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nr. 98 610 van 11 maart 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 3 december 2012

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

staatlozen van 31 oktober 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 11 januari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 februari 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS en van attaché E.

DEWIL, 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 5 juli 2010 het Rijk binnen en diende op diezelfde

dag een asielaanvraag in. Op 31 oktober 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 verklaarde de Keniaanse nationaliteit te hebben en geboren te zijn op 18 oktober 1979 te

Ruku, Kabete (Kiambu district, Central province). U bent van Kikuyu afkomst. U hebt een dertienjarige

dochter. U studeerde boekhouden na uw middelbare school. In 2004 leerde u via uw vriendin M. W., P.

T. kennen. Hij is van Kalenjin afkomst. Hij was ‘security officer’ van de politie bij de ‘CID’ (criminal

investigation department) in Parklands, Nairobi. Op 23 december 2007 vertelde P. u dat een aantal

mensen van de overheid plannen maakten om na de verkiezingen gevechten te starten. Hij vertelde u

ook dat de politie in twee kampen verdeeld werd en dat één deel de kant koos van de Kikuyu kandidaat

Kibaki en één deel, de Luo en de Kalenjin, de kant kozen van Raila Odinga en William Rutho. Hij

vertelde u dit opdat u uw familie zou kunnen waarschuwen voordat er gevechten zouden uitbreken.

U kreeg een discussie met P. omdat u vond dat hij dit niet zomaar kon laten gebeuren en dat hij

de mensen moest waarschuwen. P. sloeg u. U ging voor verzorging naar het ziekenhuis. Nadien legde

u klacht neer bij de politie. Daar kreeg u enkel te horen dat ze het zouden onderzoeken. U wilde met

de bewuste informatie die P. u gegeven had naar de pers stappen om zo de mensen te

waarschuwen maar u slaagde niet in uw opzet. Na de verkiezingen gebeurde wat uw vriend voorspeld

had. Nadat de gevechten in januari 2008 gestopt waren richtte de overheid zich op verzoening. Ze

riepen getuigen op naar voor te treden en te vertellen wat ze wisten. U wilde anoniem met de pers

praten en zo uw getuigenis naar buiten brengen. Uw vriendin M. zei dat u bewijs nodig had om uw

beweringen te staven. Hierop besloot u P. in de val te lokken. U sprak met hem af en nam het gesprek

op. U stelde P. vragen over het geweld en hij herhaalde alles wat hij u voordien gezegd had over de

verschillende personaliteiten die betrokken waren en over hoe alles gepland was. Nadien vertelde u M.

over de opname. Zij bracht P. op de hoogte. Zo slaagde hij erin u in de val te lokken en u de

opname afhandig te maken. U had geen bewijs meer van de beweringen van P.. Bovendien vertrouwde

P. u niet meer. Dit was het einde van jullie relatie. Nadien belde P. u nog af en toe om u duidelijk

te maken dat indien u de via hem verkregen informatie zou lekken, u en uw familie grote

problemen zouden krijgen. Hij bedreigde u. U was immers een bedreiging voor P. en voor de politie

omdat u hun geheim kende. De overheid richtte een onderzoekscommissie op en getuigen werden

wederom gevraagd zich bekend te maken en te vertellen wat er gebeurd was. U wilde met uw verhaal

naar buiten treden maar omdat niet iedereen aan het woord kwam voor deze commissie gezien het

grote aantal getuigen, slaagde u er niet in. U sprak op straat enkele studenten aan die deel uitmaakten

van de mensenrechtenorganisatie ‘Oscar Foundation’. U vertelde hen alles. U hoorde echter niets meer

van hen nadien. In 2009 kwam de heer Ocampo naar Nairobi om met getuigen te praten. U wilde

getuigen en dus belde u de lokale radiozender ‘Kiss 100fm’. U sprak met een vrouw Caroline genaamd.

