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nr. 95 089 van 15 januari 2013

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 24 september 2012

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

staatlozen van 28 augustus 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.

Gelet op de beschikking van 25 oktober 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat C. NTAMPAKA verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 24 januari 2011 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 28 augustus 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U beweerde de Keniaanse nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Nairobi, christen te zijn en

te behoren tot de etnie Kikuyu.

U werd op 31 december 1973 geboren te Kabete in het Kiambu-district alwaar u opgroeide. Toen u

9 jaar oud was stierf uw moeder. Na het voltooien van uw studies reisde u in 1993 naar Nairobi alwaar

u werk vond in een hotel, Timboroa genaamd. In 1993 ontmoette u P. T. die tot de etnie

Maasai behoorde. In 1995 beviel u van een dochter waar P. T. de vader van was. Het kind stierf kort

na de geboorte. Op 12 december 1995 huwde u met P. T. te Kabete in het Kiambu-district. U en

uw echtgenoot verhuisden na het huwelijk in december 1995 naar het stadsdeel Huruma in Nairobi. Op

10 oktober 1996 werd uw zoon J. M. T. geboren. In 1999 werd uw vader, die handelaar was, door

onbekenden en om onbekende reden gedood aan de poort van uw ouderlijke woning in Kabete in het

Kiambu-district. Op 21 november 2010 stierf uw echtgenoot, P. T., in een verkeersongeluk in Nairobi.

Het lichaam van wijlen uw echtgenoot werd begraven in Ololua in het zogenaamde Maasai-land. U

reisde op 27 november 2010 naar Ololua en woonde op 28 november 2010 de begrafenis van uw

echtgenoot, P. T. bij. Na de begrafenis, op 29 november 2010, vond er een vergadering plaats met u en

de stamoudsten van de Maasai-gemeenschap. Uw schoonbroer, S. L., vertelde u dat wegens het

overlijden van zijn broer hij u erfde als echtgenote in het kader van de Maasai-traditie 'wife inheritance’.

U repliceerde dat u niet akkoord ging. De stamoudsten repliceerden dat het een gebod was. U besloot

op 30 november 2010 op eigen houtje terug te keren naar Nairobi. Toen u op de bus stond te wachten

werd u gekidnapt door 2 mannen die u in een auto zetten. Na een rit van 2 uur werd u opgesloten in een

typische Maasai-hut te Bisiri. Uw schoonbroer, S. L., kwam de woning binnen en vertelde u dat hij de

opdracht had gegeven om u te ontvoeren opdat hij u zou kunnen dwingen om akkoord te gaan met het

huwelijk. S. L. vertelde u dat bij de Maasai een vrouw niets mag zeggen en sloeg u. S. L. verkrachtte

u. Vervolgens kwam een traditionele Maasai-vrouw uw genitaliën inspecteren om vast te stellen of u

reeds besneden werd. Aangezien u nog niet besneden bleek stond uw schoonbroer, S. L. erop dat u

voor het uitvoeren van de ‘wife inheritance’ besneden werd. Op 3 december 2010, na 2

dagen gevangenschap, bracht uw schoonbroer, S. L. u naar uw woning in Nairobi. S. L. verdween met

onbekende bestemming en u besloot naar het politiekantoor te gaan in het stadsdeel Huruma in Nairobi.

U vertelde dat u verkracht, geslagen en gekidnapt werd door uw schoonbroer. Toen u de politie vertelde

dat uw schoonbroer S. L. heette repliceerden zij dat ze hem kenden omdat hij voor de politie werkte. U

werd huiswaarts gestuurd met de mededeling dat ze u telefonisch op de hoogte zouden houden van het

onderzoek. Doch, in plaats van de politie werd u opgebeld door uw schoonbroer, S. L. , die u vertelde

dat hij op de hoogte was van de klacht die u had ingediend. De volgende dag, op 4 december 2010,

ging u opnieuw naar het politiekantoor in Huruma alwaar de politie u vertelde dat het een familiekwestie

betrof alwaar de politie niet in tussenkwam. Alweer bleek S. L. op de hoogte van uw bezoek aan de

politie en stuurde hij u dreigberichten. De dreigberichten gaven u de boodschap dat u akkoord moest

gaan met het huwelijk en dat hij u desgevallend kon doden. Regelmatig ontving u dreigtelefoons van S.

