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nr. 225 973 van 10 september 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. LUYTENS

Lakenselaan 53

1090 BRUSSEL

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 17 mei 2019

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

staatlozen van 15 april 2019.

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 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat L.

LUYTENS 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 verklaart een staatsburger van Zimbabwe te zijn van shona-origine, geboren te Harare, waar u ook tot

het vertrek uit het land heeft gewoond. Uw familie heeft eveneens een huis op het platteland, namelijk in

Chikwakwa in Goromanzi. U ging er zo goed als maandelijks om voor het huis en de koeien te zorgen

die uw familie er had. U woonde er eveneens bij uw grootmoeder tot u de vijfde graad begon. Uw beide

ouders zijn overleden, uw vader in 1996 en uw moeder in 2005. Na hun overlijden woonde u bij uw

broer, toen hij trouwde ging u een jaar bij uw tante wonen. U werd echter misbruikt door haar man en

keerde terug naar uw broer, waar u bleef wonen tot eind 2015. Daarna ging u alleen wonen.
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U heeft geen kinderen en bent ongehuwd. Sinds 2011 werkte u als secretaresse. De tante waar u

voordien bij verbleef is in mei 2018 overleden. Bij haar overlijden vernam u dat zij aan haar man was

gegeven ter compensatie nadat uw grootvader een man had gedood in een gevecht. Toen na dit

incident uw familie veel tegenspoed kende werd beslist deze familie met dit huwelijk te compenseren.

Na het overlijden van uw tante werd na een maand, bij de herdenkingsdienst voor uw tante, beslist dat u

met haar man diende te trouwen om nieuwe tegenspoed te voorkomen. Tussen oktober en december

2018 zou u een reinigingsceremonie dienen te ondergaan en daarna bij deze man moeten gaan wonen.

U wou dit echter niet en om dit huwelijk te vermijden besloot u het land te verlaten. Op 05 oktober 2018

nam u vanuit Harare een vliegtuig naar Brussel, u diende over te stappen in Addis Abeba. De volgende

dag kwam u aan in België. U reisde met uw eigen paspoort met een toeristenvisum afgeleverd in Zuid-

Afrika. U kwam naar België op uitnodiging van een vriend die in België verblijft. Op 06 november 2018

diende u vervolgens een verzoek om internationale bescherming in.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u een kopie van uw geboorteakte neer, en krantenartikelen

van een lokale krant waarin gelijkaardige verhalen en tradities als wat u verklaart, worden beschreven.

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 Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaart te vrezen kwaad te worden berokkend omdat u weigert een huwelijk aan te gaan met de

man van uw tante nadat zij is overleden. U kon echter niet aantonen zwaarwegende gevolgen te zullen

kennen omwille van deze weigering.

U slaagde er niet in te overtuigen dat u doelgerichte en ernstige gevolgen zou kennen indien u

weigert een huwelijk aan te gaan met de man van uw overleden tante. Nergens in uw

verklaringen brengt u concrete vervolgingsactoren of concrete gevolgen aan die u bij een

weigering te beurt zouden vallen. Uw vrees gaat volledig uit van het spiritueel medium die na het

incident tussen uw grootvader en een kennis van hem zou beslist hebben dat uw familie door middel

van een huwelijk de familie van het slachtoffer dient te compenseren voor hun verlies. U vreest dat u en

uw familie tegenspoed zullen kennen als jullie de wil van dit medium niet respecteren. U verklaart dat

het medium al de tegenspoed op u zou richten en dat dit medium u op verschillende manieren kan

straffen. Wanneer u wordt gevraagd op welke manier u dan wel gestraft zou kunnen worden verwijst u

enkel naar soortgelijke verhalen waarbij anderen negatieve gevolgen ondergingen bij een weigering.

Hierbij geen enkel persoonlijk element aanhalend op welke manier u negatieve gevolgen zou kennen

omwille van uw weigering (notities persoonlijk onderhoud (verder CGVS) p.29-30 en p.34). Verder dan

deze verwijzingen naar mogelijke tegenspoed in de toekomst zonder dit ook maar enigszins

concreet te maken komt u echter niet. Dit staat haaks op de vereisten om in aanmerking te komen

voor internationale bescherming. Een basisvereiste hierbij betreft namelijk het aannemelijk maken van

een concrete vrees voor vervolging, waar u op basis van deze vage verklaringen allerminst in slaagt.