U vertelde haar alles. P. begon u terug op te bellen. In november 2009 raakte uw broer vermist. U was

bang dat P. er iets mee te maken had. U probeerde hulp te zoeken maar slaagde hier niet in. Vanaf

maart 2010 kwamen de bedreigingen van anderen. Op een dag toen u terugkeerde van uw werk werd u

door een man in wurggreep genomen. Telkens u het probeerde aan te geven bij de politie luisterden ze

niet. Voor uw eigen veiligheid nam u ontslag op uw werk. Op 11 juni 2010 kwamen twee agenten u

thuis ophalen. U moest een verklaring komen afleggen. U vroeg waarom en ze zeiden dat u probeerde

de overheid een slechte naam te geven in de media. Ze brachten u naar het politiebureau van

Parklands. Daar werden u geen vragen gesteld of mocht u geen verklaring afleggen. U werd in een

kleine cel opgesloten. Na enkele uren kwamen P. en enkele van zijn collega’s u ondervragen. Ze

vroegen waarom u de naam van de overheid en die van de politie bezoedelde. U zei hen dat het de

waarheid was. Ze wilden met u onderhandelen opdat u zou zwijgen. Ze wilden u zelfs betalen hiervoor.

U weigerde. U bleef zeven dagen opgesloten in de cel. Uw familie drong erop aan dat u naar de

rechtbank gebracht zou worden als u iets misdaan had. Normaal mochten ze u zo niet vasthouden. Ze

wilden u echter niet naar de rechtbank brengen omdat ze wisten dat u dan zou vertellen wat u wist. Eén

van uw celgenoten beloofde u voor te stellen aan een man die voor een mensenrechtenorganisatie

werkt, Ken en die u zeker zou kunnen helpen. Ze vertelde Ken over u en hij stemde ermee in u te

helpen. Hij sprak met de politie opdat ze u op borg zouden vrijlaten. Uw broer kwam u dagelijks eten

brengen. Ken sprak ook met hem om uw vrijlating op borg in orde te brengen. Uw broer vertelde u dat

Ken zelf ook geld vroeg en u niet gratis hielp. Op de avond van de zevende dag werd u vrijgelaten op

borg. Na een week moest u zich terug komen aanmelden. Uw identiteitskaart moest u achterlaten bij de

politie. Ken zei u dat het gevaarlijk was om onenigheid te hebben met de politie en dat geweten is dat

sommigen aangehouden worden maar nooit terugkomen. Hij raadde u aan het land te verlaten en wilde

u tegen betaling helpen. U haalde het geld van uw rekening dat er nog op stond en de rest paste uw

familie bij. Een tweetal weken na uw vrijlating nam u op 4 juli 2010 het vliegtuig naar België waar u op 5

juli 2010 bij de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel een asielprocedure startte.
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B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor

vervolging’ zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van

ernstige schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Vooreerst legde u onsamenhangende verklaringen af over de reden van uw arrestatie.

U verklaarde dat u problemen had omwille van het feit dat uw ex-vriend P. u geheime informatie gaf dat

post-electoraal geweld zou plaatsvinden na de verkiezingen van december 2007. U zou

geprobeerd hebben deze informatie kenbaar te maken aan de media en daardoor problemen hebben

gekregen met hem (CGVS gehoorverslag p. 8). Op 11 juni 2010 werd u opgepakt door de politie en

vastgehouden omdat u volgens de politieagenten probeerde de overheid een slechte naam te geven

(CGVS gehoorverslag p. 9). Uit informatie waarover het CGVS beschikt en die toegevoegd werd aan

het administratief dossier blijkt dat na de onlusten ingevolge de verkiezingen van eind 2007 een

commissie werd opgericht in mei 2008 om onderzoek te doen naar het postelectorale geweld. De

zogeheten Waki onderzoekscommissie maakte in oktober 2008 haar rapport bekend en vroeg strenge

straffen voor de politieke en economische aanstokers van het postelectorale geweld. Ook maakte ze

een vernietigende analyse van het politiewerk en suggereert ze om de politie grondig te hervormen (zie

stuk 1. SRB ’Kenia. Situatieschets november 2008 ’ in de blauwe map landeninformatie). Gewezen op

het feit dat de informatie die u had dus helemaal niet geheim was antwoordt u ontwijkend dat u een

probleem had met de politie omdat u hun geheimen ging onthullen (CGVS gehoorverslag p. 8). Opnieuw

erop gewezen dat wat u wilde onthullen geen geheim was antwoordt u naast de kwestie dat als u naar

het International Criminal Court (hierna ICC) in Den Haag zou willen gaan, u bewijs dient voor te leggen

wat u niet heeft (CGVS gehoorverslag p. 8). Gevraagd waarom men u zou vervolgen omwille van het

openbaar maken van reeds gekende informatie waar u bovendien geen enkel bewijs van kan

voorleggen antwoordt u dat het een wraakmissie was van uw ex-vriend P. omdat u de informatie die hij

u in vertrouwen had gegeven kenbaar probeerde te maken (CGVS gehoorverslag p. 9). Verder in het

gehoor stelde u dat u werd opgepakt omdat P. eigenlijk gewoon wou dat jullie terug samenkwamen

