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nr. 28 767 van 16 juni 2009

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Zimbabwaanse nationaliteit te zijn, op 22 november

2006 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 6 november 2006.

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 verzoekschrift tot voortzetting ingediend op 24 januari 2007.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 mei 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat T. OP DE BEECK verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Zimbabwaans staatsburger te zijn, behorende tot de Shona en afkomstig uit Banket

district, provincie Mashonaland West.

Volgens uw verklaringen kwamen uw beide ouders om in een auto-ongeluk bij uw geboorte, U groeide

op op de boerderij van uw tante en haar Zwitserse echtgenoot in het Banket district, provincie

Mashonaland West. Op 10 augustus 2005 keerde u terug van een opleiding toen u onderweg de garden

boy van de boerderij tegenkwam die u waarschuwde niet naar huis te gaan omdat de Zimbabwaanse

autoriteiten de boerderij hadden ingenomen en uw oom en tante waren verdwenen met hun kinderen.

Hierna huurde u een kamer in de wijk Musimba in Chinhoyi. U begon elke week naar de kerk in Chinhoyi

te gaan. Op 18 september 2005 ging u samen met een aantal kerkleden naar een prayer workshop in
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Harare. Deze workshop was bestemd voor jongeren uit verschillende plaatsen in Zimbabwe. U werd,

samen met twee andere personen, aangeduid om de workshop te leiden. Tijdens de workshop

bekritiseerde u het regime van Mugabe. Er bleken leden van de Zanu-pf te hebben deelgenomen aan

de workshop. 0p 20 september 2005 kreeg u bezoek van politieagenten die uw kamer doorzochten. Ze

vonden in uw handtas foto’s waar u samen met uw blanke oom en met (T.M.), een lid van de

oppositiepartij MDC en een vriendin van uw tante, op stond. U werd gearresteerd en meegenomen naar

een detentieplaats. U werd er ondervraagd en ervan beschuldigd het regime van Mugabe te hebben

bekritiseerd en van jongeren te hebben opgehitst tegen het regime en voor de MDC. U werd tijdens uw

detentie misbruikt. Op de zevende dag van uw detentie slaagde u erin te ontsnappen dankzij de hulp

van een politieagent die uw tante bleek te kennen. U vluchtte naar de pastoor van uw kerk die u

onderbracht bij vrienden van hem. De pastoor regelde uw vertrek uit Zimbabwe.

Op 15 oktober 2005 verliet u Zimbabwe per vliegtuig, vergezeld door een Engels koppel. U vloog via

Zuid-Afrika en Duitsland om op 16 oktober 2005 in België aan te komen. Op 18 oktober 2005 vroeg u

asiel aan in België. Na uw aankomst in België vernam u dat uw tante zou zijn overleden, u had geen

nieuws over uw overige familieleden.

B. Motivering

Niettegenstaande de initiële beslissing tot verder onderzoek door het Commissariaat-generaal (hierna

CGVS) dient in de fase van het onderzoek ten gronde (hierna TG) te worden vastgesteld dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk

te maken.

Er dient te worden vastgesteld dat u tijdens uw gehoren voor het CGVS er niet in geslaagd bent om

aannemelijk te maken dat u heel uw leven, van uw geboorte tot aan uw vertrek op 15 oktober 2005, in

Zimbabwe hebt gewoond, en meer bepaald in de regio van Banket, provincie Mashonaland West. U

bleek immers over een geringe kennis over deze regio te beschikken. Zo kon u tijdens het gehoor in

dringend beroep (hierna DB) naast Banket en de hoofdstad Chinhoyi slechts vijf andere plaatsen in uw

provincie opsommen (zie gehoorverslag DB dd. 03/01/2006, p.7-8). Tijdens het gehoor TG kon u er nog

één extra geven, namelijk Karoy, en verklaarde u verder foutief dat Kwekwe eveneens in Mashonaland

West ligt (zie gehoorverslag TG p.10; informatie in administratief dossier). Bovendien bleken de plaatsen

die u gaf geen plaatsen in de onmiddellijke omgeving van Banket te zijn, waar u beweerde te hebben

gewoond tot aan de verdwijning van uw oom en tante, maar merkwaardig genoeg plaatsen op een

respectievelijke afstand van Banket te zijn. Hieruit kan geconcludeerd worden dat u blijkbaar geen

plaatsen in de onmiddellijke omgeving van Banket kende, aangezien u geen andere plaatsen in

Mashonaland West kon geven. Ook toen u de naam van drie plaatsen die meer in de buurt van Banket

liggen werd gegeven, herkende u deze niet als dusdanig (zie gehoorverslag TG p.12). Verder beweerde

u foutief dat er geen rivieren in uw regio stroomden, zelfs niet in uw provincie Mashonaland West (zie

gehoorverslag DB p.19; informatie in het administratief dossier). U stelde foutief dat er op de weg van

