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nr. 121 994 van 31 maart 2014

in de zaken X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X die verklaren van Zuid-Afrikaanse nationaliteit te zijn, op

24 oktober 2013 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 september 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikkingen houdende de vaststelling van het rolrecht van 25 november 2013 met X

Gezien de administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 27 januari 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 februari 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat J.

APPELEN en van attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen volgens hun verklaringen op 10 mei 2013 het Rijk binnen en dienden op 30 juli

2013 een asielaanvraag in. Op 26 september 2013 werden de beslissingen 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 beslissingen.

1.2. De bestreden beslissing voor mijnheer R. D. B. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaarde de Zuid-Afrikaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 18 februari 1983 te

Kimberly, Zuid-Afrika. U woonde doorheen uw leven op verschillende plekken in Zuid-Afrika, waaronder

te Heidelberg, Pretoria, Jan Kempdorp en Strand. U beëindigde uw studies secundair onderwijs op de

leeftijd van 19 à 20 jaar, en ging daarna van het jaar 2003 tot het jaar 2005 naar Londen, op grond van

een werkvisum, en u leerde er uw verloofde M. C. (...) kennen. Na uw terugkeer naar Zuid-Afrika werkte

u eerst 4 maanden als lasser, en begon daarna als mekanieker te werken bij het bedrijf ‘Rola Motors’.

Op 7 juli 2009 beviel uw verloofde M. C. (...) van jullie zoon R. (...). In Zuid-Afrika was u meermaals het

slachtoffer van criminele feiten. U werd eens, wanneer u per fiets naar uw werk ging, overvallen met een

mes, en u werd soms op straat en op het domein van uw woonst te Strand uitgescholden en met stenen

bekogeld. U werd op straat eens aangevallen met een fles, en in november 2012 werd er ingebroken in

uw woonst, wanneer u en uw verloofde buitenshuis waren. De Zuid-Afrikaanse politie doet niets aan de

problematische criminaliteit, en biedt u geen bescherming. U meent dat er sprake is van een

veralgemeend racisme ten opzichte van de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika, waar zowel de Zuid-

Afrikaanse regering, als de zwarte Zuid-Afrikaanse bevolking in het algemeen, voor verantwoordelijk

voor zijn. De politiediensten zijn corrupt, en bieden daarenboven geen bescherming aan leden van de

blanke gemeenschap in Zuid-Afrika, dit uit raciale overwegingen. Daar u, zowel als uw verloofde, zich

niet langer veilig voelden in Zuid-Afrika, vroegen jullie omstreeks begin februari 2013 een toeristenvisum

aan om naar België te reizen, waar de ouders van uw verloofde M. C. (...) wonen. U verliet, samen met

uw zoon en verloofde, Zuid-Afrika op 9 mei 2013, en jullie kwamen aan te België op 10 mei 2013. U

vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 30 juli 2013.

B. Motivering

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

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.

Ten eerste dient opgemerkt dat de door u geopperde criminele daden in Zuid-Afrika, waar u het

slachtoffer zou van geweest zijn, geenszins daden van vervolging – zoals gedefinieerd in de Conventie

van Genève – uitmaken.

Los van uw vele verwijzingen naar moorden op blanke Zuid-Afrikanen (die u verder niet persoonlijk kent)

1 en het door u geopperde racisme jegens blanke Zuid-Afrikanen (waarop hieronder verder ingegaan

wordt), gevraagd naar de (individuele) problemen die u meemaakte in Zuid-Afrika, verklaarde u dat u

vroeger eens, wanneer u per fiets naar het werk ging, met een mes bedreigd werd en uw gsm en geld

werden gestolen, de ramen van uw huis eens stuk gesmeten werden, jullie toegeroepen werden dat

jullie weg moesten gaan en ze jullie zouden doden, en dat er ingebroken werd in jullie huis (zie

gehoorverslag CGVS, p. 9 en 10). Gevraagd wie de personen waren die zeiden dat jullie weg moesten

gaan, antwoordde u dat ze er allemaal hetzelfde uitzien, en u het niet weet (zie gehoorverslag CGVS, p.

12) . Gevraagd waar dat gebeurde, wanneer u en uw verloofde door zwarte personen werden lastig

gevallen, uitgescholden en bekogeld met stenen, antwoordde u dat dat thuis en op straat gebeurde.

Gevraagd hoeveel keren dat gebeurde, antwoordde u dat het vier à vijf keren bij u thuis gebeurde, en vijf

à zes keren op straat. Gevraagd of het ooit verder ging dan dat, antwoordde u dat u steeds wegreed

wanneer dat gebeurde. Gevraagd of u deze zaken ooit aangaf bij de politie, antwoordde u ontkennend

en voegde u eraan toe dat dat toch niet helpt. Gevraagd of u de inbraak in uw huis aangaf bij de politie,

antwoordde u te denken dat u dat aangaf, en voegde u eraan toe dat jullie geen antwoord kregen (zie

gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd of u naar het politiekantoor ging, antwoordde u dat u

telefoneerde. Gevraagd of u een verklaring aflegde, antwoordde u ontkennend, en verklaarde u dat de

politie niet kwam. Gevraagd of u dan naar een ander politiekantoor ging, antwoordde u, weinig

overtuigend, dat ze u steeds zeiden naar het politiekantoor te Lwandele te gaan. U verklaarde dat het

niet helpt om naar de politie te bellen, ze behulpzamer moeten zijn dan ze zijn, ze zich ook schuldig

maken aan racisme, en ze doen wat ze willen (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd of u ooit klacht

indiende tegen de politie, antwoordde u dat zoiets toch niet helpt. Gevraagd waarom u nooit klacht tegen

de politie indiende, gezien het onafhankelijk juridische systeem in Zuid-Afrika, antwoordde u dat er toch

niets gebeurt, en verwijst u verder (weinig relevant) naar het programma van ‘Black Economic

Empowerment’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u denkt dat de politie u niet helpt omdat u

blank bent, dan wel omdat de politie corrupt is, antwoordde u dat het gebrek aan hulp een raciale
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motivatie heeft (zie gehoorverslag CGVS, p. 13) – een verklaring waarvoor u verder geen enkel concreet

element aanbracht. Gevraagd wanneer er ingebroken werd in uw huis, antwoordde u in november vorig

jaar [2012] (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). Uw verloofde, M. C. (...), verklaarde evenwel dat deze

inbraak zich voordeed in januari 2013, en jullie deze inbraak nooit aangaven bij de politie (zie

gehoorverslag CGVS, M. C. (...), p. 10 en 14), hetgeen twijfels schept met betrekking tot de

geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende de inbraak in uw huis.

Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat de door u geopperde feiten, geen vervolging uitmaken

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. Immers de door u geopperde ondergane

daden van criminaliteit – waarbij u eens werd beroofd van uw telefoon en geld, waarbij er ingebroken

zou zijn in uw huis, en waarbij u zou zijn lastiggevallen, bekogeld met stenen, en uitgescholden –

constitueren nog geen systematische vervolgingsfeiten die uw leven en vrijheid zouden bedreigen, dan

wel een ernstige inbreuk zouden vormen op de mensenrechten – maar zijn eerder feiten van

gemeenrechtelijke aard, te kaderen binnen de criminaliteitsproblematiek in Zuid-Afrika. Voorts dient

vastgesteld dat u geenszins alle mogelijke nationale beschermingsmogelijkheden uitgeput heeft.