(CGVS gehoorverslag p. 10). Het feit dat u geen eenduidige verklaringen kan geven over de reden

waarom u werd opgepakt doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Met betrekking tot de geheime informatie waarover u stelt te beschikken dient opgemerkt te worden

dat u stelt dat u geprobeerd heeft te getuigen bij de onderzoekscommissie in Kenia maar dat u nooit aan

de beurt bent gekomen (CGVS gehoorverslag p. 8). Verder verklaarde u dat u geen contact

heeft opgenomen met mensenrechtenorganisaties omdat u het land diende te ontvluchten

(CGVS gehoorverslag p. 11). Tenslotte verklaarde u dat u er niet aan dacht om contact op te nemen met

het ICC (CGVS gehoorverslag p. 11). Het is weinig aannemelijk dat, indien u zou beschikken over

gevoelige en geheime informatie, dat u er drie jaar lang niet in slaagt om deze via eender welk kanaal

aan het publiek kenbaar te maken.

Wat betreft uw eventuele persoonlijke problemen met uw ex-vriend P. dienen volgende opmerkingen

gemaakt te worden.

Gevraagd of u ooit hulp heeft gezocht bij de autoriteiten voor uw problemen met P. antwoordt u dat

u éénmaal klacht heeft ingediend bij de Spring Valley Police in december 2007, maar dat daaraan

geen gevolg werd gegeven (CGVS gehoorverslag p. 10). Er dient vastgesteld te worden dat u nagelaten

heeft de bescherming van hogere politionele en/of gerechtelijke instanties in te roepen. Het feit dat er

volgens u geen gevolg werd gegeven aan uw klacht betekent niet dat u voor uw problemen geen beroep

zou kunnen doen op andere, hogere Keniaanse autoriteiten. Hoewel u aanvankelijk verklaarde op het

CGVS dat er niet naar u werd geluisterd telkens u de situatie wilde aangeven (CGVS gehoorverslag

p.3), beweerde u later tijdens hetzelfde gehoor op het CGVS uitdrukkelijk dat u na december 2007 niet

meer hebt geprobeerd om hulp te krijgen van de autoriteiten (CGVS gehoorverslag p.10). Uit uw

verklaringen blijkt verder dat u ook na de verdwijning van uw broer niets ondernam. U verklaart enkel dat

u niets meer weet over zijn verdwijning en u alleen vermoedt dat het te maken had met uw problemen

met de politie (CGVS gehoorverslag p.4). Het is weinig aannemelijk dat noch u noch iemand van uw

familie zijn verdwijning ging melden of trachtte informatie te vinden over uw verdwenen broer. Ook nadat

u telefonische bedreigingen ontving, stelt u dat u dit nooit ging aangeven (CGVS gehoorverslag p.11).

U voegt in vage bewoordingen toe dat de autoriteiten overal dezelfde zijn (CGVS gehoorverslag

p.11), zonder dat uw verklaringen concrete elementen bevatten die dit staven. Uit uw verklaringen blijkt

aldus dat u de beschermingsmogelijkheden in uw land van herkomst niet hebt uitgeput, terwijl men

mag verwachten dat u eerst de nationale beschermingsmogelijkheden nagaat en overweegt, alvorens

u besluit om uw land van herkomst te verlaten en internationale bescherming vraagt.

Op de vraag of u zich niets elders in Kenia zou kunnen vestigen om aan P. te ontkomen antwoordt u dat

u naar een andere stad zou kunnen verhuizen als het om een gewone man zou gaan maar dat hij een

politieagent is (CGVS gehoorverslag p.12). Gewezen op uw eigen verklaringen dat P. geen hogere
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officier, chef of commandant was maar een gewone agent kan u enkel antwoorden dat hij u zoekt

(CGVS gehoorverslag p.7). Er moet opgemerkt worden dat u niet aannemelijk kan maken waarom u, om

aan de bedreigingen van P. te ontsnappen, zich niet zou kunnen vestigen op een andere plaats in

Kenia.