Banket naar Harare geen steden of dorpen liggen, maar alleen maar boerderijen waar u geen naam van

kon geven (zie gehoorverslag DB p.7; informatie in administratief dossier). Uit uw verklaringen kan

worden opgemaakt dat Banket een ruraal gebied is waar boerderijen liggen (zie gehoorverslag DB p.7),

maar u slaagde er niet in om hier concrete informatie over te geven. Op de vraag of er andere

boerderijen bij jullie in de buurt waren, antwoordde u eerst negatief. Toen u er op werd gewezen dat er,

als het een ruraal gebied is, toch andere boerderijen moeten zijn, antwoordde u dat er geen andere

grote boerderijen zoals die van uw familie waren, maar slechts boerderijen “voor de mensen” en dat er

op de weg naar Banket ook veel boerderijen waren. Op de vraag of u dan andere boeren of buren in de

buurt van jullie boerderij kende en hun naam kon geven, moest u echter negatief antwoorden. U

beweerde dat men niet zomaar naar de mensen kon gaan en hen vragen stellen. U vermeldde wel een

blanke van wie zijn boerderij werd afgenomen, maar u kon noch zijn naam, noch de naam van de

personen die zijn boerderij hadden afgenomen, geven, noch kon u zijn boerderij lokaliseren. U

verklaarde dat er vele blanke boeren in uw buurt en in Banket waren, maar ook van hen kon u geen

enkele naam geven (zie gehoorverslag DB p.10-12). Bovendien herkende u, toen u de naam van een

blanke boer uit de omgeving van Banket die in 2005 werd vermoord werd gegeven, deze niet als

dusdanig (zie gehoorverslag DB p.39; informatie in administratief dossier).

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat zowel uw actieve als uw passieve kennis van het Shona

uiterst gebrekkig bleken te zijn (zie gehoorverslag TG p.6-7). Dit is erg merkwaardig aangezien u zelf

had verklaard dat u maar een beetje Shona spreekt, maar dat u het wel verstaat als iemand het spreekt

(zie gehoorverslag DB p.3) en dat u volgens de door uzelf neergelegde kopies van uw rapporten van
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Banket school gedurende zeven jaar Shona heeft gevolgd in de lagere school, waarbij u leerde lezen en

schrijven in het Shona (zie kopies in het administratief dossier). Het is dan ook niet aannemelijk dat u er

niet in slaagde om eenvoudige woorden in het Shona, zoals het werkwoord spreken, berg, bloem, wit,...

te herkennen, noch dat u bijvoorbeeld het werkwoord spreken kon vervoegen in het Shona of dat u de

Shona-vertaling van een aantal eenvoudige woorden zoals bloem, berg, blauw,... niet kon geven. Te

meer daar uit de informatie waar het CGVS over beschikt, en waarvan een kopie is toegevoegd aan het

administratief dossier, blijkt dat Shona door meer dan 80% van de Zimbabwaanse bevolking wordt

gesproken. De bewijswaarde van de kopies van uw rapporten van Banket school wordt hierdoor ook in

twijfel getrokken.

Ook uw algemene kennis over Zimbabwe liet op een aantal vlakken te wensen over. Zo kon u maar één

tv-station in Zimbabwe noemen en geen enkel radiostation. Verder kende u slechts één Zimbabwaanse

krant en geen enkel tijdschrift, alhoewel er volgens de informatie waar het CGVS over beschikt, en

waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratief dossier, meerdere zijn (zie gehoorverslag TG

p.9-10). Uw verklaring dat u zich hier niet zo voor interesseerde dat men u maar vragen moest stellen

over de aardrijkskunde van Zimbabwe want dat u daar wel op kon antwoorden (zie gehoorverslag TG

p.8-9), is weinig overtuigend. Bovendien bleek ook uw aardrijkskundige kennis volgens de hierboven

gemaakte vaststellingen niet overtuigend.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat uw recente verblijf in Zimbabwe, meer bepaald Banket,

Mashonaland West, niet geloofwaardig is. Bijgevolg kan ook geen geloof worden gehecht aan de door u

ingeroepen asielmotieven.

