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nr. 130 260 van 26 september 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Zimbabwaanse nationaliteit te zijn, op 20 juni 2014

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

staatlozen van 20 mei 2014.

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 17 juli 2014 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 30 juli 2014.

Gelet op de beschikking van 21 augustus 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 september 2014.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

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

advocaat P.-J. STAELENS.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1.1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 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) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1.1. Verzoekende partij dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen houdende weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag.
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1.2. Ter ondersteuning van haar tweede asielaanvraag legt verzoekende partij een originele lidkaart

neer van MDC Youth Assembly, een T-shirt van MDC en een schriftelijke verklaring van haar advocaat

waarin hij stelt dat verzoekende partij tot de etnische minderheidsgroep Ndebele behoort die, verwijzend

naar algemene informatie, gediscrimineerd wordt. Hij verklaart verder dat de kans dat zij als zwaar

zieke, hulpbehoevende Ndebele opgevangen zou worden door etnische Shona, onbestaande is en dat

zij niet naar een andere streek [dan deze waar zij vóór uw vertrek woonde] kan terugkeren, omdat zij er

niemand kent en op etnische basis zou gediscrimineerd worden. Hij stelt te vrezen dat verzoekende

partij gediscrimineerd en uitgesloten zal worden van de broodnodige medische zorg.

2.1. Artikel 57/6/2 bepaalt het volgende: “Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of

diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de

asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging. In het andere geval, of indien de

vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen

bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de

asielaanvraag. (…)”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. De parlementaire voorbereiding van de wet tot

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

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang

van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van

8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans

onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe

elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53

2555/001, 23-24).

2.2. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij haar

tweede asielaanvraag deels steunt op dezelfde motieven die zij naar aanleiding van haar eerste

asielaanvraag heeft uiteengezet, met name het conflict tussen bewoners van haar woonplaats en haar

vader, haar lidmaatschap van de oppositiepartij MDC en het gebrek aan medische zorg.

De eerste asielaanvraag van verzoekende partij werd geweigerd bij ’s Raads arrest nr. 66 140 van 2

september 2011 omdat er geen geloof kan gehecht worden aan haar asielrelaas en omdat verzoekende

partij wat betreft de aangevoerde medische problemen niet aantoont dat deze enig verband vertonen

met de criteria zoals bepaald in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. In

voormeld arrest werd geoordeeld als volgt:

“(…)Verzoeker brengt geen begin van bewijs bij ter ondersteuning van zijn voorgehouden identiteit,

hetgeen een negatieve indicatie vormt voor zijn algehele geloofwaardigheid. Hij brengt evenmin enig

begin van bewijs bij ter staving van zijn concrete asielmotieven. Zo toont hij niet aan dat zijn vader zou

zijn overleden of gedood, noch dat zijn huis zou zijn afgebrand (administratief dossier, stuk 4, p.11).

Verzoeker legt bovendien manifest tegenstrijdige verklaringen af inzake zijn asielrelaas en de letsels die

hij in het kader van zijn problemen beweert te hebben opgelopen. Volgens zijn verklaringen bij het

CGVS zou in de nacht van 10 op 11 maart 2010 de familie van de twee verdwenen meisjes naar het
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huis van verzoekers vader zijn gekomen en zou zijn vader, in het bijzijn van verzoeker, zijn gedood.

Tijdens datzelfde incident zou verzoeker eveneens zijn aangevallen. Zijn schouder zou daarbij zijn

gebroken en hij kreeg een steen op het hoofd. Verzoeker zou vervolgens bewusteloos en door vier

vrienden in Zimbabwe naar het ziekenhuis zijn gebracht. Na ongeveer een maand in het ziekenhuis te

hebben verbleven in Zimbabwe, zouden zijn vrienden hem in april 2010 naar Zuid-Afrika hebben

gesmokkeld en zou hij aldaar van april tot juli 2010 in het ziekenhuis hebben verbleven (ibid., p.4-5, 8-

10).