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 in het kader van uw asielaanvraag vooreerst een kopie van uw geboortecertificaat neer.

Dit document kan een indicatie zijn van uw identiteit die niet ter discussie staat. De vrijlating onder borg

die u neerlegde betreft een kopie zodat het onmogelijk is om de authenticiteit van dit stuk vast te stellen.

Uw ontslagbrief van het ziekenhuis stelt dat u gehospitaliseerd werd na een aanval door

onbekende personen op 23 december 2007. U verklaarde echter voor het CGVS dat u werd

aangevallen door uw vriend P. (CGVS gehoorverslag p.10). Bovendien betreft het een kopie zodat er

bezwaarlijk bewijswaarde aan gehecht kan worden. Dezelfde vaststelling dient gemaakt te worden voor

de twee kaarten van het ziekenhuis. De brief geschreven door uw broer betreffende uw problemen kan

gezien de familieband niet weerhouden worden als een objectief bewijs van uw problemen. Uw e-mail

naar Amnesty International Vlaanderen toont enkel aan dat u deze organisatie gecontacteerd heeft.

De neergelegde internetartikels hebben betrekking op incidenten in Kenia, al dan niet gerelateerd aan

het verkiezingsgeweld van 2007. Deze stukken tonen geen persoonlijke vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie aan.

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 voert als “ENIG MIDDEL” de schending aan van “art. 2 par. 2 en 3 van de Wet van 29

juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, artikel 48/3 en 48/4 en

artikel 62 van de Wet van 15.12.1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdeling;

Schending van het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de administratie rust en bij het voorbereiden

en opmaken van een administratieve beslissing;

Schending van artikel 3 van het EVRM, Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de

Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1, 4,

6, 7, 12 en 13 en artikel I van de Conventie van Genève; Schending van Artikel 17 van het Koninklijk

besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen; Schending van Artikel 4 van de richtlijn 2004/83/EG

van de Rand van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft”.

2.3. Aangaande de aangevoerde schending van de Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van deze verleende

bescherming, dient te worden vastgesteld dat richtlijnen geen directe werking hebben. Een richtlijn kan

wel directe werking hebben in de Belgische rechtsorde wanneer de omzettingstermijn voor de betrokken

richtlijn is verstreken en indien zij duidelijke en onvoorwaardelijke bepalingen bevat die geen verdere

substantiële interne uitvoeringsmaatregel door de communautaire of nationale overheden behoeven om

het gewild effect op nuttige wijze te bereiken. De omzettingstermijn van voormelde Richtlijn 2004/83/EG
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van 29 april 2004 verstreek op 10 oktober 2006, datum waarop deze ook effectief in Belgisch recht werd

omgezet.

2.4. Waar verzoekster meent dat artikel 17, §2 van het KB 11 juli 2003 geschonden werd omdat “de

dossierbehandelaar nergens de moeite [nam] om verzoeker te confronteren met al deze kritiek” dient te

worden vastgesteld dat de commissaris-generaal teneinde zich een juist beeld te vormen over de

situatie waarin de kandidaat-vluchteling zich bevindt, alle gegevens dient te onderzoeken die hij nodig

acht om zijn beslissing te nemen. Dit onderzoek houdt ook de vergelijking in van verzoeksters

verklaringen afgelegd op het CGVS met eerder afgelegde verklaringen en met alle elementen,

documenten en objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier, zowel vóór, tijdens of

na het CGVS-verhoor. Geen regelgeving verplicht de commissaris-generaal dit onderzoek te voeren

tijdens de afname van het gehoor, noch dient hij bij het horen van verzoekster te speculeren of te

anticiperen op mogelijke maar niet onderzochte tegenstrijdigheden tussen de afgelegde verklaringen en

achteraf toegevoegde informatie. In casu kan geenszins worden vastgesteld dat de asielambtenaar het

verhoor niet conform de vereisten van zijn opdracht heeft geleid en zich niet gehouden heeft aan het

statuut van het Rijkspersoneel.