Immers, u verklaarde slechts bij enkele van deze misdaden klacht te hebben ingediend bij de politie,

maar u weet daarvan geen enkel bewijs neer te leggen. Daarnaast ondernam u evenmin enige poging

om klacht in te dienen tegen de politiediensten, wanneer u meent dat u niet wordt geholpen door de

politie, en wanneer u meent dat ze weigeren u te beschermen uit raciale beweegredenen. De

beschikbare informatie bevestigt dan wel de vaststelling dat er, de inspanningen van Zuid-Afrikaanse

regering ten spijt, sprake is van corruptieproblemen bij de Zuid-Afrikaanse politiediensten, maar wijst

eveneens op het bestaan van een onafhankelijke rechtelijke macht, als op het bestaan van een

‘Independent Complaints Directorate’ (verder IDC), een instantie waar men klacht kan indienen in geval

van corruptie en andere wandaden vanwege Zuid-Afrikaanse politieagenten. Zo blijkt uit de ‘Operational

Guidance Note South Africa – march 2013’ vanwege de Britse immigratiediensten (toegevoegd aan het

administratief dossier) dat klachten met betrekking tot wangedrag van de Zuid-Afrikaanse politie

ingediend kunnen worden bij het IDC, en er, ten gevolge van deze, reeds hooggeplaatste

politiebeambten succesvol veroordeeld werden voor corruptie. Voorts wordt er vastgesteld dat, ondanks

budget- en personeelsproblemen, er in Zuid-Afrika een onafhankelijk juridisch systeem bestaat, dat in de

praktijk ook als dusdanig wordt gerespecteerd door de Zuid-Afrikaanse overheid.

Verder dient opgemerkt dat uw verklaringen – wat betreft het uitmoorden op systematisch wijze door de

Zuid-Afrikaanse regering, van de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika, alsook betreffende de racistische

behandeling van blanken door de (zwarte en gekleurde) Zuid-Afrikaanse bevolking in het algemeen, en

door de Zuid-Afrikaanse politie – gebaseerd zijn op veronderstellingen en subjectieve indrukken

uwentwege, die u niet objectief weet te staven, en die niet weten te overtuigen.

U en uw partner M. C. (...) legden talloze (niet steeds volledig afgedrukte) internetartikels neer, die

melding maken van, onder meer, de hoge criminaliteitscijfers in Zuid-Afrika, van moorden op blanke

Zuid-Afrikanen, racisme en een genocide jegens de blanke bevolking in Zuid-Afrika, betreffende het

onderwijsniveau in Zuid-Afrika, en betreffende het aantal politieagenten die reeds gemeenrechtelijk

veroordeeld werden. Het dient opgemerkt dat deze internetartikels handelen over de algemene situatie

in Zuid-Afrika, en verder individuele gevallen van criminaliteit betreffen die geen uitstaans hebben met

de door u geopperde individuele vrees voor vervolging. Verder dient opgemerkt dat het

bronnenmateriaal waarop de door u neergelegde artikels gebaseerd zouden zijn, geenszins duidelijk is,

en het overgrote merendeel van deze artikels, wat betreft het vermelde racisme jegens de blanke

gemeenschap in Zuid-Afrika, en de genocide die er aan de gang zou zijn, niet afkomstig zijn van

bronnen die ‘onafhankelijk’, dan wel ‘objectief’ genoemd kunnen worden, maar eerder afkomstig blijken

van pressiegroepen zoals ‘majority rights’, ‘united christian action’, een blogsite van de blanke zangeres

Sunette Bridges, en andere blogsites, allen bronnen waarvan de betrouwbaarheid en objectiviteit

geenszins vaststaat, laat staan te verifiëren valt. Gevraagd waarom organisaties als Amnesty

International of Human Rights Watch geen melding maken van het wijdverspreid racisme jegens

blanken, en de genocide met als doel de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika uit te moorden, antwoordde

u, weinig overtuigend, dat de regering het wegstopt (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U verwijst voorts

naar de moorden op blanke farm-houders en meent dat dit te kaderen valt binnen de poging om blanke

Zuid-Afrikanen systematisch uit te moorden en te verdrijven uit Zuid-Afrika (zie gehoorverslag CGVS, p.

7, 8 en 13). Uit de beschikbare objectieve informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier), blijkt

echter dat, hoewel veel blanke Zuid-Afrikanen reeds het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit, deze
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misdaden grotendeels niet gebeuren uit racistische overwegingen. Zo stelt onder meer het Australian

Refugee Review Board, dat “Despite concerns among whites that they are targeted for crime because of

their race, most evidence pointed to other motivations. Studies of attacks on white farmers cited by the

US Department of State (US DOS) in 2010 indicate that perpetrators were generally “common criminals

motivated by financial gain”. The US DOS adds that there were also reports that white employers

“abused and killed black farm laborers, and complaints that white employers received preferential

treatment from the authorities”. Deze analyse wordt verder ook bevestigd door de ‘Economist

Intelligence Unit’, die de oorzaak van criminaliteitscijfers ziet in de grote inkomensongelijkheid binnen de

Zuid-Afrikaanse bevolking. Voorts wordt vooral het arbitraire karakter van criminaliteit in Zuid-Afrika

beklemtoond, alsook de vaststelling dat de meeste slachtoffers van de criminaliteit niet blank zijn, maar

zwart. Er wordt eveneens vastgesteld dat, ondanks het bestaan van een negatief gedrag jegens blanken

bij sommige zwarte politieagenten, overheidsbescherming voor blanken wel degelijk aanwezig is in Zuid-

Afrika. Daarnaast, zo blijkt onder meer uit artikels van ‘The Economist’ en ‘Africa Check’, wordt

vastgesteld dat – hoewel de criminaliteitscijfers in Zuid Afrika verontrustend zijn – van alle raciale

groepen, de blanken het minst risico lopen om vermoord te worden. Deze vaststellingen werden

eveneens gepubliceerd door de Zuid-Afrikaanse (Afrikaans-talige) krant ‘Rapport’ (zie informatie in

administratief dossier). Arbitraire gevallen van criminaliteit en geweld, waarvan Zuid-Afrikanen van alle

raciale achtergronden het slachtoffer kunnen zijn, constitueren geen vervolging in de zin van de

Conventie van Genève. U opperde enkele malen het slachtoffer te zijn geweest van daden van

criminaliteit, en meent dat deze daden gemotiveerd waren vanuit racistische overwegingen, maar u weet

deze vermoedens van racisme echter niet te staven of hard te maken. Hoewel er melding gemaakt wordt

van raciale spanningen tussen de verschillende, in Zuid-Afrika woonachtige, bevolkingsgroepen, zijn er

geenszins objectieve bronnen die een veralgemeend en systematisch racisme jegens de blanke

bevolkingsgroep in Zuid-Afrika bevestigen. Dat u enkele malen op straat, en op het domein van uw huis

uitgescholden zou zijn geworden, omwille van uw huidskleur, bewijst geenszins dat u geen bescherming

zou kunnen vinden voor deze bedreigingen in Zuid-Afrika (hetgeen u evenwel naliet te doen), en bewijst

evenmin dat er sprake zou zijn van een veralgemeend racisme jegens blanken, en een gebrek aan

overheidsbescherming voor blanken, waarvan de oorzaak gelegen zou zijn in racistische

beweegredenen.