De voormelde verklaringen kunnen in het geheel niet worden gerijmd met het verloop van de feiten

zoals door verzoeker geschetst in de vragenlijst. Blijkens de vragenlijst zou zijn vader weliswaar

eveneens zijn gedood in maart 2011, doch verzoeker gaf hierbij nergens aan dat hij gedurende

hetzelfde incident zelf ook zou zijn aangevallen. Hij stelde integendeel dat hij pas werd aangevallen en

zijn letsels opliep de maand na dit incident daar waar hij aangaf: “In april 2010 werd ik bekogeld met

stenen (zie plek op voorhoofd) en ik heb ook een verwonding aan mijn schouder (zie litteken)”. Voorts

vermeldde verzoeker in de vragenlijst nergens dat hij na de aanval op zijn persoon bewusteloos zou zijn

gevallen, door zijn vrienden naar een ziekenhuis in Zimbabwe zou zijn gebracht en gedurende een

maand in een ziekenhuis in Zimbabwe zou hebben verbleven, doch stelde hij slechts: “In april 2010 ging

ik naar het ziekenhuis in Zuid-Afrika. In Zimbabwe zijn er geen goeie ziekenhuizen en In Zuid-Afrika is

de gezondheidszorg gratis” (administratief dossier, stuk 14, p.2). Hoewel de vragenlijst niet tot doel heeft

de verklaringen of het feitenrelaas in extenso weer te geven, dienen evenwel de belangrijkste feiten te

worden gemeld. De voormelde frappante tegenstrijdigheden ondergraven op fundamentele wijze de

geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas.

(…)

Evenmin kan worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert

ingevolge zijn politieke sympathieën voor de oppositiepartij MDC. Vooreerst haalde hij deze zelf nooit

aan als reden waarom hij zijn land verliet of als reden voor zijn vrees. Voorts stelde hij dat hij geen

lidkaart had, geen lid was en slechts supporter was “zoals je een voetbalclub steunt”. Tevens gaf hij aan

dat hij niet zo diep geëngageerd was in de politiek en dat hij na het beëindigen van zijn studententijd in

2007 geen problemen meer kende (administratief dossier, stuk 4, p.3, 6-7).

Waar verzoeker in het verzoekschrift tegen de bestreden motivering aanvoert dat het voor hem als

etnische Ndebele illusoir is om te vluchten naar het Mashonaland omdat de Ndebele en Shona op

gespannen voet leven, dient te worden verwezen naar zijn verklaringen op het CGVS waar hij stelde:

“Om eerlijk te zijn; ik denk niet dat ik problemen zou hebben ivm die 2 verdwenen meisjes in

bijvoorbeeld Mashonaland of een andere plaats in Zimbabwe” (ibid., p.11).

Wat betreft de aangevoerde medische problemen, zoals deze blijken uit de neergelegde attesten

(administratief dossier, stuk 17: documenten), dient te worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont

dat deze enig verband vertonen met de criteria zoals bepaald in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951. Hij beperkt zich in deze tot de algemene bewering dat mensen met zijn

aandoening in Zimbabwe buiten de maatschappij worden geplaatst, zonder echter enig begin van

informatie bij te brengen om deze bewering te staven. Bovendien blijkt uit zijn verklaringen bij het CGVS

dat hij niet zozeer vreesde te worden verstoten uit de maatschappij, doch eerder het land verliet bij

gebrek aan een goede en betaalbare gezondheidszorg (administratief dossier, stuk 4, p.11). (…)”

2.3. Waar verzoekende partij betoogt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen het ‘nieuw karakter’ van de door haar aangebrachte stukken niet heeft onderzocht, kan zij

niet worden gevolgd en gaat zij voorbij aan de pertinente overwegingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen waar deze met betrekking tot de door verzoekende partij in het

kader van haar huidige asielaanvraag voorgelegde documenten terecht oordeelt als volgt:

“(…)Uit uw verklaringen in het kader van uw eerste asielaanvraag blijkt dat u geenszins actief was

binnen de oppositiepartij MDC en dat uw betrokkenheid erg beperkt was. In arrest nr. 66 140 van de

RVV van 2 september 2011 staat hierover het volgende :

“(…)Evenmin kan worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert

ingevolge zijn politieke sympathieën voor de oppositiepartij MDC. Vooreerst haalde hij deze zelf nooit

aan als reden waarom hij zijn land verliet of als reden voor zijn vrees. Voorts stelde hij dat hij geen

lidkaart had, geen lid was en slechts supporter was “zoals je een voetbalclub steunt”. Tevens gaf hij aan

dat hij niet zo diep geëngageerd was in de politiek en dat hij na het beëindigen van zijn studententijd in

2007 geen problemen meer kende (administratief dossier, stuk 4, p.3, 6-7).(…)”
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U verklaarde bovendien in het kader van uw eerste asielaanvraag niet gestemd te hebben bij de laatste

verkiezingen omdat u geen geduld had en wist dat er lange files stonden (zie gehoor CGVS eerste

asielaanvraag dd. 30 maart 2011, p. 7), hetgeen evenmin getuigt van een ernstig politiek engagement.

