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nr. 216 644 van 12 februari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat N. DESGUIN

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

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

29 november 2018 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 25 oktober 2018.

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 18 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 januari 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat N.

DESGUIN en van attaché I. SNEYERS, 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 beschikt over de Zimbabwaanse nationaliteit en werd geboren op 12 juli 2000 in Makoni. Uw moeder

vertrok uit Zimbabwe in november 2015 naar België waarna u bij uw nonkel ging wonen. Eind januari

2016 op een vrijdagnamiddag kwamen er twee politiemannen u na school opzoeken en stelden u

vragen over uw moeder. Ze wilden van u weten welk werk uw moeder deed en waar ze zich bevond

maar u zei hen dat u niet wist waar uw moeder zich bevond.
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Deze politiemannen kwamen in totaal vijf maal langs en de laatste keer dat ze u kwamen opzoeken in

juni 2016 zeiden ze dat uw moeder gezocht werd en dat ze wisten dat u loog. Ze waarschuwden u dat

ze alles met u zouden kunnen doen eenmaal u zestien jaar werd in juli 2016. U besloot daarop

Zimbabwe te verlaten en op 12 juli 2016 nam u het vliegtuig naar België waar u de volgende dag

aankwam en er internationale bescherming verzocht op 26 juli 2018.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade ’ zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u dat u Zimbabwe ontvluchtte nadat u

bedreigd werd door politiemannen die op zoek waren naar uw moeder. Toen er u gevraagd werd of u

wist hoe het komt dat uw moeder gezocht werd door de politie, zei u dat u het niet zeker was, dat uw

moeder u niet alles vertelde maar dat u weet dat het om politieke redenen gaat (zie notities persoonlijk

onderhoud CGVS p.7).

Gevraagd wat u daarmee bedoelde, zei u dat uw moeder lid was van de politieke partij MDC. U wist niet

sinds hoe lang uw moeder lid was van het MDC maar u zag thuis wel T-shirts van het MDC liggen. U

verklaarde verder dat uw moeder u niet zei wat er dan gebeurd was waardoor ze moest wegvluchten. U

vroeg het haar wel eenmaal u bij haar in België was en ze zei u dat ze, naast politieke redenen, ook

illegale zaken deed maar ze gaf u verder geen details en die zou u ook nooit gevraagd hebben.

Gevraagd of uw moeder dan actief was binnen de MDC en wat ze dan precies deed, zei u dat u er niet

veel van weet want u groeide op bij uw grootouders die niets met politiek te maken hebben (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.8).

Wat uw verklaringen betreft over de redenen die ervoor zouden gezorgd hebben dat uw moeder uit

Zimbabwe moest wegvluchten moet er opgemerkt worden dat het verzoek tot internationale

bescherming van uw moeder reeds behandeld werd en deze werd op 29 februari 2016 door het

Commissariaat-generaal afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (zie informatie in de blauwe map in het administratief

dossier).

Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maar dit

beroep werd ingediend buiten de wettelijk voorziene beroepstermijn zodat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen op 21 juni 2016 het beroep heeft verworpen. Zodoende staat de

beoordeling van het eerste verzoek tot internationale bescherming van uw moeder vast.

Hierover kan ook nog opgemerkt worden dat, zoals hierboven reeds beschreven, u verklaarde dat u zou

weten dat uw moeder uit Zimbabwe moest vertrekken omwille van haar lidmaatschap van het MDC.

Vreemd genoeg haalde uw moeder, noch in haar eerste verzoek tot internationale bescherming, noch in

haar eerste volgend verzoek tot internationale bescherming aan dat ze lid zou geweest zijn van het

MDC en dat dit een reden zou geweest zijn voor haar om te vertrekken uit Zimbabwe.

Op 14 september 2016 nam het CGVS de beslissing van weigering tot in overwegingname van dit

eerste volgend verzoek. Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen die de beslissing van het CGVS bevestigde op 30 november 2016.

In het tweede volgend verzoek dat uw moeder indiende op 15 mei 2017 verklaarde uw moeder dan wel

dat ze MDC lid zou zijn.
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De verklaringen dat uw moeder lid zou geweest zijn van het MDC en de documenten die ze daarvan

neerlegde werden door het CGVS niet geloofwaardig bevonden en werden dan ook niet beschouwd als

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maakten dat uw moeder 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 diezelfde wet in aanmerking kwam.

