklaringen een voldoende bewijs kunnen 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)’ (p. 4

verzoekschrift).

De verzoekende partij stelt dat er geen reden is om aan de geloofwaardigheid van haar verklaringen te

twijfelen. Ze stelt dat het weinig relevant is dat ze slechts op algemene wijze op de hoogte was van de

functie van G.N., aangezien G.N. haar functie nooit uiteen heeft gezet aan verzoekster. Bovendien stelt

de verzoekende partij dat de commissaris-generaal er geen rekening mee houdt dat ze niet op papier

kan aantonen wat de functie van G.N. bij de politie was.

Daarnaast heeft de verzoekende partij kritiek op de manier waarop de commissaris-generaal stelt dat

haar antwoord op de vragen rond haar seksuele geaardheid weinig doorleefd is. De interpretatie van de

gegeven antwoorden hieromtrent is verkeerd volgens de verzoekende partij. Uit het feit dat de

verzoekster aangaf ‘blij’ geweest te zijn in de zin van bevrijd te zijn, kon geen ongeloofwaardigheid

afgeleid worden. Volgens de verzoekende partij blijkt immers het omgekeerde: verzoekster hield haar

relatie geheim voor de buitenwereld. Ze zou maar al te goed het gevaar beseffen indien ze openlijk zou

uitkomen voor haar seksuele geaardheid in Kenia.

Verder haalt de verzoekende partij aan dat het loutere element dat zij niet op de hoogte is van namen

van homoseksuele verenigingen en de exacte straf volgens het strafrecht op homoseksualiteit geen

afbreuk doet aan de waarachtigheid van de gegeven verklaringen. Ze verklaarde wel hulp gevraagd te

hebben aan zo’n organisatie en dat die haar materiële en financiële hulp hebben geboden.

Volgens verzoekende partij is er dus geen sprake van vaagheden en tegenstrijdigheden op het vlak van

de relevante bijzonderheden.

De Raad wijst erop dat verzoekende partij 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 houdt in dat een administratieve rechtshandeling 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. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt

worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004,

nr. 133.153).

De Raad wijst erop dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag in beginsel bij de

asielzoeker zelf rust. 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
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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.

Bovendien meent de Raad dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet alleen kan worden

afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het

Commissariaat-generaal moet niet bewijzen dat de aangehaalde feiten onwaar zouden zijn (RvS, nr.

165.484 van 4 december 2006).

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor

voor het commissaris-generaal gegeven verklaringen en het ontkennen van de motieven van de

bestreden beslissing. Het louter herhalen van de asielmotieven is echter niet van aard om de motieven

van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het komt aan de verzoekende partij toe om de motieven

van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar waar de

verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing herhaalt, de argumenten van de bestreden

beslissing minimaliseert en ontkent kan de Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden

beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze motieven en ook geen dienstig verweer.

In tegenstelling tot wat de verzoekende partij betoogt, is het wel degelijk zo dat verzoekster enkel op

algemene wijze en zonder bewijsmiddelen ter staving van haar verklaringen de functie van G.N.

uiteenzet. De verklaring van verzoekster met betrekking tot de functie van G.N. is wel degelijk

tegenstrijdig, aangezien zij eerst verklaarde dat G.N. ‘zich bezighield met verkeer’ en later verklaarde

dat ze deel uitmaakt van de CID (Criminal Investigation Department), die bevoegd is voor de opsporing

van ernstige misdrijven. Dit element getuigt allerminst van coherentie en doet dan ook afbreuk aan de

aannemelijkheid van het asielrelaas.

De gebrekkige kennis van verzoekster van de school- en carrièreloopbaan van G.N en het feit dat zij

geen weet had van de manier waarop de moeder van verzoekster en G.N. vriendinnen werden is een

overtollig motief.