L.. Op 26 december 2010 kwam uw schoonbroer, S. L., naar uw woning en vroeg hij u of u al

akkoord ging met het huwelijk. U repliceerde van niet. Hierop nam S. L. een pistool en bedreigde hij u.

S. L. nam documenten in beslag en zei u dat u diende te wachten tot de dag dat hij u zou komen

ophalen. U besloot op 27 december 2010 hulp te vragen aan uw oom langs vaderszijde doch de man

repliceerde dat u toebehoorde aan de familie van uw echtgenoot. U kreeg regelmatig dreigtelefoons van

S. L.. Op 31 december 2010 ging u naar een pastoor alwaar u onderdook. U kocht op 1 januari 2011

medicijnen en deed een mislukte zelfmoordpoging. U belandde op 1 januari 2011 in het ziekenhuis en

verliet het ziekenhuis dezelfde dag nog. U veranderde op 1 januari 2011 van mobiel nummer. Op 23

januari 2011 verliet u Nairobi van op de Jomo Kenyatta-luchthaven en nam u een directe vlucht van een

u onbekende maatschappij naar België. U liet uw zoon J. M. T. achter bij de pastoor en landde op 24

januari 2011 in België. Op 24 januari 2011 vroeg u asiel aan.

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.
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U verklaarde Kenia te hebben verlaten omdat u vreest te worden uitgehuwelijkt aan S. L., de broer van

wijlen uw echtgenoot, in het kader van de Maasai-traditie ‘wife inheritance’. Bovendien zou u in het

kader van deze traditie eveneens gedwongen vrouwenbesnijdenis dienen te ondergaan. U kan geen

beroep doen op bescherming vanwege de Keniaanse autoriteiten omdat S. L. werkzaam zou zijn voor

de autoriteiten.

Ten eerste dient er te worden opgemerkt dat u er niet in geslaagd bent het aannemelijk te

maken dat wijlen uw echtgenoot, P. T., en zijn familieleden waaronder zijn broer Shadruck L. met

wie u gedwongen zou moeten huwen na het overlijden van uw echtgenoot werkelijk tot de etnie

Maasai zouden behoren en afkomstig zouden zijn uit het zogenaamde ‘Maasai-land’.

Zo verklaarde u tijdens uw gehoor voor het CGVS dat uw echtgenoot, P. T., geboren werd in het dorp

Ololua in Rift Valley (zie gehoorverslag CGVS dd. 2 juli 2012, p. 3). Wanneer de interviewer van

het CGVS u vroeg “Hoe oud was P. T. ongeveer toen hij van zijn geboorteplaats naar

Nairobi verhuisde?” (p. 3) repliceerde u dit aanvankelijk niet te weten (p. 3). U verklaarde in dit verband

dat P. T. alleen naar Nairobi verhuisde omdat zijn ouders reeds overleden waren toen hij jong was (p. 3)

doch u verklaarde niet te weten hoe oud P. T. was toen zijn ouders stierven (p. 3). U verklaarde

aanvankelijk de oorzaak van het overlijden van de ouders van P. T. niet te kennen (p. 3) hoewel u later

verklaarde dat zijn vader stierf aan ziekte (p. 10) en u kon niet eens de namen van de ouders van uw

echtgenoot, P. T., benoemen hetgeen toch bevreemdend is. Even later lichtte u toe dat P. T. volwassen

was toen hij van Ololua naar Nairobi verhuisde omdat hij voor zijn werk naar Nairobi verhuisd was (p. 4).

Voorts verklaarde u dat uw echtgenoot, P. T., 2 zussen had die woonden op het grondgebied van het

zogenaamde Maasai-land (p. 9). U verklaarde in dit verband dat één van uw schoonzussen stierf in

2001 (p. 9) en dat uw andere schoonzus reeds gestorven was vóór u huwde met haar broer P. T. (p. 9).