Ter illustratie van het door u geopperde racisme ten aanzien van de blanke gemeenschap, verwijst u

onder meer naar een lied waarin opgeroepen wordt de boeren te doden [‘shoot the Boer’ – ‘Dubula

iBhunu’], dat door de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, en door de vroegere ANC-jeugdleider

Julius Malema werd gezongen, alsook naar de moord op Eugene Terre Blanche (zie gehoorverslag

CGVS, p. 7, 9, 10, 13, 14). U erop gewezen dat Julius Malema reeds veroordeeld werd voor het zingen

van het door u genoemde lied, door een Zuid-Afrikaanse rechtbank – een gegeven dat er op wijst dat

het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem geenszins blind is voor uitspraken jegens leden van de blanke

gemeenschap, die als racistisch bevonden zouden kunnen worden – antwoordde u dat hij [Julius

Malema] inderdaad veroordeeld werd, hij voor een tijd verbannen werd uit de jeugdliga van het African

National Congress (verder ANC), u denkt dat hij president wilt worden, en u van mening bent dat hij de

grootste racist is van het land (zie gehoorverslag CGVS, p. 9). U er nogmaals op gewezen dat hij dan

ook veroordeeld werd omwille van racistische uitspraken, antwoordde u plots ontkennend, en verklaarde

u dat hij enkel geschorst werd. U erop gewezen dat Julius Malema eveneens verbannen werd uit het

ANC, antwoordde u wederom ontkennend, en herhaalde u dat hij enkel werd geschorst. Het dient echter

vastgesteld dat uit de objectieve informatie blijkt dat de ‘South African Human Rights Commission’ het

door u vermelde lied – een strijdlied dat dateert uit de periode van de antiapartheidsstrijd – reeds als

racistisch beoordeelde, en dat Julius Malema wel degelijk werd veroordeeld, meer bepaald door de

rechter Colin Lamont, voor racistische uitspraken, na het zingen van het door u genoemde lied, dit in

september 2011. Voorts blijkt, in tegenstelling tot wat u opperde, dat Julius Malema, na een eerste

schorsing van vijf jaar, in april 2012 wel degelijk definitief uit het ANC verbannen werd. U verklaarde

voorts dat Eugene Terre Blanche vermoord en vernederd werd, een zwarte toegaf hiervoor

verantwoordelijk te zijn, en dat het ANC mensen inhuurt om blanken te doden. Gevraagd of de door u

genoemde Eugene Terre Blanche niet werd vermoord door een werknemer, in een zaak over geld,

antwoordde u dat ‘ze’ dat zeggen. Uit de beschikbare informatie blijkt dat er twee personen

aangehouden werden voor de moord op Eugene Terre Blanche, stichter van de ‘Afrikaner

Weerstandsbeweging’, waarvan één veroordeeld werd voor inbraak, en de andere voor moord, dit in een

dispuut over geld. De rechter die deze zaak behandelde en het vonnis uitsprak – een zekere John Horn

– oordeelde verder dat de beweegredenen van de daders van financiële aard waren, en stelde vast dat
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er geen enkel bewijs bestaat voor de beschuldiging dat Eugene Terre Blanche vermoord zou zijn

omwille van zijn politieke standpunten. Voorts blijkt dat het ANC, nadat deze moord de raciale

spanningen op scherp stelde, opriep tot kalmte, een moratorium plaatste op het zingen van het door u

meermaals genoemde lied ‘Shoot the boer’, en in november 2012 - na een overeenkomst met de blanke

belangengroep Afriforum in de context van de discussie tussen vrijheid van meningsuiting en het

aanzetten tot racisme - publiekelijk beloofde dit lied niet langer te zingen. Uw verdere verklaringen,

namelijk dat Zuid-Afrika zijn vlag en volkslied veranderde, en de geschiedenis, die opgebouwd werd

door uw voorvaderen, kapot gemaakt wordt (zie gehoorverslag CGVS, p. 8), worden voorts als volslagen

irrelevant bevonden, en u brengt verder geen enkel concreet element aan waarom deze veranderingen

– die plaatsvonden na de val van het decennialang-durende apartheidsregime, de daaropvolgende

overgang naar democratie, en het verzoeningsprogramma in het kader van de ‘Truth & Reconciliation

Commission’ – blijk zouden geven van een vijandige houding van de Zuid-Afrikaanse zwarte bevolking

en de Zuid-Afrikaanse overheid, ten aanzien van Zuid-Afrika’s blanke gemeenschap.

Gegeven bovenstaande vaststellingen, heeft u dan ook niet aannemelijk kunnen maken dat er in Zuid-

Afrika sprake zou zijn van een veralgemeend en systematisch racisme jegens leden van de blanke

bevolking, noch dat de daden van criminaliteit waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest, een

racistische beweegreden kenden, en evenmin dat de Zuid-Afrikaanse politie u niet zou willen

beschermen uit racistische beweegredenen. In geen van de relevante landenrapporten vanwege

geloofwaardige en vertrouwelijke bronnen zoals Amnesty International, Human Rights Watch, de UK

Border Agency of het US State Department wordt er gewag gemaakt van een veralgemeende situatie

van racisme jegens de blanke bevolking in Zuid-Afrika, laat staan van een ware genocide. U heeft het

door u geopperde systematische racisme jegens de blanke Zuid-Afrikaanse bevolking (dat georkestreerd

zou zijn door het ANC), dan ook geenszins hard weten te maken. Voorts zijn de door u geopperde feiten

waarvan u het slachtoffer geweest zou zijn, hoe dan ook niet van een danige ernst, dat er sprake zou

zijn van ernstige schendingen van uw mensenrechten – zoals ernstige inbreuken op leven en vrijheid –

maar betreffen deze eerder arbitraire daden van diefstal en vandalisme, te kaderen binnen de bredere

criminaliteitsproblematiek in Zuid-Afrika, dat, zo blijkt uit meerdere bronnen, voornamelijk

sociaaleconomische oorzaken kent. Uw verwijzingen naar de algemene veiligheidssituatie in Zuid-Afrika,

en naar de veiligheidssituatie van blanke boeren op farms in Zuid-Afrika, constitueert hierbij geen reëel

risico op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Immers, u bent zelf geen boer, wonend en werkend op een afgelegen farm, maar u woonde op het

domein van een voormalige ‘farm’ waar drie verschillende huizen zijn, in het (verstedelijkt) gebied tussen

Strand en Gordon’s Bay, in de Western Cape te Zuid-Afrika, waar u werkzaam was als mekanieker bij

de firma ‘Rola Motors’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 3 en 6). Afgezien van de vaststelling dat de analyses

wat betreft de motivatie voor de moorden op blanke farm-houders uiteenlopen, en de vaststelling dat

zowel kwesties van sociaaleconomische aard, als kwesties van ras, als oorzaak van dit geweld

genoemd worden (zie informatie in administratief dossier), dient vastgesteld dat u geen ‘white farmer’ –

boer, wonend en werkend op een farm in een afgelegen gebied – bent, en dit verder dan ook geen

relevantie heeft voor de door u geopperde vrees voor vervolging.

Het loutere bestaan van een hoge, algemene, criminaliteitsgraad in Zuid-Afrika – een vaststelling die in

deze niet ontkend wordt – constitueert voorts nog geen ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’.