Waar de verzoekende partij aanvoert dat ze wel degelijk aannemelijke verklaringen aflegde met

betrekking tot de ontdekking en beleving van haar homoseksuele geaardheid, moet worden vastgesteld

dat ze ook hier erg vaag bleef in haar verklaringen tijdens het gehoor. Opnieuw dient te worden

benadrukt dat vage verklaringen met betrekking tot kernelementen de geloofwaardigheid van de

gegeven verklaringen ernstig ondermijnen. De eerder algemene bewering dat ‘verzoekster wel degelijk

een doorleefd antwoord gegeven heeft op de gestelde vragen en openlijk vanuit haar eigen beleving en

ervaring gesproken heeft’ (p. 6 verzoekschrift), is niet afdoende om de motieven van de bestreden

beslissing te weerleggen. De ontdekking en beleving van de homoseksuele geaardheid van verzoekster

is in casu zeker een kernelement, in die zin dat verzoekster dit gegeven als aanleiding van haar

problemen in land van herkomst vooropstelt.

De verzoekende partij stelt verder ook voorop dat er geen sprake is van ernstige lacunes betreffende de

lesbische relatie met G.N.

Er moet op worden gewezen dat het aan de verzoekende partij toekomt de motieven van de bestreden

beslissing met concrete argumenten te weerleggen en dat een loutere herhaling van de asielmotieven,

de motieven van de bestreden beslissing niet kunnen ontkrachten. De Raad wil erop duiden dat de

commissaris-generaal niet moet bewijzen of feiten onwaar zouden zijn, noch is het zijn taak om zelf de

lacunes in de bewijsvoering van de asielzoeker zelf op te vullen. De commissaris-generaal tracht tijdens

het gehoor inzicht te krijgen in de asielmotieven van de verzoekende partij door verschillende relevante

vragen te stellen betreffende de kern van het asielrelaas. De commissaris-generaal beslist op basis van

het geheel van de gegeven verklaringen omtrent de geloofwaardigheid van het relaas van de

asielzoeker en niet als samenstelling van componenten die elk op zich de beslissingen zouden kunnen

dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en onwetendheden op grond

waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van het asielrelaas wordt

ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138.319).

De Raad stelt vast dat het wel degelijk gaat om ernstige lacunes in één van de kernelementen van het

asielrelaas. De verzoekende partij weerlegt niet waarom verzoekster niet kon toelichten, wat de namen

van de ouders van G.N. zijn, noch uit welke regio G.N. afkomstig is of waar ze geboren is.

De Raad wijst er voorts op dat de verzoekende partij opnieuw zonder concrete elementen betwist dat zij

geen naam kon geven van de organisatie die de belangen van homoseksuelen en lesbiennes behartigt

hoewel zij verscheidene malen deelnam aan hun activiteiten, en waarom ze geen weet had van de straf

die de Keniaanse wet op homoseksualiteit vooropstelt. Het gaat hier immers opnieuw over relevante
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bijzonderheden die deel uit maken van de kern van het asielrelaas. Het gebrek aan informatie en kennis

hierover, roept dan ook terecht ernstige twijfels op betreffende de aannemelijkheid van haar seksuele

geaardheid bij gebrek aan de kennis van de ‘homoseksuele leefwereld’ en de juridische positie van

homoseksuelen in haar land van herkomst.

Waar de verzoekende partij in het verzoekschrift op algemene wijze verwijst naar het Amnesty-rapport

betreffende ‘Crimes of Hate, Conspiracy of Silence’, stelt de Raad vast dat dit geen afbreuk doet aan de

bestreden beslissing, gelet op hetgeen reeds werd vastgesteld inzake de geloofwaardigheid van

verzoekster met betrekking tot de homoseksuele geaardheid en lesbische relatie tussen verzoekster en

G.N. De verzoekende partij voert betreffende die wezenlijke elementen geen concrete bewijzen aan die

argumenten van de bestreden beslissing weerleggen.