Het is echter merkwaardig dat u verklaarde de namen van de zussen van uw echtgenoot, P. T., niet te

kennen (p. 9) noch kon u de oorzaak van hun overlijdens toelichten (p. 9). Daarenboven verklaarde u –

naast zijn broer en diens echtgenote - geen enkel familielid van uw echtgenoot, P. T., te kunnen

noemen bij naam (p. 10). Hoewel u verklaarde dat stamleden van de Maasai uw bruidsprijs kwamen

afgeven in uw toenmalige woonplaats Kabete (Kiambu-district) (p. 4), uw echtgenoot, P. T. u na uw

huwelijk meenam naar zijn geboorteregio alwaar hij zijn geërfde eigendommen aan u toonde (p. 4) en u

verklaarde dat familieleden van P. T. en zijn broer S. L. u kwamen zoeken (p. 10) kon u geen namen

van familieleden benoemen (p. 10) en voegde u hier aan toe evenmin te weten hoe zij precies

verwant waren met uw echtgenoot, P. T. (p. 10). Hoewel u verklaarde dat u tijdens uw huwelijk met P. T.

zijn broer S. L. vaak zag omdat hij ook in Nairobi woonde (p. 10) beweerde u niet te weten sinds

wanneer S. L. in Nairobi woont (p. 10) en kon u evenmin schatten wanneer S. L. naar Nairobi trok (p.

10). Hoewel u beweerde te weten dat de vader van uw echtgenoot, P. T., broers en zussen had (p. 11)

kon u geen enkele broer of zus bij naam noemen (p. 11). Hoewel u verklaarde dat u naar Uloluo reisde

om de begrafenis van uw echtgenoot, P. T., bij te wonen (p. 13) en van 27 november 2010 tot 30

november 2010 in Ololuo logeerde in de voormalige ouderlijke woning van uw echtgenoot (p. 14) alwaar

eveneens veel mensen – vrienden, buren en familieleden – logeerden (p. 13), in totaal ongeveer 30

personen volgens uw verklaringen (p. 14) kon u naast uw schoonbroer S. L. en zijn echtgenote (p. 14)

slechts 2 andere personen bij naam noemen, meer bepaald 2 vriendinnen van u uit Nairobi (p. 14).

Wanneer de interviewer van het CGVS u vroeg welke familieleden van uw echtgenoot er logeerden

verklaarde u hun gezichten te kennen maar niet hun namen (p. 14-15). Wat betreft de door u

aangehaalde vergadering die plaats vond op 29 november 2010 (p. 15) waarop S. L. u vertelde dat u

met hem diende te huwen volgens de Maasai-traditie ‘wife inheritance’ beweerde u dat leden van de

Maasai-gemeenschap aanwezig waren op deze vergadering (p. 12), meer bepaald 6 stamoudsten van

de Maasai (p. 15), doch kon u geen enkele van deze stamoudsten bij naam noemen (p. 15) noch kon u

toelichten uit welke dorpen deze stamoudsten precies afkomstig waren (p. 16) hetgeen toch

bevreemdend is. Wanneer de interviewer van het CGVS u aanvankelijk vroeg “Vertel me wat u weet

over Maasai?” (p. 4) repliceerde u “Het enige wat ik weet is dat ze mijn bruidsprijs kwamen geven en

dan gingen ze weg, ik verhuisde naar het huis van de echtgenoot, verder weet ik niets van Maasai […]”

(p. 4). Uw verklaring voor uw gebrek aan kennis over de cultuur, tradities en gewoontes van de Maasai,

meer bepaald dat u nooit in hun woongebied was (p. 4) is ontoereikend aangezien enerzijds de oorzaak

van uw problemen volledig te wijten is aan een specifieke Maasai-traditie is (‘wife inheritance’) en u

anderzijds ongeveer 15 jaar gehuwd was met een Maasai-man en uw schoonfamilie Maasai waren die

woonden in het traditionele woongebied van de Maasai. Daarnaast bezocht u sinds uw huwelijk

tweemaal diverse dorpen in het woongebied van de Maasai (p. 4). Hoewel u verklaarde dat uw
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echtgenoot, P. T., u vertelde dat de Maasai 7 of 8 ceremonies hebben (p. 4-5) slaagde u er slechts in

een beperkt aantal ceremonies te benoemen en zeer summier toe te lichten (p. 5). U voegde hier aan

toe niet meer details te kennen over de andere ceremonies (p. 5) en niet meer te weten over de andere

ceremonies en er niet meer over te kunnen vertellen (p. 5). Uw vergoelijking voor uw onwetendheden,

meer bepaald dat uw echtgenoot P. T. de traditie van de Maasai niet meer volgde (p. 5) en uw

echtgenoot P. T. de gebruiken van de Maasai niet strikt volgde (p. 4) zijn ontoereikend aangezien u