Op 26 juni 2017 nam het CGVS dan ook de beslissing van weigering tot in overwegingname van dit

tweede volgend verzoek. Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen die de beslissing van het CGVS bevestigde op 8 januari 2018.

Ook het vierde volgend verzoek van uw moeder, ingediend op 26 juli 2018 werd op 10 september 2018

door het Commissariaat-generaal afgesloten met een beslissing van weigering tot in overwegingname.

Tegen deze beslissing werd geen beroep ingediend.

Aangezien er geen geloof gehecht werd aan de verklaringen van uw moeder over haar politieke

en andere redenen die ze zou gehad hebben om Zimbabwe te ontvluchten kan er dan ook geen

geloof gehecht worden aan uw verklaringen dat er u politiemannen in Zimbabwe kwamen

opzoeken omdat ze uw moeder zouden gezocht hebben.

U verklaarde tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS dat er, naast de verklaarde problemen van

uw moeder geen andere redenen zijn waarom u niet naar Zimbabwe zou kunnen terugkeren (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.10).

Gelet op bovenstaande vaststellingen, heeft u niet aannemelijk kunnen maken dat er in uwen

hoofde een gegronde vrees voor vervolging, zoals bepaald in de conventie van Genève, of een

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

bescherming, in aanmerking kan worden genomen.

Ter ondersteuning van uw verzoek tot internationale bescherming legde u de volgende documenten

neer: een email van uw advocate met in bijlage de koppies van uw paspoort dat u bij DVZ neerlegde

maar dat zich niet in het dossier bevindt, een affidavit van uw nonkel, een internetartikel waarin de naam

van uw moeder vermeld wordt, een brief van de rechtbank in Mutare betreffende de erfenis van uw

vader, uittreksels van uw bankrekening, een brief van uw school in Zimbabwe en een schoolrapport.

Wat betreft de email van uw advocate waarin deze het bewijs van neerlegging van uw paspoort bij DVZ

doorstuurt; dat u uw paspoort neerlegde bij DVZ wordt door het CGVS niet in twijfel getrokken. Dit staat

ook zo aangegeven in het verslag van het interview dat u bij DVZ deed (zie verklaringen DVZ,

persoonlijke documenten in het administratief dossier). Het CGVS kan enkel vaststellen dat men bij DVZ

inderdaad uw paspoort afnam maar dat dit paspoort zich niet in het dossier bevond dat het CGVS van

DVZ kreeg.

Wat betreft de koppies van uw paspoort: uw identiteit wordt hier niet in twijfel getrokken. Dit document

verandert dan ook niets aan de hierboven gedane vaststellingen. Verder moet er ook vastgesteld

worden dat u met dit paspoort en een visum voor Frankrijk met het vliegtuig van Zimbabwe naar België

reisde en u verklaarde dat u zelf uw paspoort toonde bij de paspoortcontrole in Zimbabwe (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS p.6).

Wat betreft het affidavit van uw oom dat u neerlegde en het bijhorende internetartikel waarin de naam

W. C. vermeld wordt: ten eerste moet hierover opgemerkt worden dat uw moeder deze documenten

al neerlegde in haar derde volgend verzoek en dat deze documenten door het CGVS niet als een nieuw

element beschouwd werden (zie beslissing in de blauwe map in het administratief dossier).

Verder kan over dit internetartikel ook worden opgemerkt dat, uit informatie waarover het CGVS

beschikt, en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er in uw land van

herkomst een hoge graad van corruptie heerst. Bijgevolg is de bewijswaarde van Zimbabwaanse

documenten bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder

vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas.

Wat betreft de kopie van de affidavit opgemaakt d.d. 12 maart 2018 door uw oom Gideon; dit is een

duidelijk gesolliciteerde getuigenis opgemaakt door uw oom die geen afbreuk doet aan de hierboven

gedane vaststellingen.
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Wat betreft de brief van de rechtbank over de verdeling van de erfenis van uw vader en de

bankrekening uittreksels die u neerlegde om aan te tonen dat u al geld gekregen had van de erfenis van

uw vader: dit wordt hier niet in twijfel getrokken en verandert dus ook niets aan de hierboven gedane

vaststellingen.

Wat betreft de bief van uw school in Zimbabwe en uw schoolrapport: ook deze veranderen niets aan de

hierboven gedane vaststellingen.