Bovendien legde u in het kader van uw eerste asielaanvraag enkele bedenkelijke verklaringen af over

MDC. U stelde dat het symbool van MDC een kip was ‘(…)Misschien (…) omdat Zimbabwanen graag

kip eten (…)’ (zie gehoor CGVS eerste asielaanvraag dd. 30 maart 2011, p. 6), terwijl het werkelijke

symbool van MDC een open palm van een hand was en is (zie informatie in het administratief dossier).

Bovendien vertoont de vlag van MDC die u tijdens het eerste gehoor tekende (met volgens u een kip

erop) (zie gehoor CGVS eerste asielaanvraag dd. 30 maart 2011, p. 6 en bijlage met tekening en

notities) grote overeenkomsten met de nationale vlag van Zimbabwe (een vlag met aan de linkerkant

een driehoek en in het midden een symbool (duif op een ster) in deze driehoek ; zie informatie in het

administratief dossier), maar niet met de MDC-vlag (waarop geen driehoek staat, maar in het midden

een open palm van een hand voorkomt (zie informatie in het administratief dossier). Hierdoor kan in

bijkomende mate worden getwijfeld aan uw betrokkenheid bij MDC vooraleer u Zimbabwe verliet.

De vaststelling dat u in het kader van uw tweede asielaanvraag een originele lidkaart van MDC voorlegt

en een T-shirt met het MDC-logo, doet geen afbreuk aan voorgaande vaststellingen. Het louter

voorleggen van een MDC-lidkaart en een T-shirt is immers niet afdoende om hogervermelde

opmerkingen te pareren. Overigens staan op de MDC-lidkaart bijdrageroosters van 2012 tot 2016,

waaruit kan afgeleid worden dat de kaart afgeleverd werd na uw vertrek uit Zimbabwe. U verklaarde

tijdens uw eerste asielaanvraag uitdrukkelijk geen lid te zijn geweest van MDC (zie gehoor CGVS eerste

asielaanvraag dd. 30 maart 2011, p. 6-7), waaruit kan worden afgeleid dat u pas lid werd toen u zich in

België bevond. U brengt geen elementen aan waaruit zou kunnen blijken dat de Zimbabwaanse

autoriteiten u zouden vervolgen of dat u een reëel risico zou lopen bij terugkeer naar Zimbabwe, omdat

u zich intussen een lidkaart en een T-shirt van MDC heeft aangeschaft. Uit informatie waarover het

CGVS beschikt blijkt dat in bepaalde gevallen individuen om politieke redenen worden gearresteerd,

waaronder ook leden van MDC, maar niet dat leden van MDC in Zimbabwe op een systematische

manier vervolging riskeren omwille van hun politieke overtuiging. De vaststelling dat 2 facties van de

partij MDC (MDC-T en MDC-N) konden deelnemen aan de verkiezingen van 2013 (zie informatie in het

administratief dossier), wijst er ook op dat er geen sprake is van een systematische vervolging van

leden van de oppositie.

In het licht van al deze vaststellingen, en vooral van uw laag politiek profiel en de vaststelling dat

u pas lid werd van MDC in België, is het erg onwaarschijnlijk dat u bij de Zimbabwaanse

autoriteiten bekend zou staan als MDC-lid, laat staan vervolging riskeert bij terugkeer naar

Zimbabwe omwille van uw betrokkenheid bij/sympathie voor MDC. (…)”

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekende partij het niet eens is met de

motieven van de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat zij in wezen niet verder komt dan het

poneren van een vrees voor vervolging, het herhalen van haar eerder afgelegde en ongeloofwaardig

bevonden verklaringen, het uiten van blote beweringen en het tegenspreken en bekritiseren van de

bevindingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waarmee zij echter

deze bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.