Immers, de loutere veronderstelling of abstracte mogelijkheid, gegeven de algemene

criminaliteitsproblematiek, dat u het slachtoffer zou kunnen worden van een crimineel feit van

gemeenrechtelijke aard, constitueert geen ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, daar u op

generlei wijze concreet (en niet louter abstract verwijzend naar een algemene situatie) kunt aantonen dat

u hierop echt een reëel risico zou lopen, en de schade die u daarbij zou lijden dermate ernstig zou zijn,

dat ze het voorwerp zou uitmaken van een ‘onmenselijke of vernederende behandeling’, zoals bepaald

in artikel 15b van de Europese kwalificatierichtlijn. Daarenboven heeft u, zoals reeds aangehaald, niet

hard kunnen maken dat u geen bescherming zou kunnen genieten vanwege de Zuid-Afrikaanse politie,

andere overheidsinstanties, dan wel het Zuid-Afrikaans gerechtelijk systeem in het algemeen, in het

eventuele geval u slachtoffer zou worden van een crimineel feit, bij terugkeer naar Zuid-Afrika. Er dient

dan ook te worden geconcludeerd dat u, in het kader van uw asielaanvraag, een ‘gegronde vrees voor

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

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

gemaakt.
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Tot slot dient nog opgemerkt dat u danig talmde met het indienen van een asielaanvraag, dat verder

afbreuk gedaan wordt aan de ernst van de door u geopperde vrees voor vervolging, dan wel risico op

het lijden van ernstige schade.

U verklaarde op 9 mei 2013 Zuid-Afrika te hebben verlaten, en in België aangekomen te zijn op 10 mei

2013 (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). U diende een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties op

30 juli 2013 – meer dan tweeëneenhalve maand na uw aankomst in België. Het dient vastgesteld dat

deze relatief lange wachttijd alvorens het aanvragen van internationale bescherming een belangrijke

indicatie vormt dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte, en doet dan ook

verder afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste ernst van de door u beweerde vrees voor

vervolging of risico op het lijden van ernstige schade.

De door u en uw partner M. C. (...) neergelegde documenten, weten bovenstaande vaststellingen niet te

wijzigen. Met betrekking tot de door u neergelegde kopieën van uw geboortecertificaat, uw attest van

goed gedrag en zeden, en uw paspoort, dient vastgesteld dat deze als dusdanig niet in twijfel getrokken

worden, maar deze voorts niet relevant bevonden worden in het kader van het door u geopperde

asielrelaas. Wat betreft het artikel ‘The failing standard of basic education in South Africa’, dient

opgemerkt dat dit een kritische analyse betreft van het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem, dat verder

geen relevantie heeft in het kader van uw asielaanvraag. Wat betreft het artikel ‘Nearly 1,500 South

African police exposed as convicted criminals’, dient vastgesteld dat dit een artikel betreft met betrekking

tot wangedrag bij de Zuid-Afrikaanse politie in het algemeen, een debat dat oplaaide na het

schietincident bij de Marikana-mijn, waarbij 34 (zwarte) mijnwerkers neergeschoten werden. Dit artikel

heeft verder geen relevantie in het kader van de door u geopperde vrees voor vervolging. Wat betreft het

artikel ‘Up to 3600 rapes in SA every day’, en het fragment, uit het Wikipedia-artikel ‘Crime in South

Africa’, met betrekking tot verkrachting, hijacken en moorden op blanke boeren, dient opnieuw

opgemerkt dat dit informatie van algemene aard betreft, die verder geen verband houdt met het door u

geopperde individuele asielrelaas. Met betrekking tot de veelheid aan overige internetartikels die u

neerlegde, dient – zoals hierboven reeds opgemerkt – vastgesteld dat deze geenszins afkomstig zijn van

onafhankelijke en objectieve bronnen, maar afkomstig blijken van (politieke) pressiegroepen en

blogsites, waarvan de betrouwbaarheid en objectiviteit geenszins vaststaan, noch te verifiëren valt. Deze

artikels weten bovenstaande vaststellingen dan ook niet te wijzigen.

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.”

1.3. De bestreden beslissing voor mevrouw M. C. (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Zuid-Afrikaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 9 augustus 195 [lees:

1985] te Welkom, Zuid-Afrika. U woonde doorheen uw leven op verschillende plekken in Zuid-Afrika,

waaronder te Strand en Welkom. U beëindigde uw studies secundair onderwijs in het jaar 2003, ging

daarna van het jaar 2003 tot het jaar 2005 naar Londen op grond van een werkvisum, en u leerde er uw

verloofde R.D. B. (...) kennen. Na uw terugkeer naar Zuid-Afrika werkte u als administratief bediende bij

het bedrijf ‘Precision Painting’. Later werkte u nog voor de bedrijven ‘King Pie’, ‘Johnny’s Midas’, en

‘Mister Farm’. Op 7 juli 2009 beviel u van uw zoon R. (...). In Zuid-Afrika was u meermaals het

slachtoffer van criminele feiten. Zo stal men vroeger uw fiets en scooter, werd u van uw handtas

beroofd, werd u, samen met een vriendin, op straat overvallen in oktober-november 2012, werd u op het

domein van uw woonst te Strand uitgescholden en uw wagen met stenen bekogeld, en werd er in uw

woonst ingebroken in januari 2013, wanneer u en uw verloofde buitenshuis waren. De Zuid-Afrikaanse

politie doet niets aan de problematische criminaliteit, en biedt u geen bescherming. U meent dat er

sprake is van racisme ten opzichte van de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika. De politiediensten zijn

corrupt, en bieden daarenboven geen bescherming aan leden van de blanke gemeenschap in Zuid-

Afrika, dit uit raciale overwegingen. Daar u, zowel als uw verloofde, zich niet langer veilig voelden in

Zuid-Afrika, vroegen jullie omstreeks maart-april 2013 een toeristenvisum aan om naar België te reizen,
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waar uw ouders wonen. U verliet, samen met uw zoon en verloofde, Zuid-Afrika op 9 mei 2013, en jullie

kwamen aan te België op 10 mei 2013. U vroeg asiel aan bij de Belgische asielinstanties op 30 juli

2013.

B. Motivering

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

zoals bedoeld in de Conventie van Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft gemaakt.

Ten eerste dient opgemerkt dat de door u geopperde criminele daden in Zuid-Afrika, waar u het

slachtoffer zou van geweest zijn, geenszins daden van vervolging – zoals gedefinieerd in de Conventie

van Genève – uitmaken.

Los van uw verwijzingen naar moorden op blanke Zuid-Afrikanen (waarover sprake in de door u en uw

verloofde neergelegde artikels) en het door u geopperde racisme jegens blanke Zuid-Afrikanen (waarop

hieronder verder ingegaan wordt), gevraagd naar de (individuele) problemen die u meemaakte in Zuid-

Afrika, verklaarde u dat u, in oktober-november 2012, wanneer u samen met een vriendin op straat liep,

op de terugweg van het winkelcentrum te Somerset, overvallen werd met een mes, waarbij jullie tassen

en gsm-toestellen gestolen werden, dat er in januari 2013 ingebroken werd in het huis van u en uw

verloofde R.D. B. (...), waarbij het televisietoestel, de camera, dvd’s, cd’s, en andere zaken gestolen

werden, en dat gekleurde mensen soms stenen naar jullie auto smeten wanneer jullie de boerderij

opreden waar jullie huis gelegen was, zaken op de weg legden om jullie doorgang te hinderen, en jullie

zeiden te vertrekken als jullie niet gedood wilden worden (zie gehoorverslag CGVS, p. 9 en 10). U

maakte voorts nog melding van een schietincident dat u eens zou gezien hebben op straat, alsook van

een geval van verkeersagressie, waarbij een dronken vrouw u uitgescholden zou hebben (zie

gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd waar dat gebeurde, dat u soms uitgescholden werd,

lastiggevallen, en uw auto met stenen bekogeld, antwoordde u dat dat gebeurde op ‘Rowan Farm’, waar

uw huis zich bevond (zie gehoorverslag CGVS, p. 12). Gevraagd of iedereen daar dan binnen kan,

antwoordde u dat het privé-eigendom is, maar ze er toch doorheen lopen, vuilnis smijten, en bomen

omhakken. Gevraagd of u ooit aangifte van dit alles deed bij de politie, antwoordde u ontkennend en

voegde u eraan toe dat jullie van mening waren dat het toch niet zou helpen, en jullie ook geen enkele

naam kenden van de personen die dit alles zouden doen. Gevraagd hoe vaak dat gebeurde, dat jullie

werden uitgescholden op de boerderij, antwoordde u een vier à vijf keer (zie gehoorverslag CGVS, p.