enerzijds verklaarde dat u voor uw huwelijk met P. T. aan hem vroeg wat de gebruiken van de Maasai

waren (p. 4) en u vaak contacten had met uw schoonbroer S. L. en zijn echtgenote (p. 10) N.N. (p. 10) –

beiden Maasai – en die de tradities klaarblijkelijk nauwer opvolgden (p. 17). Daarenboven hoeft uw

echtgenoot, P. T., niet noodzakelijk actief deel te nemen aan de tradities van de Maasai om enigszins

kennis te hebben over de tradities van uw schoonfamilie temeer ook uw eigen zoon J. M. T.– gezien het

patrilineair afstammingssysteem van de Maasai-etnie – tot de Maasai-etnie behoort (zie informatie in

administratief dossier). In dit opzicht is het dan ook merkwaardig dat u verklaarde dat u pas na de dood

van uw echtgenoot, P. T., meer bepaald op de vergadering met de stamoudsten op 29 november 2010

(p. 15-16) voor het eerst over het bestaan van de traditie ‘wife inheritance’ vernam (p. 16) en dat uw

echtgenoot P. T. u nooit eerder over deze praktijk informeerde (p. 18). Daarnaast is het bevreemdend

dat u slechts 2 ministers of politici kon benoemen die tot de etnie Maasai behoren (p. 6) en is het

merkwaardig dat u verklaarde niet te weten hoelang de rouwperiode bij de Maasai duurt (p. 19).

Bijgevolg kan u het geenszins aannemelijk maken dat u na het overlijden van uw echtgenoot

verplicht werd te huwen met uw schoonbroer S. L. in het kader van de traditionele Maasai-traditie

‘wife inheritance’ en besneden zou worden volgens de Maasai-traditie.

Ten tweede dient er te worden opgemerkt dat het niet aannemelijk heeft kunnen maken dat

u geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de Keniaanse autoriteiten omdat

uw schoonbroer S. L. een belangrijke overheidsfunctie zou hebben. Immers, uw kennis over de

officiële overheidsfunctie van uw schoonbroer S. L. laat danig te wensen over.

Zo verklaarde u dat S. L. werkzaam was voor de zogenaamde ‘Special Branch’ van de politie (p. 21) en

u lichtte toe dat de ‘Special Branch’ een eenheid is die geen uniform draagt maar in burgerkledij werkt

(p. 21). U kon echter niet toelichten wanneer S. L. voor deze ‘Special Branch’ begon te werken (p. 21), u

verklaarde het adres niet te kennen van het kantoor alwaar S. L. voor de ‘Special Branch’ zou werken

(p. 21), u verklaarde niet te weten of S. L. ooit voor andere afdelingen (p. 21) of andere departementen

van de Keniaanse autoriteiten (p. 21) werkte en u beweerde de exacte graad (p. 21 en 22) noch functie

(p. 21 en 22) van S. L. bij de ‘Special Branch’ te kennen (p. 21). Vervolgens verklaarde u niets te weten

over de inhoud van de werkzaamheden van S. L. bij de ‘Special Branch’ (p. 21-22), kon u geen collega’s

van S. L. bij de ‘Special Branch’ benoemen (p. 22) en kende u evenmin oversten van S. L. bij de

‘Special Branch’ (p. 22). Hoewel u verklaarde dat S. L. in het kader van zijn beroepsactiviteiten voor de

‘Special Branch’ soms naar andere plaatsen buiten Nairobi werd gezonden zoals Mombasa en Nakuru

(p. 21) kon u niet toelichten om welke precieze reden hij erheen werd gestuurd (p. 21) en wat hij daar

moest doen (p. 21). Hoewel u verklaarde te denken dat S. L. een hoge post had bij de ‘Special Branch’

(p. 22) kon u geenszins toelichten welke hoge post hij dan wel zou hebben (p. 22). U verklaarde niet te

weten of S. L. ooit andere jobs of beroepen uitoefende dan zijn werkzaamheden bij de ‘Special Branch’

(p. 23), u beweerde niet te weten welke studies S. L. gevolgd heeft (p. 26), u beweerde niet te weten

hoe S. L. aan zijn job bij de ‘Special Branch’ kwam (p. 26) en hoewel u verklaarde dat S. L. deel

uit maakte van de autoriteiten beweerde u niet te weten of hij al dan niet politieke activiteiten had (p.