De verzoekende partij geeft nergens in het verzoekschrift aan waarom de beslissing van de

commissaris-generaal ten onrechte is. Ze keert de argumenten van de beslissing van de commissaris-

generaal zonder meer om en minimaliseert zijn argumenten en herhaalt eigen asielmotieven, terwijl het

in casu gaat om belangrijke elementen die de aannemelijkheid van het asielrelaas zouden kunnen

sterken indien verzoekende partij het tegendeel op concrete wijze aantoont. Op die manier kunnen de

verklaringen van de verzoekende partij dan ook niet overtuigen ‘als een voldoende bewijs 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 aflevering van het voorgelegde geboortecertificaat, afgeleverd door de lokale autoriteiten te Nairobi

en de legalisering ervan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, alsook het document op naam van

verzoekster uitgereikt door het Ministry of State for Immigration and Registration of Persons te Nairobi

zonder noemenswaardige problemen is een overtollig motief rekening houdend met het feit dat

verzoekster geen vervolging aanhaalt door haar nationale overheden..

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van artikel 48/3 vreemdelingenwet. Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te

vernietigen en aanvullende onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad schaart zich dan ook achter de motieven van de bestreden beslissing en

bevestigt de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekende partij. Verder stelt de Raad vast

dat de materiële motiveringsplicht niet geschonden is door de commissaris-generaal.

De verzoekende partij voert vervolgens de schending van het redelijkheidsbeginsel aan. Het

redelijkheidsbeginsel is enkel dan geschonden wanneer er een kennelijke wanverhouding bestaat

tussen de motieven en de inhoud van de beslissing (RvS, nr. 82.301, 20 september 1999; RvS nr.

65.919, 18 april 1997). Gelet op het antwoord van de Raad in het voorgaande middel kan niet besloten

worden tot een schending van het redelijkheidsbeginsel, aangezien de bestreden beslissing niet in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

Wat de aangehaalde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel in de hoofding betreft stelt de Raad

vast dat de verzoekende partij dit niet nader bepaalt. Krachtens artikel 39/69, §1, tweede lid, 4° van de

vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op straffe van nietigheid een uiteenzetting van de feiten en

de middelen bevatten die ter ondersteuning van het beroep worden ingeroepen. Onder ‘middel’ in de zin

van deze bepaling moet worden verstaan de voldoende duidelijke omschrijving van de overtreden

rechtsregel en van de wijze waarop die rechtsregel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS

1 oktober 2006, nr. 135.618). Het komt de Raad niet toe te raden naar de wijze waarop een rechtsregel

geschonden is. Derhalve is dit onderdeel van het middel onontvankelijk.

Het middel is niet gegrond.

2.2 In een tweede middel acht de verzoekende partij artikel 48/4 vreemdelingenwet geschonden. De

verzoekende partij haalt aan dat verzoekster voldoet aan de voorwaarden uit dit artikel. Er zou duidelijk

sprake zijn van een risico op onmenselijke behandeling aangezien verzoekster problemen heeft ervaren

omwille van haar seksuele geaardheid. Verder beweert de verzoekende partij dat verzoekster is

opgepakt en beschuldigd van homopraktijken. De reacties en uitsluiting als gevolg op haar seksuele

geaardheid beschouwt de verzoekende partij dan ook als onmenselijk en vernederend, zeker indien ze

zou terugkeren naar Kenia.
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De Raad stelt vast dat de bewering dat verzoekster opgepakt zou zijn geweest en beschuldigd werd van

homopraktijken niet blijkt uit het gehoorverslag. Bovendien werd op deze vraag in de vragenlijst van de

commissaris-generaal ontkennend geantwoord (administratief dossier nr. 15, p. 2-3).

De verzoekende partij heeft ook geen bewijs van aanhouding en vervolging aangebracht in het

verzoekschrift.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de aangehaalde vrees voor vervolging overeenkomstig de criteria

van het vluchtelingenverdrag waardoor zij zich zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen

aan de basis van haar relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar

haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. De verzoekende partij brengt geen elementen aan in het

verzoekschrift waaruit zou moeten blijken dat er in haar land van herkomst sprake is van ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van burgers als gevolg van willekeurig geweld in het kader van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Het middel is ongegrond.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 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 januari tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