2.5. Waar verzoekster erop wijst dat de administratie “zorgvuldig en redelijk te werk moet gaan”, moet

worden vastgesteld dat het zorgvuldigheidsbeginsel 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 beslissing 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.

De keuze die een bestuur in de uitoefening van een discretionaire bevoegdheid maakt, schendt het

redelijkheidsbeginsel wanneer men op zicht van de opgegeven motieven zich tevergeefs afvraagt hoe

het bestuur tot het maken van die keuze is kunnen komen. Om het redelijkheidsbeginsel geschonden te

kunnen noemen, moet men voor een beslissing staan waarvan men ook na lectuur ervan ternauwernood

kan geloven dat ze werkelijk genomen is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301). Dit is in casu evenmin

het geval.

2.6. 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

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.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag berust in beginsel bij de asielzoeker

zelf, die zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de waarheid te

vertellen (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. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR,
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Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

204).

3.2. De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire bevoegdheid om te oordelen of

verzoeksters verklaringen voldoende zijn om haar problemen geloofwaardig en aannemelijk te maken.

Hij houdt hierbij rekening met zowel de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden en

houdt bij deze analyse rekening met het specifieke profiel van de asielzoeker. De commissaris-generaal

is verder niet verplicht om alle aangebrachte feiten te controleren, zo dit al mogelijk zou zijn. De

bewijslast ligt in de eerste plaats bij de asielzoeker (RvS 3 september 2004, nr. 134.545). Bovendien

verplicht geen enkele bepaling of beginsel de met het onderzoek van de asielaanvraag belaste

instanties om de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om het statuut van vluchteling te bekomen

en de lacunes in diens bewijsvoering zelf op te vullen (RvS 16 november 2006, nr. 164.792).

3.3. De Raad benadrukt dat de bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het gewicht dat bij de beoordeling van de asielaanvraag aan elk onderdeel,

motief of tegenstrijdigheid wordt gehecht kan verschillen maar het is het geheel van de in de bestreden

beslissing opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten tot de

ongegrondheid van verzoeksters asielaanvraag.

3.4. Het bewijs van identiteit maakt een essentieel element uit in iedere procedure en verzoekster is

ertoe gehouden de stukken voor te leggen die zij bezit of waarover zij kan beschikken. Verzoekster

legde enkel een kopie van een geboortecertificaat neer, maar geen originele identiteitsstukken met foto.

Dit klemt temeer nu verzoekster evenmin haar voorgehouden reisweg naar Europa aantoont. Indien

verzoekster beweert illegaal te hebben gereisd dan dient zij dit nauwgezet en overtuigend toe te lichten.

Dit blijkt niet uit het administratief dossier. Verzoekster kende noch de volledige naam noch de

nationaliteit die voorkwamen in de valse documenten waarmee zij reisde, en voorts zou ze de

grenscontroles ongemoeid voorbijlopen ( zie gehoorverslag CGVS, p.4-5, ”we kwamen gewoon binnen,

check-in checkout twee keer”), wat een boute bewering is terwijl van algemene bekendheid is dat

passagiers op internationale luchthavens herhaaldelijk en op systematische wijze onderworpen worden

aan strenge en individuele controles van identiteits- en reisdocumenten. Verzoekster toont dan ook niet

aan wanneer zij haar land verliet en of zij er nog aanwezig was bij haar beweerde problemen te meer nu

de commissaris-generaal geen geloof hecht aan het asielrelaas omdat verzoeksters verklaringen op

verschillende punten ongerijmd en ongeloofwaardig voorkomen.

3.5. Aangezien verzoekster haar voorgehouden identiteit niet genoegzaam aantoont kan evenmin

worden vastgesteld of de overige documenten, met name een borgbewijs, een attest van het ziekenhuis

en ziekenhuiskaarten, verzoekster toebehoren. Hoe dan ook legt verzoekster geen originelen neer maar

enkel fotokopieën, waaraan de Raad geen geloof hecht aangezien deze gemakkelijk te vervalsen zijn

met allerhande knip- en plakwerk en aldus geen bewijswaarde hebben (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135).

Wat tenslotte de internetartikels betreft dient te worden vastgesteld dat het niet volstaat te verwijzen naar

de algemene situatie in het land van herkomst en algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen

dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003,

nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009 nr. 5146). Uit de email met

Amnesty International kan enkel blijken dat contact werd genomen met deze organisatie, wat ook ter

terechtzitting niet nader wordt toegelicht.