12). Gevraagd of het ooit verder ging dan dreigementen en geroep, antwoordde u ontkennend en

voegde er voorts aan toe dat het wel verderging, op het moment dat er ingebroken werd in uw huis.

Gevraagd wanneer u overvallen werd, op terugweg van het winkelcomplex naar huis, antwoordde u

eerst midden januari [2013], en corrigeerde u zichzelf daarna onmiddellijk door te verklaren dat u zich

vergiste, dat er in januari in uw huis ingebroken werd, en u overvallen werd ergens in oktober-november

2012 (zie gehoorverslag CGVS, p. 10). Gevraagd of dat de eerste keer was dat u overvallen werd,

antwoordde u dat uw fiets en scooter ook wel al eens gestolen werden, alsook uw handtas, maar er voor

het overige niets gebeurde. Gevraagd of u de overval, op de terugweg van het winkelcomplex naar huis,

aangegeven heeft bij de politie, antwoordde u bevestigend, en voegde u er meteen aan toe dat de

politie niets doet. U verklaarde verder dat ze uw verklaring noteerden, maar er op het einde van de dag

niets gebeurde. U voegde er verder aan toe dat uw vader wel 15 à 16 keer overvallen werd, de politie

slechts tweemaal ter plaatse kwam, en ze nooit de daders pakken. Gevraagd of u enig document kreeg

van de politie, wanneer u er aangifte ging doen van de overval – zoals een bewijs van aangifte of een

kopie van uw verklaring – antwoordde u dat u dat niet heeft. Gevraagd of ze u dan niets gaven, zoals

bijvoorbeeld een kopie van uw verklaring, antwoordde u dat ze alles neerschreven, en u tekende.

Nogmaals gevraagd of u dan geen nummer van aangifte kreeg, antwoordde u dat niet gekregen te

hebben (zie gehoorverslag CGVS, p. 12) – hoewel uit de beschikbare informatie blijkt dat er wel degelijk

een dossiernummer wordt gegeven voor verdere referentie en als bewijs van de klacht, en dat eenieder

die een klacht indient bij de politie, recht heeft op een kopie van de neergeschreven verklaring.

Gevraagd hoe het komt dat u geen enkel document heeft ter staving van de door u geopperde klachten

bij de politie, antwoordde u ontwijkend dat u eigenlijk niet naar de politie wou gaan, maar uw vriendin

erop aandrong, het toch niet helpt, en tijdverspilling is. Wat betreft de door u geopperde inbraak in uw

huis, in januari 2013, verklaarde u deze inbraak niet aangegeven te hebben bij de politie (zie

gehoorverslag CGVS, p. 14). Uw verloofde, R.D. B. (...), verklaarde evenwel dat deze inbraak zich
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voordeed in november 2012, en jullie deze inbraak telefonisch aangaven bij de politie, die daarna niet

naar jullie huis kwamen (zie gehoorverslag CGVS, R.D. B. (...), p. 9 en 10), hetgeen twijfels schept met

betrekking tot de geloofwaardigheid van uw verklaringen betreffende de inbraak in uw huis. U verklaarde

voorts dat de politie in Zuid-Afrika niet beschermt, zij ook medeplichtig zijn in moordzaken en bewijzen

laten verdwijnen, en de corruptie van de Zuid-Afrikaanse politie blijkt uit alles wat u hieromtrent in de

kranten, en op internet leest (zie gehoorverslag CGVS, p.12 en 13). Gevraagd of u ooit klacht indiende

tegen de Zuid-Afrikaanse politie, antwoordde u dat dat toch geen verschil zou maken, en er vele

blanken klacht indienen, maar zij niet worden geholpen – verklaringen ter staving van dewelke u geen

enkel concreet element naar voren brengt (zie gehoorverslag CGVS, p. 14). Gevraagd of u ooit hoorde

van het ‘Independent Complaints Directorate’, de instantie waar klacht ingediend kan worden tegen

wandaden en mispraktijken van Zuid-Afrikaanse politieagenten, antwoordde u ontkennend, en voegde u

eraan toe dat u er misschien wel al eens van heeft gehoord.

Er dient te worden vastgesteld dat de door u geopperde feiten waarvan u het slachtoffer zou zijn

geworden, geen vervolging uitmaken zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève. Immers

de door u geopperde ondergane daden van criminaliteit – waarbij u samen met een vriendin werd

beroofd van uw telefoon en tas, waarbij er ingebroken zou zijn in uw huis, en waarbij u zou zijn

lastiggevallen, bekogeld met stenen, en uitgescholden – constitueren nog geen systematische

vervolgingsfeiten die uw leven en vrijheid zouden bedreigen, dan wel een ernstige inbreuk zouden

vormen op de mensenrechten – maar zijn eerder feiten van gemeenrechtelijke aard, te kaderen binnen

de criminaliteitsproblematiek in Zuid-Afrika. Voorts dient vastgesteld dat u geenszins alle mogelijke

nationale beschermingsmogelijkheden uitgeput heeft. Immers, u verklaarde slechts bij één van deze

misdaden klacht te hebben ingediend bij de politie, maar u weet daarvan geen enkel bewijs neer te

leggen. Daarnaast ondernam u evenmin enige poging om klacht in te dienen tegen de politiediensten,

wanneer u meent dat u niet wordt geholpen door de politie, dat u geen bescherming kan genieten van

de politie, en u meent dat de politie corrupt is en blanken niet wilt helpen. De beschikbare informatie

bevestigt dan wel de vaststelling dat er, de inspanningen van Zuid-Afrikaanse regering ten spijt, sprake

is van corruptieproblemen bij de Zuid-Afrikaanse politiediensten, maar wijst eveneens op het bestaan

van een onafhankelijke rechtelijke macht, als op het bestaan van een ‘Independent Complaints

Directorate’ (verder IDC), een instantie waar men klacht kan indienen in geval van corruptie en andere

wandaden vanwege Zuid-Afrikaanse politieagenten. Zo blijkt uit de ‘Operational Guidance Note South

Africa – march 2013’ vanwege de Britse immigratiediensten (toegevoegd aan het administratief dossier)

dat klachten met betrekking tot wangedrag van de Zuid-Afrikaanse politie ingediend kunnen worden bij

het IDC, en er, ten gevolge van deze, reeds hooggeplaatste politiebeambten succesvol veroordeeld

werden voor corruptie. Voorts wordt er vastgesteld dat, ondanks budget- en personeelsproblemen, er in

Zuid-Afrika een onafhankelijk juridisch systeem bestaat, dat in de praktijk ook als dusdanig wordt

gerespecteerd door de Zuid-Afrikaanse overheid.