27). Uw gebrek aan kennis over de overheidsfunctie van S. L. is des te opmerkelijker aangezien u

eerder beweerde dat u voor het overlijden van uw echtgenoot nooit problemen had met S. L. (p. 23) en

hem vaak zag (p. 10). Daarenboven dient opgemerkt te worden dat het merkwaardig is dat u tijdens uw

gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken (zie gehoorverslag Dienst Vreemdelingenzaken dd. 21

maart 2011) noch in de door u ingevulde vragenlijst van het CGVS (zie vragenlijst CGVS dd. 21 maart

2011) melding maakte van de overheidsfunctie van uw schoonbroer, S. L., en pas voor het eerst

melding maakt hiervan tijdens uw gehoor voor het CGVS dd. 2 juli 2012, ongeveer anderhalf jaar na het

indienen van uw asielaanvraag op 24 januari 2011 (zie informatie in administratief dossier).

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat u, hoewel u sinds u op 29

november 2010 verteld werd dat u ‘wife inheritance’ diende te ondergaan en u naar aanleiding van uw

kidnapping op 30 november 2010 verteld werd dat u vrouwenbesnijdenis diende te ondergaan (p. 18) en

– zelfs voor de stamoudsten - steeds weigerde de traditie van ‘wife inheritance’ te accepteren (p. 16)
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toch werd vrijgelaten door S. L. en door S. L. met een chauffeur naar uw woonplaats in Nairobi werd

gebracht omdat u naar uw zoon wilde terugkeren (p. 19). U kon niet toelichten waarom S. L. – gezien

uw weerstand – niet onmiddellijk met u in het huwelijk stapte (p. 20) of u onmiddellijk liet besnijden (p.

20). Temeer u verklaarde dat S. L. u verteld had “je bent mijn echtgenote van de dag van de dood van

[jouw] echtgenoot” (p. 20) en u reeds als zijn echtgenote beschouwde (p. 20). U kon evenmin toelichten

waarom u – naast het ontvangen van dreigtelefoons – tussen 3 en 26 december 2010 niet werd lastig

gevallen door S. L. (p. 23) en u verklaarde niet te weten of S. L. u, nadat u van mobiel nummer

veranderde, nog effectief zocht (p. 25-26). Bovendien is het merkwaardig dat S. L. u herhaaldelijk

bedreigde en opbelde met de vraag akkoord te gaan met het huwelijk (p. 24) hoewel u liet verstaan dat

het voor u onmogelijk was om te ontkomen aan dit cultureel gebruik en aldus de vraag kan worden

gesteld waarom S. L. hengelde naar uw goedkeuring.

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

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

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

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

U legde geen documenten voor om uw identiteit en nationaliteit te staven en evenmin om uw

reisweg van Kenia naar België te bewijzen.

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. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden

door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund (RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

2.2. Verzoekster roept in een “Enig middel” de volgende schendingen in:

“Schending van de artikelen 48/3, 48/5 en 49 juncto 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende

de toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna

Vreemdelingenwet)

Schending van artikel 1 A(2) van het Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen dd.

28.07.1951, goedgekeurd bij wet van 26.06.1953.

Schending van artikel 1 (2) van het Protocol betreffende de status van vluchtelingen dd. 31.01.1967,

goedgekeurd bij wet van 27.02.1967.

Schending van de motiveringsplicht - zoals bepaald in het artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen

Schending van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van de bestuurshandelingen

Schending van de algemene zorgvuldigheidsplicht en van het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur

en gesteund op het feit dat tegenpartij een manifeste beoordelingsfout begaan heeft.”

2.3. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet hebben tot doel de burger in kennis te

stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden
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beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het

verzoekschrift blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering

zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen. Aangezien

verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-generaal betwist, voert

verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het middel vanuit dit oogpunt

wordt onderzocht.

2.4. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 2 februari 2007, nr. 167.411; RvS 14 februari 2006, nr.