Immers, haar verklaring partij voor het feit dat zij de lidkaart van de MDC pas heeft aangevraagd nadat

zij in België asiel had ingediend, met name omdat verwerende partij op het Commissariaat-generaal het

belang hiervan benadrukte, overtuigt de Raad geenszins. Verzoekende partij werd reeds al van in het

begin van de asielprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken gewezen op het belang van het

voorleggen van stukken ter staving van haar asielrelaas. Ook had verzoekende partij de mogelijkheid

dergelijke stukken bij te brengen tijdens haar beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

hetgeen zij echter nagelaten heeft te doen. Bovendien gaat zij met haar verweer volledig voorbij aan de

in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat het neerleggen van een originele lidkaart van MDC

en een T-shirt met het MDC-logo geen afbreuk doet aan het gebrek aan kennis in hoofde van

verzoekende partij aangaande de partij MDC. Uit haar verklaringen in het kader van haar eerste

asielaanvraag blijkt immers dat zij geenszins actief was binnen de oppositiepartij MDC en dat haar

betrokkenheid erg beperkt was. Haar verweer dat zij geen hoog profiel had bij MDC, biedt hiertoe geen

verschoning. Van iemand die beweert zijn ideologieën te delen en zich als lid van de partij beschouwd,

kan redelijkerwijze verwacht worden dat hij toch enige basiskennis heeft over deze partij, zoals wat haar

symbool en vlag is. Het louter voorleggen van een MDC-lidkaart en een T-shirt met het MDC-logo

vermag bijgevolg niet de geloofwaardigheid van verzoekende partij te herstellen. Aan voorgelegde

documenten kan slechts bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter
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ondersteuning van geloofwaardige, coherente en plausibele verklaringen, wat in casu niet het geval is.

Documenten hebben immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf

vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te

herstellen.

Ook de verwijzing naar verschillende studies en rapporten in de schriftelijke verklaring van haar

advocaat aangaande discriminatie van Ndebele maakt de kans van verzoekende partij niet groter dat de

asielzoeker in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

Dergelijke verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekende partij in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft hier in gebreke.

2.4. De Raad benadrukt in dit verband dat de Memorie van Toelichting een niet-limitatieve opsomming

bevat van gevallen waarin de nieuwe elementen de kans niet aanzienlijk groter maken dat de

asielzoeker in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet. In de

bestreden beslissing wordt uitvoerig toegelicht op welke gronden de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen tot zijn besluit komt, motieven welke niet worden ontkracht.

2.5. Wat het hoorrecht betreft blijkt uit het Verslag aan de Koning dat de beslissing om de asielzoeker

die een meervoudige of hernieuwde asielaanvraag indient al dan niet persoonlijk te horen behoort tot de

soevereine appreciatiebevoegdheid van de commissaris-generaal, dat de commissaris-generaal kan

oordelen dat hij na het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen persoonlijk onderhoud met de

asielzoeker noodzakelijk acht en dat de commissaris-generaal kan afzien van een persoonlijk gehoor

wanneer hij op grond van een individueel en inhoudelijk onderzoek van de nieuwe elementen die aan de

Minister of zijn gemachtigde werden meegedeeld zoals bepaald in artikel 51/8, tweede lid en artikel

51/10 van de vreemdelingenwet, van oordeel is dat hij een beslissing tot al dan niet in overwegingname

van de asielaanvraag kan nemen. Verzoekende partij kan dan ook niet volhouden dat de Belgische

Staat geen bijzondere regels heeft bepaald nopens de behandeling van meervoudige asielaanvragen en

meer bepaald wanneer het horen in dit kader niet vereist zou zijn. Geen enkele rechtsregel schrijft voor

dat in de tekst van de bestreden beslissing dient gemotiveerd te worden waarom de commissaris-

generaal een persoonlijk gehoor niet noodzakelijk acht.

2.6. In zoverre verzoekende partij nog artikel 3 EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat artikel 3

EVRM vereist dat verzoekende partij doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig

zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico

loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend

via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat

hij een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere

bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te

maken op voornoemd artikel.