3.6. Dat verzoekster haar asielmotieven niet staaft aan de hand van documenten klemt temeer nu haar

verklaringen het asielrelaas evenmin onderbouwen en deze over de gehele lijn tekortschieten. Uit het

administratief dossier blijkt vooreerst dat verzoekster fundamenteel onwetend was over haar beweerde

ex-partner P., wat dan ook de geloofwaardigheid van haar beweerde problemen met en door deze man,

hypothekeert. Verzoekster was onbekend met diens tewerkstelling, zijn rang binnen de CID en zijn

commandant, kon evenmin zijn job nader toelichten en slechts één collega bij naam noemen. Voorts kon

ze geen enkele anekdote die P. op zijn werk meemaakte, overtuigend weergeven. De Raad ziet niet in

dat voor zover verzoeksters ex-partner haar uitvoerig en tot in detail zou hebben ingelicht over de

geheime plannen bij de politie om na de verkiezingen geweld aan te stoken en een oorlog te ontketenen,

zij onbekend kon blijven met dergelijk elementaire en voor de hand liggende gegevens van het werk van

haar ex-partner. Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk bekend te zijn met de politie, laat staan

een politieman met bijzondere doelstellingen.
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3.7. De commissaris-generaal kan gevolgd worden waar hij meent dat verzoeksters verklaringen inzake

de redenen van haar arrestatie door de politie, wat de rechtstreekse aanleiding vormde voor haar vlucht,

niet eenduidig zijn. Verzoekster verklaarde aanvankelijk dat ze gearresteerd werd omdat ze

wanpraktijken van de politie wou gaan aangeven, doch toen ze erop gewezen werd dat deze informatie

helemaal geen geheim was en ze ook over geen bewijsmateriaal beschikte, beweerde ze dat het

eigenlijk een wraakactie was van P., haar ex-partner die haar de geheime informatie bezorgd had, en

wijzigde naderhand nogmaals haar verklaringen door te beweren dat P. haar terug wilde en het dus

helemaal geen wraakactie betrof. Verzoekster erkent in het verzoekschrift dat haar verklaringen inzake

de reden van haar arrestatie onsamenhangend zijn en tracht deze te harmoniseren door ze te

verduidelijken, wat echter geen afbreuk doet aan de door de commissaris-generaal vastgestelde

incoherenties, temeer nu deze verduidelijkingen zoals verzoekster zelf aangeeft “louter hypothetisch”

zijn. De opmerkingen van verzoekster dat zij “geen onsamenhangende verklaringen afgelegd [heeft] in

verband met de feitelijke omstandigheden van haar arrestatie“ en dat “Het onderzoek van het

Intemationale Strathof is nooit tegen executanten gericht, en blijft uiteraard beperkt tot de

verantwoordelijken”, kunnen de tegenstrijdigheden en onduidelijkheden over haar vluchtredenen niet

vergoelijken. In het kader van de asielprocedure draagt de kandidaat-vluchteling een

verantwoordelijkheid, in die zin dat van hem wordt verwacht dat hij zo duidelijk en volledig mogelijk zijn

asielmotieven weergeeft, zeker wat de feiten betreft die de kern van zijn asielrelaas raken (RvS 19

december 2006, nr. 166.028; RvS 27 september 2006, nr. 162.792). Aldus kan de Raad slechts

vaststellen dat verzoekster zelf niet weet om welke reden ze haar land van herkomst diende te

ontvluchten.

3.8. De Raad kan verzoekster ook geenszins volgen waar zij beweert omwille van haar voorgehouden

problemen nood te hebben aan internationale bescherming. Voor zover verzoekster weet heeft van

concrete gebeurtenissen in het kader van het nefaste politieoptreden naar aanleiding van het geweld dat

uitbrak na de verkiezingsuitslagen in januari 2008, en zij dit absoluut wil aangeven opdat de schuldigen

bestraft zouden worden, ziet de Raad niet in dat zij geen ernstige poging heeft ondernomen om zich te

richten tot hogere politionele of gerechtelijke instanties, ook niet wanneer haar broer plots verdween.