De door u ter staving van uw asielrelaas neergelegde documenten zijn niet van die aard om

bovenstaande argumentatie te wijzigen. Aan de kopies van uw studentenkaart van Banket Primary

School, van uw geboorteakte, van het attest van Banket School, van uw rapporten van Banket School,

van het attest van The Saluation Army Officer’s Training College and Conference Centre en van het

attest van Resort Mazvikadei, kan, gezien bovenstaande vaststellingen in verband met de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas, geen bewijswaarde worden gehecht. Een document moet, om

bewijskrachtig te zijn, immers een relaas ondersteunen dat geloofwaardig is, hetgeen in casu niet het

geval is. Bovendien betreft het hier allemaal kopies en geen originele documenten. Betreffende de kopie

van het attest van The Salvation Army Officer’s Training College and Conference Centre, opgesteld door

de pastor van de kerk Salvation Army te Chinhoyi waar u volgens uw verklaringen onderdak zocht (zie

gehoorverslag DB p.15-16), dient te worden opgemerkt dat het document spreekt van The Salvation

Army en dat u zelf tijdens het gehoor in DB de kerk ook Salvation Army noemde, terwijl u voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) en in uw dringend beroep dd. 23/11/2005, toen u het desbetreffende

attest van de pastor nog niet kon voorleggen, merkwaardig genoeg steeds sprak van Sallutation Army

(zie gehoorverslag DVZ dd. 22/11/2005, p.14; kopie dringend beroepschrift in administratief dossier).

Het internetartikel van Reporters sans frontiers gaat over een wetsvoorstel over het onderscheppen van

berichten, maar voegt niets toe aan uw asielrelaas. Ook het adres van mevrouw (F.), een psychologe

die u volgens uw verklaringen een aantal keer zou hebben gezien naar aanleiding van een

betreurenswaardig incident in het opvangcentrum (zie gehoorverslag TG p.35), voegt verder niets toe

aan uw asielrelaas.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u noch als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend, noch voor subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster meent dat zij aanspraak kan maken op de vluchtelingenstatus, aangezien zij een

politiek vluchteling is in de zin van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.

Zij werpt op dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (verder: CGVS) na

het gehoor in dringend beroep besloot tot een aanvaardbare kennis van de regio, met als gevolg een

gunstige beslissing, om vervolgens na het gehoor ten gronde te besluiten dat zij helemaal niet van de

beweerde regio kan zijn en in de bestreden beslissing quasi uitsluitend te verwijzen naar de nota’s van

het gehoor in dringend beroep, hetgeen een inconsequente houding van het CGVS verraadt.

Verzoekster wijst erop dat zij tijdens het gehoor in dringend beroep heel wat antwoorden gaf op de

talloze vragen die haar werden gesteld over Banket. Zij tracht haar geringe kennis over de regio Banket

te verantwoorden door te wijzen op haar jeugdige leeftijd en het feit dat zij verre van een perfecte
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geografische kennis heeft. Het is tevens niet onbegrijpelijk dat er al eens een stadje of dorp verkeerd of

te ver buiten de regio wordt gesitueerd.

Verzoekster meent dat haar gebrekkige kennis (zowel actieve als passieve) van de Shona-taal de

geloofwaardigheid van haar dossier niet hoeft te ondermijnen. Zij voert aan dat zij slechts zeer

rudimentaire begrippen kan verstaan, zij thuis nooit Shona heeft gesproken en zij het weinige Shona dat

ze had geleerd op school na haar schooltijd niet meer gebruikte en vergat. Aangezien het CGVS

aangeeft dat 80% van de bevolking Shona spreekt, rest er 20% van de bevolking die niet met de taal

vertrouwd is.

Verzoekster voert aan dat zij een coherent relaas heeft gegeven van de gebeurtenissen die zij heeft

meegemaakt, waarin geen tegenstrijdigheden te noteren vielen, en waarover het CGVS zelf blijkbaar

geen opmerkingen heeft.

Zij verklaart dat haar asielaanvraag wordt ondersteund door bewijskrachtige stukken daar zij heel wat

stukken neerlegde (o.m. van haar genoten onderwijs). Verzoekster is van oordeel dat het CGVS de

zaken omdraait door te stellen dat de door haar neergelegde stukken slechts nuttig zijn voor zover zij

een geloofwaardig verhaal ondersteunen daar waar stukken er juist voor zorgen dat het verhaal beter

gefundeerd wordt.

Zij haalt aan dat de verkeerde benaming “Sallutation Army” i.p.v. “Salvation Army” niet doorslaggevend

kan zijn daar het een weinig alledaags begrip betreft waarover verwarring mogelijk is.

Verzoekster verklaart geen marge te zien daar er geen ruimte lijkt te zijn voor de toepassing van de

subsidiaire beschermingsstatus. Zij is evenmin afkomstig uit een land of regio te catalogeren onder

“willekeurig geweld in geval van een internationaal of intern gewapend conflict”.

2.2. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De verklaringen

mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in beginsel bij de kandidaat-

vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas

en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven. Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr.

43.027) en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te

vullen (RvS 5 juli 2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen

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

verklaringen.

Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake haar vliegreis naar België, hetgeen een negatieve

indicatie betreft voor haar geloofwaardigheid.

Dat een asielaanvraag initieel ontvankelijk werd verklaard door het CGVS staat er niet aan in de weg dat

in de gegrondheidsfase, na verder onderzoek, de door verzoekster aangehaalde feiten opnieuw dienen

te worden onderzocht en geapprecieerd. Wanneer het CGVS op basis van de gehoren in dringend

beroep en ten gronde tot de conclusie komt dat verzoeksters recente verblijf in Zimbabwe, meer

bepaald Banket, Mashonaland West, niet geloofwaardig is, kan hieruit geenszins een inconsequente

houding worden afgeleid en duidt dit integendeel op een grondige behandeling van de door haar

aangebrachte gegevens.

Van een kandidaat-vluchtelinge kan verwacht kan worden dat zij kan antwoorden op eenvoudige vragen

omtrent haar beweerde streek van afkomst, waar zij haar hele leven zou hebben gewoond. Uit het in de

bestreden beslissing aangetoonde gebrek aan kennis van die streek kon het CGVS in alle redelijkheid

afleiden dat verzoekster niet aannemelijk gemaakt heeft dat zij van haar geboorte tot aan haar vertrek

op 15 oktober 2005 in Zimbabwe, meer bepaald in de regio van Banket, provincie Mashonaland West,

heeft gewoond. Verzoekster weerlegt geenszins in concreto de gedane vaststellingen omtrent (i) de

door haar opgesomde plaatsen in de provincie, die bovendien niet in de naaste omgeving van Banket

gelegen zijn (ii) het feit dat zij niet vertrouwd bleek te zijn met drie aangehaalde plaatsen in de buurt van

Banket (iii) haar onwetendheid omtrent waterlopen (iv) de vaagheid van haar verklaringen inzake de

boerderijen, buren en de situering van boerderijen op de weg van Banket naar Harare. Aangaande

verzoeksters aangevoerde jeugdige leeftijd dient te worden vastgesteld dat zij twintig jaar was toen zij

Zimbabwe heeft verlaten, hetgeen bezwaarlijk als zeer jong kan worden beschouwd.
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Verzoeksters gebrekkige kennis van het Shona is opmerkelijk daar ze zelf had verklaard het Shona te

verstaan als iemand het spreekt (administratief dossier, stuk 12, p.3) en zij blijkens de door haar

bijgebrachte documenten gedurende zeven jaar Shona heeft gevolgd, waarbij zij leerde lezen en

schrijven in het Shona. Het is dan ook niet aannemelijk dat zij noch de eenvoudige woorden herkende

die haar werden gevraagd in het Shona, noch de Shona-vertaling van een aantal eenvoudige woorden

kon geven.

Verzoekster weerlegt evenmin het door de bestreden beslissing opgemerkte gebrek aan algemene

kennis, in casu het feit dat zij slechts één tv-station, geen radiostation, slechts één krant en geen

tijdschrift kon vermelden. Deze vaststellingen vinden steun in het administratief dossier, zijn terecht en

pertinent en worden door de Raad overgenomen.

Inzake de verkeerde benaming “Sallutation Army” in plaats van “Salvation Army” dient te worden

opgemerkt dat het niet overtuigt dat verzoekster zich verscheidene malen, zowel in woord als geschrift

(stuk 18, p.14; stuk 16, p.9,11) vergist omtrent de correcte benaming van haar kerk dan wel geloof.

Gelet op voormelde vaststellingen besloot het CGVS terecht dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat

zij tot aan haar beweerd vertrek in 2005 in Zimbabwe verbleef. Dat verzoekster wel kon antwoorden op

een aantal andere vragen, weegt in casu niet op tegen de hoger gedane vaststellingen.

De door haar bijgebrachte documenten worden slechts bijgebracht in kopie, zodat hieraan, gelet op de

manipuleerbaarheid van kopieën geen bewijswaarde kan worden toegekend. Zij vermogen niet haar

teloorgegane geloofwaardigheid te herstellen aangezien zij in casu niet ondersteund worden door

geloofwaardige verklaringen.

Aangezien verzoekster niet aannemelijk maakt in 2005 nog in Zimbabwe verbleven te hebben, kan er

geen geloof gehecht worden aan de voorgehouden asielmotieven.

Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor

vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat zij niet voldoet aan de

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15 december 1980.

2.3. Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van haar bewering in Zimbabwe te hebben

verbleven vooraleer zij naar België kwam (zie sub 2.2.) en de elementen in het administratief dossier

toont verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel

risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4 §2 van de Vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zestien juni tweeduizend en negen door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. SANEN, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. SANEN W. MULS