154.954). De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de bestreden beslissingen gesteund

op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van herkomst van verzoekster en op alle dienstige stukken. Uit het administratieve

dossier blijkt verder dat verzoekster werd gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kreeg haar

asielmotieven uiteen te zetten, haar argumenten kracht bij te zetten, nieuwe en/of aanvullende stukken

kon neerleggen en zich kon laten bijstaan door een advocaat of door een andere persoon van haar

keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekster kreeg bovendien de kans om in haar

vragenlijst ook nog zelf alle belangrijke feiten en toelichtingen te geven. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig is tewerk gegaan kan derhalve niet worden weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster verklaart dat haar schoonbroer na het overlijden van haar echtgenoot, meende dat hij

haar erfde op basis van de Maasai-traditie “wife inheritance”. Toen ze dit weigerde werd ze door hem

ontvoerd, opgesloten, geslagen en verkracht. Wanneer ze weer vrij was ging ze naar de politie, maar die

konden haar niet helpen. Omdat haar schoonbroer er dan ook nog mee dreigde dat ze besneden zou

worden en dat ze gedood zou worden als ze bleef weigeren om zijn vrouw te worden, vluchtte ze.

3.2. Verzoekster heeft in de loop van haar asielprocedure geen enkel document neergelegd. Aldus staaft

ze noch haar identiteit, noch haar reisweg, noch haar asielmotieven. Verzoekster voert aan dat ze

verklaarde “dat zij een identiteitskaart had in Kenia maar dat deze in beslag genomen werd door haar

schoonbroer na de begrafenis van haar echtgenoot” en verder blijkt uit het dossier dat ze op de DVZ

verklaarde dat ze “een geboorteakte” had maar “heeft dit achtergelaten” (verslag DVZ). Dergelijke blote

beweringen kunnen bezwaarlijk aannemelijk maken dat het voor verzoekster niet mogelijk is om zich te

legitimeren. Verzoekster toont evenmin haar huwelijk aan noch het overlijden van haar echtgenoot,

terwijl redelijkerwijze mag worden verwacht dat deze gebeurtenissen gedocumenteerd werden. Dat

verzoekster aldus geen enkel document neerlegt om de kern van haar asielaanvraag te staven op

punten die geheel losstaan van haar vermeende vervolgers en hiervoor geen aannemelijke verklaring

kan geven, tast haar geloofwaardigheid aan en houdt een negatieve indicatie in voor haar asielmotieven.

3.3. Verzoekster toont aldus niet aan weduwe te zijn, haar verklaringen kunnen haar asielrelaas evenmin

onderbouwen. Verzoekster kon de familie van haar man en schoonbroer niet in het minst toelichten, kent

geen enkel ander familielid bij naam, zelfs haar echtgenoot zijn ouders en zussen niet noch de

doodsoorzaak van deze laatsten. Voorts is ze geheel onwetend inzake de Masaai-traditie, kent ze de

gebruiken en de ceremonies van de Masaai niet. Zelfs haar verklaringen inzake de bijeenkomst waarop

besloten werd dat ze conform de “wife inheritance” diende te huwen met haar schoonbroer, kunnen niet

overtuigen nu ze de clanoudsten die hierbij betrokken waren niet kon toelichten. Bovendien is ook

verzoeksters kennis van haar schoonbroer onvoldoende, in het bijzonder van zijn werkzaamheden voor

de “special branch” van de politie, wat nochtans essentieel is nu ze beweerde hierdoor geen aanspraak

te kunnen maken op de bescherming van de Keniaanse autoriteiten en dus diende te vluchten naar het

buitenland. Tenslotte kan niet geobjectiveerd worden en komt tegenstrijdig voor dat haar schoonbroer

enerzijds ervan overtuigd was dat verzoekster volgens de “wife inheritance” hem toekwam, doch hij

anderzijds naar haar instemming met een huwelijk hengelde. Evenmin heeft verzoekster, die zelf Kikuyu

is, verklaard volgens de Masaai-traditie te zijn gehuwd met haar inmiddels overleden echtgenoot,

integendeel haar echtgenoot was christen en volgde de tradities niet op. Aldus toont ze niet aan dat het