Evenmin heeft verzoekster de hulp ingeroepen van een mensenrechtenorganisatie of zich gericht tot het

ICC. Verzoeksters vlucht naar het buitenland is het bewijs dat ze niet ernstig is nu dit haar

mogelijkheden om mee te werken aan de vervolging van de schuldigen net hypothekeert. In

tegenstelling tot vele Kenianen die ernstig meewerkten aan de rapporten van de

mensenrechtenorganisaties en commissies (zie landeninformatie bij het administratief dossier) en zelf

indien zoals verzoekster stelt “ze onder druk” kunnen komen te staan, komt verzoeksters handelwijze

geheel onlogisch en opportunistisch voor te meer nu verzoekster zoals hoger aangehaald niet weet

waarom ze moest vluchten. Hieruit kan bezwaarlijk een nood aan internationale bescherming worden

afgeleid. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat er daadwerkelijk opgetreden wordt tegen de

verantwoordelijken voor en aanstokers van de rellen en incidenten die plaatsvonden naar aanleiding van

de verkiezingen in 2007, en er tegen hen een procedure werd opgestart bij het ISS. Verzoekster kan niet

tegen alle objectieve informatie in en alle inspanningen vanuit de mensenrechtenorganisaties, en het

staatsapparaat, louter beweren dat hun jarenlange betrachtingen en de resultaten ervan voor de

Keniaanse bevolking en de slachtoffers van dit etnisch geweld, niet nuttig of voldoende waren wanneer

ze zelf niet aantoont enig politiek inzicht te hebben of met minimale nuttige gegevens weet te overtuigen

dat ze feitelijke bijzonderheden kent.

3.9. In zoverre verzoekster haar asielaanvraag tevens steunt op een vrees voor haar ex-partner en erop

wijst dat ze het slachtoffer werd van huiselijk geweld, benadrukt de Raad dat niet wordt betwist dat

huiselijk geweld een ernstig probleem kan vormen in elke maatschappij. Verzoekster geeft in het

verzoekschrift een uitgebreide uiteenzetting inzake de nefaste werking van de Keniaanse politie, en

verwijst hierbij naar allerhande algemene informatie. De Raad stelt echter vast dat deze grotendeels

betrekking heeft op de vastgestelde wanpraktijken in 2003, en het “strategic plan 2003-2007”, wat

klaarblijkelijk gedateerd is. Anderzijds blijkt uit de informatie dat er grote inspanningen werden gedaan

en enorm geïnvesteerd werd om het politionele apparaat te hervormen en de werking ervan te

verbeteren, wat onder meer blijkt uit de massale rekruteringen met oog op de nakende verkiezingen en

de professionalisering van het Criminal Investigation Department. Dat de politie thans nog niet optimaal

functioneert en er zich nog steeds incidenten voordoen, doet geen afbreuk aan de positieve evolutie die

er zoals blijkt uit de algemene informatie, plaatsvindt. Verzoekster toont echter evenmin aan in

aanmerking te komen voor internationale bescherming omwille van familiale problemen die zouden

ontaard zijn in huiselijk geweld, en het feit dat de Keniaanse politie vooralsnog niet optimaal functioneert

en dat het nog niet duidelijk is of de vele hervormingen die werden doorgevoerd, het gewenste resultaat

zullen opleveren. Immers verzoekster toont niet aan dat ook in Kenia geen voorzieningen zijn als
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vrouwenhuizen of opvangmogelijkheden. Indien verzoekster een dure reis naar het Westen kan

bekostigen dan is het redelijk te veronderstellen dat ze de middelen had om zich, desgevallend via een

advocaat, te laten bijstaan.

3.10. 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

4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Waar verzoekster de commissaris-generaal verwijt dat hij “geeft echter geen enkele reden aan

waarom in casu de SB bepaald bij artikel 48/4 b niet zou kunnen worden toegekend”, gaat zij eraan

voorbij dat ontegensprekelijk blijkt uit de conclusie van de bestreden beslissing dat de motieven op

grond waarvan haar de vluchtelingenstatus geweigerd werd, tevens de weigering van de subsidiaire

bescherming schragen.

4.3. 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.

4.4. Artikel 3 van het EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet.

Aldus werd getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07,

Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Gelet op de aard van de bestreden

beslissing moet de schending van artikel 3 van het EVRM bijgevolg niet afzonderlijk worden beoordeeld.

5. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 elf maart tweeduizend dertien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