Verder dient opgemerkt dat uw verklaringen – wat betreft de racistische behandeling van blanken door

de (zwarte en gekleurde) Zuid-Afrikaanse bevolking in het algemeen, en door de Zuid-Afrikaanse politie

– gebaseerd zijn op veronderstellingen en subjectieve indrukken uwentwege, die u niet objectief weet te

staven, en die niet weten te overtuigen.

U en uw partner R.D. B. (...) legden talloze (niet steeds volledig afgedrukte) internetartikels neer, die

melding maken van, onder meer, de hoge criminaliteitscijfers in Zuid-Afrika, van moorden op blanke

Zuid-Afrikanen, racisme en een genocide jegens de blanke bevolking in Zuid-Afrika, betreffende het

onderwijsniveau in Zuid-Afrika, en betreffende het aantal politieagenten die reeds gemeenrechtelijk

veroordeeld werden. Het dient opgemerkt dat deze internetartikels handelen over de algemene situatie

in Zuid-Afrika, en verder individuele gevallen van criminaliteit betreffen die geen uitstaans hebben met

de door u geopperde individuele vrees voor vervolging. Verder dient opgemerkt dat het

bronnenmateriaal waarop de door u neergelegde artikels gebaseerd zouden zijn, geenszins duidelijk is,

en het overgrote merendeel van deze artikels, wat betreft het vermelde racisme jegens de blanke

gemeenschap in Zuid-Afrika, en de genocide die er aan de gang zou zijn, niet afkomstig zijn van

bronnen die ‘onafhankelijk’, dan wel ‘objectief’ genoemd kunnen worden, maar eerder afkomstig blijken

van pressiegroepen zoals ‘majority rights’, ‘united christian action’, een blogsite van de blanke zangeres

Sunette Bridges, en andere blogsites, allen bronnen waarvan de betrouwbaarheid en objectiviteit

geenszins vaststaat, laat staan te verifiëren valt. Gevraagd waarom organisaties als Amnesty

International of Human Rights Watch geen melding maken van het wijdverspreid racisme jegens
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blanken, en de genocide met als doel de blanke gemeenschap in Zuid-Afrika uit te moorden,

antwoordde u dat het wel in de kranten staat, het ‘African National Congress’ (verder ANC) de baas is,

en vele blanken de problemen niet willen zien (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U verklaarde verder dat

het ANC alle blanken uit Zuid-Afrika wilt, de meerderheid van de moordslachtoffers in Zuid-Afrika

blanken zijn, en u denkt dat de zwarte gemeenschap wraak wilt nemen op de blanke gemeenschap in

Zuid-Afrika voor het apartheidsregime (zie gehoorverslag CGVS, p. 8, 9, 11 en 14). Uit de beschikbare

objectieve informatie (toegevoegd aan het administratieve dossier), blijkt echter dat, hoewel veel blanke

Zuid-Afrikanen reeds het slachtoffer zijn geworden van criminaliteit, deze misdaden grotendeels niet

gebeuren uit racistische overwegingen. Zo stelt onder meer het Australian Refugee Review Board, dat

“Despite concerns among whites that they are targeted for crime because of their race, most evidence

pointed to other motivations. Studies of attacks on white farmers cited by the US Department of State

(US DOS) in 2010 indicate that perpetrators were generally “common criminals motivated by financial

gain”. The US DOS adds that there were also reports that white employers “abused and killed black farm

laborers, and complaints that white employers received preferential treatment from the authorities”. Deze

analyse wordt verder ook bevestigd door de ‘Economist Intelligence Unit’, die de oorzaak van

criminaliteitscijfers ziet in de grote inkomensongelijkheid binnen de Zuid-Afrikaanse bevolking. Voorts

wordt vooral het arbitraire karakter van criminaliteit in Zuid-Afrika beklemtoond, alsook de vaststelling

dat de meeste slachtoffers van de criminaliteit niet blank zijn, maar zwart. Er wordt eveneens

vastgesteld dat, ondanks het bestaan van een negatief gedrag jegens blanken bij sommige zwarte

politieagenten, overheidsbescherming voor blanken wel degelijk aanwezig is in Zuid-Afrika. Daarnaast,

zo blijkt uit onder meer uit artikels van ‘The Economist’ en ‘Africa Check’, wordt vastgesteld dat – hoewel

de criminaliteitscijfers in Zuid Afrika verontrustend zijn – van alle raciale groepen, de blanken het minst

risico lopen om vermoord te worden. Deze vaststellingen werden eveneens gepubliceerd door de Zuid-

Afrikaanse (Afrikaans-talige) krant ‘Rapport’ (zie informatie in administratief dossier). Arbitraire gevallen

van criminaliteit en geweld, waarvan Zuid-Afrikanen van alle raciale achtergronden het slachtoffer

kunnen zijn, constitueren geen vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Hoewel er melding

gemaakt wordt van raciale spanningen tussen de verschillende, in Zuid-Afrika woonachtige,

bevolkingsgroepen, zijn er geenszins objectieve bronnen die een veralgemeend en systematisch

racisme jegens de blanke bevolkingsgroep in Zuid-Afrika bevestigen. Dat u enkele malen op het domein

van uw huis uitgescholden zou zijn geworden, bewijst geenszins dat u geen bescherming zou kunnen

vinden voor deze bedreigingen in Zuid-Afrika (hetgeen u evenwel naliet te doen), en bewijst evenmin dat

er sprake zou zijn van een veralgemeend racisme jegens blanken, en een gebrek aan

overheidsbescherming voor blanken, waarvan de oorzaak gelegen zou zijn in racistische

beweegredenen.

Ter illustratie van het door u geopperde racisme ten aanzien van de blanke gemeenschap, verwijst u

onder meer naar een lied [‘shoot the Boer’ – ‘Dubula iBhunu’] – waarin opgeroepen wordt de boeren te

doden – dat door de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma, [alsook door de vroegere ANC-jeugdleider

Julius Malema] werd gezongen (zie gehoorverslag CGVS, p. 8 en 9). Het dient echter vastgesteld dat uit

de objectieve informatie blijkt dat de ‘South African Human Rights Commission’ het door u vermelde lied

– een strijdlied dat dateert uit de periode van de antiapartheidsstrijd – reeds als racistisch beoordeelde,

en dat Julius Malema – voormalig leider van de ANC Youth League – veroordeeld werd voor racistische

uitspraken, na het zingen van het door u genoemde lied, dit in september 2011 – een gegeven dat er op

wijst dat het Zuid-Afrikaanse rechtssysteem geenszins blind is voor uitspraken jegens leden van de

blanke gemeenschap, die als racistisch bevonden zouden kunnen worden. Voorts blijkt dat Julius

Malema in april 2012 uit het ANC verbannen werd, het ANC een moratorium plaatste op het zingen van

het door u meermaals genoemde lied ‘Shoot the boer’, en in november 2012 – na een overeenkomst

met de blanke belangengroep Afriforum in de context van de dicussie tussen vrijheid van meningsuiting

en het aanzetten tot racisme – publiekelijk beloofde dit lied niet langer te zingen.