Masaai gewoonterecht op haarzelf, als niet Masaai, toepasselijk is.
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3.4. Verzoekster betwist niet dat ze onwetend was inzake voormelde gegevens. Wat de familieleden van

haar man betreft argumenteert ze dat ze “nooit de kans gehad heeft hen te ontmoeten”, en inzake de

stamoudsten van de Masaai dat ze “nooit in contact kwam met hen en het begrijpelijk is dat zij op de

begrafenis van haar echtgenoot het hoofd niet had naar deze ontmoetingen”. Wat haar onbekendheid

met de Masaai-traditie betreft stelt verzoekster dat ze “was nooit in hun woongebied”, “slechts twee keer

in het Masai-land geweest is” en verklaarde dat “ik leerde enkel van Masai via mijn echtgenoot, maar hij

hield zich niet aan de tradities, ik vroeg hem voor mijn huwelijk wat de gebruiken zijn, maar

mijn echtgenoot zei dat hij Christen was zoals ik en dat hij de gebruiken niet strikt volgt”. Voorts stelt

verzoekster dat zij nooit aanwezig was op ceremonies en “omtrent de vergadering met de stamoudsten

dat zij als enige vrouw aanwezig was en dat zij het recht niet had te praten, wat zij niet wist. Dit bevestigt

dat verzoekster weldegelijk geconfronteerd werd met de Masai-traditie zonder deze te kennen en

verklaart verder dat haar gebrek aan kennis omtrent details zoals de rouwperiode.” Tenslotte verklaart

verzoekster haar onbekendheid met de overheidsfunctie van haar schoonbroer “door hun slechte

verstandhouding” en doordat “het een schoonbroer en geen rechtstreeks familielid” betreft, en inzake de

vaststelling dat de handelwijze van haar schoonbroer merkwaardig voorkomt dat deze “haar onmiddellijk

als zijn echtgenote beschouwde”, “reeds onmiddellijk met haar sliep” en “hij zei tegen me je bent mijn

echtgenote van de dag van de dood van echtgenoot” en “dat de bruidsprijs reeds betaald werd, zoals

bevestigd werd door haar oom en zij dus geen keuze had”.

3.5. De Raad ziet niet in dat verzoekster voor, en tijdens haar 15 jaar durende huwelijk nooit de naaste

familieleden van haar man heeft ontmoet, noch door haar man geïnformeerd werd over zijn familieleden

of er zelf om gevraagd heeft. Om diezelfde reden kan verzoekster evenmin worden bijgetreden waar ze

inzake haar onbekendheid met de Masaai-traditie argumenteert dat ze nooit in Masaai-land vertoefde nu

ze als echtgenote van een afstammeling uit een Masaai-familie hoe dan ook geconfronteerd werd met

de Maasai-traditie. Indien haar man bovendien als enige van een traditionele Masaai-familie wenste te

verzaken aan hun traditie wat een ingrijpende en determinerende beslissing was voor hem en zijn gezin,

is het niet ernstig dat zij als zijn echtgenote niet de minste kennis heeft van de Masaai-gebruiken

waaraan hij in de loop van hun huwelijk heeft verzaakt. Verzoekster biedt evenmin een aannemelijke

verklaring voor de vaststelling dat ze geen enkele clanoudste kan toelichten, zodat niet wordt

aangetoond dat zij ooit met deze in contact kwam, noch dat zij ooit bij een bijeenkomst van hen

betrokken was. Tenslotte kan verzoeksters verklaring dat zij er een slechte verstandshouding op nahield

met haar schoonbroer haar onwetendheid inzake diens overheidsfunctie evenmin vergoelijken, nu zij

beweert dat zij om die reden geen beroep kon doen op de bescherming van de Keniaanse autoriteiten

en nood had aan internationale bescherming. Aangezien dit element aldus de kern raakt van haar

asielrelaas kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster haar land is ontvlucht zonder de

noodwendigheid hiervan in te schatten. Tenslotte is verzoeksters bewering dat S.L. haar automatisch als

zijn vrouw beschouwde, in strijd met verzoeksters verklaringen dat hij haar regelmatig opbelde om te

vragen in te stemmen met het huwelijk, en ermee dreigde haar te vermoorden indien zij bleef weigeren.

3.6. De door de commissaris-generaal correct weergegeven hiaten en onaannemelijkheden raken de

kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare

verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve

dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

3.7. Waar verzoekster tenslotte argumenteert dat “de beslissing haar land te verlaten uiterst moeilijk

geweest is, te meer daar zij haar jonge zoon er heeft moeten achterlaten”, wordt evenmin afbreuk

gedaan aan voorgaande vaststellingen.

3.8. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus
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4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.3. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

5. De aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 vijftien januari tweeduizend dertien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