3. Bijgevolg lijkt verzoekende partij geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter

maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

1.2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens

is met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie.

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de

verzoekende partij de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop

in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de vreemdelingenwet precies gewezen wordt,

hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.
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1.3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

1.3.2. Artikel 39/59, § 2 van de vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2, van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS arrest nr. 227.364 van 13 mei 2014; RvS arrest nr. 227.365 van 13 mei 2014).

1.4.1. Ter terechtzitting alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 17 juli 2014, voert verzoekende partij aan dat zij nieuwe stukken heeft ingediend ter

ondersteuning van haar vrees. Zij preciseert vooreerst dat zij ernstig ziek is en in haar land van

herkomst niet zal kunnen buigen op dezelfde zorg. Voorts wijst zij er op dat het de discriminatie is dat

het punt is waarom zij vraagt haar te erkennen als vluchteling of de subsidiaire bescherming toe te

kennen. Zij wijst er op dat zij slachtoffer zal worden van onmenselijke behandeling, wat tevens een

schending inhoudt van artikel 3 EVRM, omdat zij behoort tot de Ndebele etnie en omwille van deze etnie

gediscrimineerd zal worden en uitgesloten zal worden van de medische zorg in Zimbabwe waar de

Shona etnie het voor het zeggen heeft.

1.4.2. Wat betreft de medische problemen van verzoekende partij wijst de Raad er vooreerst op dat de

Raad overeenkomstig artikel 9 ter, § 1 van de vreemdelingenwet niet bevoegd is om bij de behandeling

van een beroep tegen een beslissing van het Commissariaat-generaal inzake asiel en subsidiaire

bescherming te oordelen over de vraag of verzoekende partij aan een ziekte lijdt die een reëel risico

inhoudt voor haar leven of fysieke integriteit, noch over de vraag of zij een reëel risico loopt op een

onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate verzorging mogelijk is in het land

van herkomst.

Waar zij stelt dat zij omwille van discriminatie zal uitgesloten worden van de medische zorg in Zimbabwe

omwille van haar etnische Ndebele-origine, stelt de Raad vast dat zij deze bewering geenszins weet

hard te maken. Zo werd reeds in ’s Raad arrest nr. 66 140 van 2 september 2011 in het kader van haar

eerste asielaanvraag het volgende geoordeeld: “(…) Wat betreft de aangevoerde medische problemen,

zoals deze blijken uit de neergelegde attesten (administratief dossier, stuk 17: documenten), dient te

worden opgemerkt dat verzoeker niet aantoont dat deze enig verband vertonen met de criteria zoals

bepaald in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951. Hij beperkt zich in deze tot de

algemene bewering dat mensen met zijn aandoening in Zimbabwe buiten de maatschappij worden

geplaatst, zonder echter enig begin van informatie bij te brengen om deze bewering te staven.

Bovendien blijkt uit zijn verklaringen bij het CGVS dat hij niet zozeer vreesde te worden verstoten uit de

maatschappij, doch eerder het land verliet bij gebrek aan een goede en betaalbare gezondheidszorg

(administratief dossier, stuk 4, p.11). (…)”

De loutere verwijzing naar verschillende studies en rapporten in de schriftelijke verklaring van haar

advocaat Pieter-Jan Staelens waarin hij stelt dat zij gezien zij tot de etnische minderheidsgroep Nbele

behoort, gediscrimineerd en uitgesloten zal worden van de broodnodige medische zorg, maakt de kans

van verzoekende partij niet groter dat de asielzoeker in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling

in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel

48/4 van dezelfde wet. Dergelijke verwijzing volstaat immers niet om aan te tonen dat verzoekende

partij, lid van een etnische minderheidsgroep, in haar land van herkomst wordt bedreigd en vervolgd of

dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond

en verzoekende partij blijft hier in gebreke.
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In zoverre verzoekende partij nog artikel 3 EVRM geschonden acht, herneemt de Raad dat artikel 3

EVRM vereist dat verzoekende partij doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig

zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico

loopt om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend

via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat

hij een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere

bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling op zich volstaat niet om een inbreuk uit te

maken op voornoemd artikel.

1.5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond.

Bijgevolg brengt verzoekende partij geen elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in

aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig september tweeduizend

veertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