C. Conclusie

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

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker roept een appreciatiefout in alsook de schending “van de artikelen 48/3 tot 48/7 en 62

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

en verwijdering van vreemdelingen (verder: Vreemdelingenwet); het artikel 3 van het Europees verdrag

voor de rechten van de mens; het artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende het statuut van vluchtelingen; artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

formele motivering van de bestuurshandelingen; van het administratief rechtsbeginsel van de

zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen en schending van het administratief rechtsbeginsel

van behoorlijk bestuur volgens hetwelk, onder anderen, men recht op een eerlijke administratieve

procedure heeft en de administratie serieus en zorgvuldig werkt.”

Inzake zijn individuele vluchtmotieven stelt verzoeker:

“Hoewel werden de vorige asielaanvragen van verzoekers moeder negatief afgesloten en werd er geen

geloof gehecht aan haar relaas, is het geen voldoende reden om verzoeker asielaanvraag en de

documenten die hij heeft neergelegd, ter staving van zijn relaas, niet te analyseren of hen niet de nodige

en juiste belang te geven.

De bestreden beslissing stoelt uitsluitend op het feit dat de vorige asielverklaringen afgesloten werden

en dat er geen geloof werd gehecht aan de feiten aangehaald door voerzoekers moeder gedurende de

vorige asielaanvragen.

Dergelijke redenering kan niet gevolgd worden aangezien er wel persoonlijke motieven worden

ingeroepen door verzoeker ter staving van zijn asielaanvraag.

Inderdaad, hij werd meermaals benaderd door politieagenten die op zoek waren naar zijn moeder en hij

werd met de dood bedreigd indien hij de plaats waar zijn moeder zich bevindt niet meedeelde. Hij werd

dus persoonlijk als doelwit genomen door de vervolgers van zijn moeder. Verzoeker heeft tijdens zijn

verhoor gedetailleerde en coherente verklaringen afgelegd omtrent deze gebeurtenissen.

De bestreden beslissing bevat jammer genoeg geen enkel motivering aangaande deze persoonlijke

vluchtmotieven voorgesteld door verzoeker.

Verzoeker vraagt dat zijn nood aan bescherming onderzocht wordt rekening houdend met alle

belangrijke en nieuwe documenten die hij heeft kunnen verzamelen. De inhoud van de documenten kan

niet enkel worden verworpen omwille van het feit dat de vorige asielaanvragen van zijn moeder en het

geloof dat daaraan gehecht werd verworpen.”

Omtrent de bijgebrachte documenten stelt verzoeker:

“De neergelegde documenten dienen in aanmerking te komen om het relaas van verzoekende partij te

staven. Uit deze documenten kan er worden afgeleid dat het relaas van verzoekende partij wel

geloofwaardig en zijn afdoende om haar nood aan bescherming aan te tonen.

Het CGVS weigert deze in aanmerking te nemen omdat deze, in het kader van verzoekers moeder

meervoudige asielaanvraag, niet als 'nieuwe element' in de zin van artikel 57/6 van de

Vreemdelingenwet werden beschouwd.

Zulke motivering is niet afdoende om geen enkel bewijswaarde te hechten aan de neergelegde

documenten.

Verwerende partij had de documenten op een zorgvuldige manier moeten onderzoeken, quod non in

casu.

De persartikel is van doorslaggevende belang om de geloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas te

staven. De naam van haar moeder wordt erin vermeld als lid van MDC. Er wordt ook vermeld dat ze een

vrees voor het Z.PF regime koestert.
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Dit is afdoende om een gegronde vrees voor vervolging omwille van politieke overtuigingen te bewijzen.

Verzoekers moeder naam is nu gelinkt met de voornaamste oppositiepartij in Zimbabwe, het doet er niet

aan toe indien deze politieke activisme overeenkomst met de werkelijkheid, de nationale autoriteiten

beschouwen haar als een opposant.

Leden van MDC worden geconfronteerd met daden van repressie en vervolgingen voor politieke

redenen. Dit blijkt uit een rapport van Amnesty International voor het jaar 2017 (stuk 3):

(…)

Ook recente gebeurtenissen in Zimbabwe bevestigen dat er ernstige risico's zijn van mishandeling voor

opposanten in geval van terugkeer. De nieuwe president Emmerson Mnangagwa zet de repressieve lijn

van Robert Mugabe door. Begin augustus 2018, heeft de leger het vuur geopend op de protestanten

(Persbericht Le Monde dd 01.08.2018, stuk 4).