Gegeven het geheel aan bovenstaande vaststellingen, heeft u dan ook niet aannemelijk kunnen maken

dat er in Zuid-Afrika sprake zou zijn van een veralgemeend (en systematisch) racisme jegens leden van

de blanke bevolking, noch dat de daden van criminaliteit waarvan u het slachtoffer zou zijn geweest, een

racistische beweegreden kenden, en evenmin dat de Zuid-Afrikaanse politie u niet zou willen

beschermen uit racistische beweegredenen. In geen van de relevante landenrapporten vanwege

geloofwaardige en vertrouwelijke bronnen zoals Amnesty International, Human Rights Watch, de UK

Border Agency of het US State Department wordt er gewag gemaakt van een veralgemeende situatie

van racisme jegens de blanke bevolking in Zuid-Afrika. U heeft het door u geopperde algemeen racisme
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jegens de blanke Zuid-Afrikaanse bevolking dan ook geenszins hard weten te maken. Voorts zijn de

door u geopperde feiten waarvan u het slachtoffer geweest zou zijn, hoe dan ook niet van een danige

ernst, dat er sprake zou zijn van ernstige schendingen van uw mensenrechten – zoals ernstige

inbreuken op leven en vrijheid – maar betreffen deze eerder arbitraire daden van diefstal en vandalisme,

te kaderen binnen de bredere criminaliteitsproblematiek in Zuid-Afrika, die, zo blijkt uit meerdere

bronnen, voornamelijk sociaaleconomische oorzaken kent. Uw verwijzingen naar de algemene

veiligheidssituatie in Zuid-Afrika constitueert hierbij geen reëel risico op het lijden van ernstige schade,

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. U verklaarde dat er 3500 verkrachtingen per

dag gebeuren in Zuid-Afrika en Zuid-Afrika ‘de verkrachtingshoofdstad van de wereld’ genoemd wordt

(zie gehoorverslag CGVS, p. 8). U legt tevens een artikel neer betreffende het hoge aantal

verkrachtingen dat zich voordoet in Zuid-Afrika. Gevraagd of u zelf ooit het slachtoffer geweest bent van

seksueel geweld, antwoordde u dat, wanneer u aan het werk was bij het bedrijf ‘Precision Painting’ in

het jaar 2007, er eens iemand die in het gebouw werkte, de deur vergeten te sluiten was, en er een

zwarte man binnengekomen was (zie gehoorverslag CGVS, p. 14-15). Nadat u deze persoon vroeg of u

hem kon helpen, zei hij dat hij binnen gesloten was. Wanneer u hem terug buiten wou laten, wou deze

niet vertrekken, en – nadat hij iets zei dat u zich niet meer herinnerde – raakte hij u aan. U liep daarop

naar buiten waarna de man verdween. Op het einde van het gehoor op het CGVS gevraagd of u nog

andere problemen gekend heeft in Zuid-Afrika, die u nog niet vermelde, antwoordde u ontkennend, en

voegde u eraan toe dat het er gewoon erg onveilig is om te wonen (zie gehoorverslag CGVS, p. 15).

Het dient vastgesteld dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u het slachtoffer zou zijn geweest van

seksueel geweld – het door u geopperde verhaal betreffende de man die het kantoorgebouw binnenliep

waar u aan het werk was, is dan ook erg vaag, en sluit niet uit dat de persoon, die u ervan verdenkt u te

hebben willen aangerand, misschien volkomen andere intenties had. Dit te na gelaten, dient sowieso

vastgesteld dat uit uw verklaringen eenduidig af te leiden valt dat u meteen aan uw vermeende belager

wist te ontsnappen, en hulp vond bij een collega. U verklaarde verder geen problemen van deze aard te

hebben gekend in Zuid-Afrika. Het loutere bestaan van een hoge, algemene, criminaliteitsgraad in Zuid-

Afrika – een vaststelling die in deze niet ontkend wordt – constitueert voorts nog geen ‘reëel risico op

het lijden van ernstige schade’. Immers, de loutere veronderstelling of abstracte mogelijkheid, gegeven

de algemene criminaliteitsproblematiek en de hoge verkrachtingscijfers, dat u het slachtoffer zou kunnen

worden van een crimineel feit van gemeenrechtelijke aard, constitueert geen ‘reëel risico op het lijden

van ernstige schade’, daar u op generlei wijze concreet (en niet louter abstract verwijzend naar een

algemene situatie) kunt aantonen dat u hierop echt een reëel risico zou lopen, en de schade die u

daarbij zou lijden dermate ernstig zou zijn, dat ze het voorwerp zou uitmaken van een ‘onmenselijke of

vernederende behandeling’, zoals bepaald in artikel 15b van de Europese kwalificatierichtlijn.

Daarenboven heeft u, zoals reeds aangehaald, niet hard kunnen maken dat u geen bescherming zou

kunnen genieten vanwege de Zuid-Afrikaanse politie, andere overheidsinstanties, dan wel het Zuid-

Afrikaans gerechtelijk systeem in het algemeen, in het eventuele geval u slachtoffer zou worden van een

crimineel feit, bij terugkeer naar Zuid-Afrika. Er dient dan ook te worden geconcludeerd dat u, in het

kader van uw asielaanvraag, een ‘gegronde vrees voor vervolging’, zoals bedoeld in de Conventie van

Genève, of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’, zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming, helemaal niet aannemelijk heeft gemaakt.

Tot slot dient nog opgemerkt dat u danig talmde met het indienen van een asielaanvraag, dat verder

afbreuk gedaan wordt aan de ernst van de door u geopperde vrees voor vervolging, dan wel risico op

het lijden van ernstige schade.

U verklaarde op 9 mei 2013 Zuid-Afrika te hebben verlaten, en in België aangekomen te zijn op 10 mei

2013 (zie gehoorverslag CGVS, p. 7). U diende een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties op

30 juli 2013 – meer dan tweeëneenhalve maand na uw aankomst in België. Het dient vastgesteld dat

deze relatief lange wachttijd alvorens het aanvragen van internationale bescherming een belangrijke

indicatie vormt dat u internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte, en doet dan ook

verder afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste ernst van de door u beweerde vrees voor

vervolging of risico op het lijden van ernstige schade.

De door u en uw partner R.D. B. (...) neergelegde documenten, weten bovenstaande vaststellingen niet

te wijzigen. Met betrekking tot de door u neergelegde kopieën van uw geboortecertificaat, van uw attest

van goed gedrag en zeden, van uw paspoort en dat van uw zoon R. (...), dient vastgesteld dat deze als
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dusdanig niet in twijfel getrokken worden, maar deze voorts niet relevant bevonden worden in het kader

van het door u geopperde asielrelaas. Wat betreft het artikel ‘The failing standard of basic education in

South Africa’, dient opgemerkt dat dit een kritische analyse betreft van het Zuid-Afrikaanse

onderwijssysteem, dat verder geen relevantie heeft in het kader van uw asielaanvraag. Wat betreft het

artikel ‘Nearly 1,500 South African police exposed as convicted criminals’, dient vastgesteld dat dit een

artikel betreft met betrekking tot wangedrag bij de Zuid-Afrikaanse politie in het algemeen, een debat dat

oplaaide na het schietincident bij de Marikana-mijn, waarbij 34 (zwarte) mijnwerkers neergeschoten

werden. Dit artikel heeft verder geen relevantie in het kader van de door u geopperde vrees voor

vervolging. Wat betreft het artikel ‘Up to 3600 rapes in SA every day’, en het fragment, uit het Wikipedia-

artikel ‘Crime in South Africa’, met betrekking tot verkrachting, hijacken en moorden op blanke boeren,

dient opnieuw opgemerkt dat dit informatie van algemene aard betreft, die verder geen verband houdt

met het door u geopperde individuele asielrelaas. Met betrekking tot de veelheid aan overige

internetartikels die u neerlegde, dient – zoals hierboven reeds opgemerkt – vastgesteld dat deze

geenszins afkomstig zijn van onafhankelijke en objectieve bronnen, maar afkomstig blijken van

(politieke) pressiegroepen en blogsites, waarvan de betrouwbaarheid en objectiviteit geenszins

vaststaan, noch te verifiëren valt. Deze artikels weten bovenstaande vaststellingen dan ook niet te

wijzigen.