Het CGVS is van mening dat aangezien de hoge graad van corruptie in het land van herkomst, de

bewijswaarde van Zimbabwaanse documenten bijzonder relatief is.

De Commissaris-generaal kan nochtans niet ontkennen dat verzoeker een persartikel niet zomaar zou

kunnen opstellen en dat zulke document toch bewijskrachtig is, zelfs indien de corruptiegraad in

Zimbabwe hoog is.

Wat betreft de getuigenis van verzoekers nonkel. in tegenstelling tot de bewering van de Commissaris-

generaal die het document ten onrechte afdoet als "gesolliciteerd", schetst dit nieuw en gedetailleerd

document een getrouwe en objectieve beeld van de vervolgingsfeiten waaraan verzoekster en haar

zoon het slachtoffer waren.”

Verzoeker voegt een Amnesty International jaarrapport bij het verzoekschrift alsook een persbericht van

Le Monde van 1 augustus 2018.

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven

ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden

gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek

onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen

de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het

feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in

aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 van het EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 van het EVRM een risico op

vervolging omwille van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève

omvat (UNHCR, “Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights”,

Regional Bureau For Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus

2006, deel 2.1, nr. 3.7).

Artikel 3 van het EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet

van 15 december 1980 (cf. HvJ C-465/07, “Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie”, 2009,

http://curia.europa.eu).

Daarnaast biedt artikel 3 van het EVRM een vergelijkbare bescherming als deze voorzien in artikel 48/4,

§ 2, c) van de Vreemdelingenwet. Beide bepalingen beogen bescherming te bieden wanneer, in

uitzonderlijke omstandigheden, de mate van het veralgemeend geweld van een dergelijke intensiteit is

dat eenieder die terugkeert naar een bepaalde regio, louter door zijn aanwezigheid aldaar, een reëel

risico loopt op ernstige schade (cf. EHRM, “Sufi en Elmi v. het Verenigd Koninkrijk”, nrs. 8319/07 en

11449/07, 28 juni 2011, § 226).

Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen een beslissing van de

commissaris-generaal voor vluchtelingen en staatlozen geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus

dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend

onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 van het EVRM is dan ook niet aan de orde.
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2.2.3. De Raad dient inzake het verzoek om internationale bescherming een arrest te vellen dat op

afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom een verzoeker om internationale bescherming al

dan niet beantwoordt aan de criteria van artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij

niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen over volheid van rechtsmacht, hetgeen impliceert dat het geschil

met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een

onderzoek voert binnen de lijnen van het rechtsplegingsdossier en rekening houdend met het

verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak 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, 96 en 133).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.4. Verzoeker voert aan dat hij persoonlijke motieven heeft ter staving van zijn verzoek tot

internationale bescherming; in casu stelt hij: “Inderdaad, hij werd meermaals benaderd door

politieagenten die op zoek waren naar zijn moeder en hij werd met de dood bedreigd indien hij de plaats

waar zijn moeder zich bevindt niet meedeelde. Hij werd dus persoonlijk als doelwit genomen door de

vervolgers van zijn moeder. Verzoeker heeft tijdens zijn verhoor gedetailleerde en coherente

verklaringen afgelegd omtrent deze gebeurtenissen”.

De Raad stelt vooreerst vast dat verzoeker tijdens het gehoor op 19 september 2018 op het CGVS

nergens verklaarde dat hij met de dood werd bedreigd. Daarenboven blijkt dat verzoeker zijn land van

herkomst volledig ongehinderd kon verlaten met zijn eigen paspoort na controle aan de

paspoortcontrole (gehoor CGVS, p. 6). Indien verzoeker al benaderd zou zijn geweest door de politie

teneinde de verblijfplaats van zijn moeder te kennen, dan is dit klaarblijkelijk maar geweest binnen het

kader van een gewoon politioneel informatieonderzoek inzake zijn moeder. Nergens blijkt immers dat

verzoeker ook maar op één moment persoonlijk in de negatieve belangstelling stond van de autoriteiten

van zijn land van herkomst.

Voorgaande vaststellingen inzake verzoeker voegen zich bij de terechte motivering in de bestreden

beslissing die steun vindt in de stukken van het administratief dossier:

“Wat uw verklaringen betreft over de redenen die ervoor zouden gezorgd hebben dat uw moeder uit

Zimbabwe moest wegvluchten moet er opgemerkt worden dat het verzoek tot internationale

bescherming van uw moeder reeds behandeld werd en deze werd op 29 februari 2016 door het

Commissariaat-generaal afgesloten met een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus (zie informatie in de blauwe map in het administratief

dossier).

Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen maar dit

beroep werd ingediend buiten de wettelijk voorziene beroepstermijn zodat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen op 21 juni 2016 het beroep heeft verworpen. Zodoende staat de

beoordeling van het eerste verzoek tot internationale bescherming van uw moeder vast.

Hierover kan ook nog opgemerkt worden dat, zoals hierboven reeds beschreven, u verklaarde dat u zou

weten dat uw moeder uit Zimbabwe moest vertrekken omwille van haar lidmaatschap van het MDC.

Vreemd genoeg haalde uw moeder, noch in haar eerste verzoek tot internationale bescherming, noch in

haar eerste volgend verzoek tot internationale bescherming aan dat ze lid zou geweest zijn van het

MDC en dat dit een reden zou geweest zijn voor haar om te vertrekken uit Zimbabwe.

Op 14 september 2016 nam het CGVS de beslissing van weigering tot in overwegingname van dit

eerste volgend verzoek. Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen die de beslissing van het CGVS bevestigde op 30 november 2016.

In het tweede volgend verzoek dat uw moeder indiende op 15 mei 2017 verklaarde uw moeder dan wel

dat ze MDC lid zou zijn.

De verklaringen dat uw moeder lid zou geweest zijn van het MDC en de documenten die ze daarvan

neerlegde werden door het CGVS niet geloofwaardig bevonden en werden dan ook niet beschouwd als

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maakten dat uw moeder 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 diezelfde wet in aanmerking kwam.
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Op 26 juni 2017 nam het CGVS dan ook de beslissing van weigering tot in overwegingname van dit

tweede volgend verzoek. Uw moeder ging tegen deze beslissing in beroep bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen die de beslissing van het CGVS bevestigde op 8 januari 2018.

Ook het vierde volgend verzoek van uw moeder, ingediend op 26 juli 2018 werd op 10 september 2018

door het Commissariaat-generaal afgesloten met een beslissing van weigering tot in overwegingname.

Tegen deze beslissing werd geen beroep ingediend.”

Verzoeker verwijst verder nog naar een persartikel waarin de naam van zijn moeder voorkomt. De

loutere verwijzing naar dit artikel is, mede gelet op de hogere vaststellingen, niet afdoende om de

motivering te weerleggen die stelt: “Wat betreft het (…) bijhorende internetartikel waarin de naam

Winnet C. vermeld wordt: ten eerste moet hierover opgemerkt worden dat uw moeder deze documenten

al neerlegde in haar derde volgend verzoek en dat deze documenten door het CGVS niet als een nieuw

element beschouwd werden (zie beslissing in de blauwe map in het administratief dossier). Verder kan

over dit internetartikel ook worden opgemerkt dat, uit informatie waarover het CGVS beschikt,

en waarvan een bijlage in uw administratief dossier is gevoegd, blijkt dat er in uw land van herkomst een

hoge graad van corruptie heerst. Bijgevolg is de bewijswaarde van Zimbabwaanse documenten

bijzonder relatief en zijn deze op zich niet van dien aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde

ongeloofwaardigheid van uw relaas.”

De getuigenis van verzoekers oom kan omwille van de nauwe familiebanden bezwaarlijk aanzien

worden als een “getrouwe en objectieve beeld van de vervolgingsfeiten” waarvan verzoeker en zijn

moeder het slachtoffer zouden zijn (geweest). De navolgende motivering wordt dan ook door de Raad

overgenomen: “Wat betreft de kopie van de affidavit opgemaakt d.d. 12 maart 2018 door uw oom

Gideon; dit is een duidelijk gesolliciteerde getuigenis opgemaakt door uw oom die geen afbreuk doet

aan de hierboven gedane vaststellingen.”

Verzoeker maakt derhalve niet aannemelijk dat hij het profiel van een opposant heeft en de verwijzing

naar landeninformatie over de behandeling van opposanten is dan ook niet dienstig.

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

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2.5. Verzoeker voert buiten de elementen van het vluchtelingenrelaas geen specifiek element aan ter

ondersteuning van zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Verzoeker toont

gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen 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 de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf februari tweeduizend negentien door:

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

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