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.”

1.4. Stukken

Verzoekers voegen bij hun verzoekschriften een “Reisadvies Belgische Staat”.

Ter terechtzitting leggen verzoekers een nota neer met niet nader toegelichte en benoemde ‘tal van

documenten’ waaruit moeten blijken dat ze “blootgesteld [worden] aan een reëel risico op het lijden van

ernstige schade bij terugkeer naar het herkomstland” en “alsdan de subsidiaire beschermingsstatus”

moeten toegekend worden.

2. Over de rechtspleging

2.1. Verzoekers hebben tegen de bestreden beslissingen twee verzoekschriften ingediend. In het belang

van een goede rechtsbedeling is het aangewezen de twee beroepen wegens verknochtheid samen te

voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) oefent in onderhavig beroep inzake de

beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, 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).

3.2. Verzoekers voeren de schending aan van de redelijkheidsplicht en de zorgvuldigheidsplicht, zijnde

algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.3. 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
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op alle gegevens van het administratieve dossier, op algemeen bekende gegevens over het

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

dossier blijkt verder dat verzoekers werden gehoord en tijdens het interview de mogelijkheid kregen hun

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

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

hun keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk. Verzoekers kregen bovendien de kans om in hun

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.

3.4. 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 niet het geval.

4. Nopens de status van vluchteling en de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekers voeren aan dat het risico om slachtoffer te worden van gewelddadige misdaden reëel is.

Daar waar verzoekers verwijzen naar de criminaliteitscijfers in Zuid-Afrika en de divers (eerder

voorgelegde en besproken) documenten waaruit dit zou blijken, benadrukt de Raad dat het niet volstaat

te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene criminaliteitsrapporten

dienaangaande om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk worden bedreigd en

vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier

in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 18 december 2004, nr. 138.480; RvS 18 december 2009

nr. 5146). Wat het reisadvies betreft van de FOD Buitenlandse Zaken kan worden opgemerkt dat

dergelijk reisadvies enkel betrekking heeft op reislustige westerlingen die naar Zuid-Afrika willen reizen

en niet slaat op Zuid-Afrikaanse staatsburgers. Overigens blijkt hier tevens uit dat “Mits inachtneming

van de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen, kan in Zuid-Afrika doorgaans veilig gereisd worden. (…) Het

overgrote deel van bezoekers of reizigers ondervindt geen problemen.”.

De Raad neemt de uitgebreide en correct gemotiveerde conclusies in de bestreden beslissingen tot de

zijne nu hieruit en uit de administratieve dossiers blijkt dat de door verzoekers aangehaalde

gebeurtenissen, van elkaar losstaande feiten zijn van louter criminele aard zijn (overval, diefstal, inbraak,

gooien met stenen, beledigingen en bedreigingen) en aldus geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin uitmaken. Evenmin is er sprake van systematische vervolgingsfeiten die het leven of de persoon

zouden bedreigen of een ernstige inbreuk op de mensenrechten zouden vormen.

4.2. Verzoeksters tonen daarenboven evenmin aan dat ze bij eventuele ernstige problemen geen

beroep kunnen doen op de Zuid-Afrikaanse autoriteiten om zich te beschermen. Immers internationale

bescherming kan slechts worden verkregen bij gebrek aan nationale bescherming. Dit vloeit voort uit

artikel 1, A, 2 van het Vluchtelingenverdrag en uit artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Een

asielzoeker moet alle mogelijkheden tot bescherming uitputten of aannemelijk maken waarom hij geen

enkel beroep deed op de nationale autoriteiten. Dat er corruptie bestaat bij de politie is an sich geen

verschoningsgrond, te meer verzoekers geen enkele werkelijke poging tot nationale bescherming

hebben ondernomen, noch de corruptie hebben aangeklaagd bij een onafhankelijk en efficiënt

functionerend orgaan zoals de ICD of de onafhankelijke Zuid-Afrikaanse rechterlijke macht (zoals blijkt

uit de bij het administratief dossier toegevoegde informatie), wat hen wel degelijk kan worden

aangerekend. Daar waar verzoekers aanvoeren wel een beroep te hebben gedaan op de Zuid-

Afrikaanse politie, zijn hun verklaringen immers onderling tegenstrijdig (inbraak) of ongeloofwaardig in

het licht van de objectieve informatie (overval van verzoekster op terugweg van winkelcentrum) wat de

geloofwaardigheid ervan ernstig onderuithaalt.

5. Verzoekers brengen geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander licht kunnen

werpen op de asielmotieven en de beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van de situatie in Zuid-Afrika voor de blanke bevolking. Verzoekers beperken zich aldus

tot het herhalen van het asielrelaas en het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de

bestreden beslissingen en het formuleren van boute beweringen, maar laten na concrete en
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geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissingen kunnen

weerleggen. Tenslotte wijst de Raad er op dat verzoekers hun opmerkingen dat zij thans geen

verblijfplaats hebben in Zuid-Afrika en een minderjarig kind onder hun hoede hebben, evenmin relevant

zijn bij het beoordelen van een nood aan internationale bescherming in de zin van artikel 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet nu niet kan worden ingezien waarom verzoekers in hun eigen land geen

vestiging kunnen vinden.

5.1. Verzoekers weerleggen dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in de administratieve dossiers en op omstandige wijze

worden uitgewerkt in de bestreden beslissingen. Derhalve blijven de motieven van de bestreden

beslissingen overeind.

5.2. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen 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.

5.3. Verzoekers menen in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers hebben niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan

de criteria van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers beroepen zich voor de toekenning van

de subsidiaire bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. De ter terechtzitting

neergelegde nota met internetartikels waaruit moet blijken dat ze “blootgesteld [worden] aan een reëel

risico op het lijden van ernstige schade bij terugkeer naar het herkomstland” en “alsdan de subsidiaire

beschermingsstatus” moeten toegekend, worden niet nader toegelicht. Ter terechtzitting benadrukken

verzoekers opnieuw de hoge criminaliteit in Zuid-Afrika, wat door de CGVS niet wordt betwist. Echter

kan noch uit de stukken van het administratief dossier, noch uit de ter terechtzitting neergelegde

internetartikels blijken dat de blanke bevolking systematisch vervolgd wordt, zoals verzoekers ter

terechtzitting beweren.

Er wordt dan ook niet aangetoond dat verzoekers voldoen aan de criteria van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

5.4. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

6. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partijen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken X worden gevoegd.
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Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 4

De kosten van het beroep, begroot op 350 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen, elk voor

de helft.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig maart tweeduizend veertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