Zo kan u evenmin de druk die uw familie op u zou uitoefenen concretiseren. U bent niet in staat

aan te geven op welke manier uw familie of de familie van het slachtoffer u zou dwingen om dit huwelijk

aan te gaan. Nergens doorheen uw gehoor noemt u concrete stappen die zij zouden ondernomen

hebben om er voor te zorgen dat u niet zou kunnen weigeren met deze man te trouwen. U verklaart niet

te weten hoe de familie van het slachtoffer zou reageren op een weigering of wat zij zouden doen,

evenmin kan u hun reactie op uw vertrek uit het land inschatten (CGVS p.30 en p.33). Ook vanuit uw

eigen familie haalt u geen enkel concreet element aan dat er op wijst dat zij stappen zouden

ondernemen om u te dwingen dit huwelijk aan te gaan of dat u vanwege hen een concrete vrees voor

vervolging zou dienen te koesteren bij een weigering.
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U verklaart letterlijk dat zij u niet echt zouden dwingen (CGVS p.30). De vrees die u aanhaalt is dan ook

louter spiritueel van aard. U verklaart expliciet dat u enkel vanwege dit medium een vrees voor

vervolging kent. U stelt alleen via dat medium gestraft te kunnen worden voor uw daden en dat het

onmogelijk is te negeren wat dit medium zegt (CGVS p.29). Nergens uit uw verklaringen blijkt dan

ook dat er concrete stappen zouden worden ondernomen om u te dwingen met deze man te

trouwen of dat u enige gevolgen van individuele actoren zou kennen bij een weigering. Al uw

vrees gaat uit van een spiritueel medium en de tegenspoed die u zou kunnen ervaren wanneer u

zich niet neerlegt bij de wil van dit medium. Dit kan echter niet beschouwd worden als een

concrete vrees met specifieke vervolgingsactoren die internationale bescherming behoeft.

Voornamelijk aangezien u nergens verklaart dat uw eigen familie, dan wel de familie M. concrete

stappen zou ondernemen om u te dwingen zich bij hun wil neer te leggen. Ook zij vertrouwen louter op

de druk dat dit medium op u zou uitoefenen. Ook wanneer u verklaart dat uw broer gestraft zou kunnen

worden omdat uw familie hem ervan verdenkt u te hebben geholpen om het land te verlaten, situeert u

deze vrees opnieuw enkel en alleen in wat dit medium hem zou kunnen aandoen (CGVS p.33),

daarmee wederom niet aangevend dat uw familie concrete stappen zou ondernemen om iemand die

zich niet bij de wil van dit zogenaamde medium neerlegt kwaad te berokkenen.

Uiteindelijk blijkt uw vrees dan ook louter neer te komen op een vrees voor verdere tegenspoed

in uw familie vanwege een spiritueel medium indien u weigert te trouwen, zonder dat dit ook

maar enigszins concreet is of zonder dat iemand stappen zou ondernemen om u effectief tot een

huwelijk te dwingen. Deze vrees is dan ook zodanig vaag en abstract dat dit niet kan beschouwd

worden als een vrees die aanleiding kan geven tot internationale bescherming zoals bedoeld in

de Conventie van Genève.

Deze stelling wordt nog bevestigd door het feit dat u nog geruime tijd in het land bleef nadat u

vernam dat u met de man van uw overleden tante zou dienen te trouwen. Deze beslissing werd u

meegedeeld op 25 juni 2018 (CGVS p.21-22 en p.25). U verklaart pas het land te hebben verlaten op 05

oktober 2018 (CGVS p.9). U verklaart in die periode nog niet te vrezen te hebben gehad dat u

gedwongen zou worden te trouwen aangezien een dergelijk huwelijk slechts voltrokken wordt na een

reinigingsritueel dat voorzien was tussen oktober en december (CGVS p.21 en p.32). Uit uw

verklaringen blijkt niet dat in die periode ook maar enige druk op u werd uitgeoefend om een

huwelijk aan te gaan. De familie van het slachtoffer zag u voor het laatst op de begrafenis van uw tante

in mei 2018 (CGVS p.23-24) en ook uw eigen familie ondernam geen stappen om u van dit huwelijk te

overtuigen. Zelf nam u eveneens bitter weinig initiatie om de mogelijkheden om zich aan dit

huwelijk te onttrekken te onderzoeken. U verklaart naar het dorpshoofd te zijn gestapt om meer uitleg

te vragen maar dat hij u niet kon helpen aangezien u niet in de positie verkeerde om zulke vragen te

stellen. Daarnaast verklaart u dat er niets kon gedaan worden en dat u op geen enkel moment enige

andere compensatie of alternatieven heeft geformuleerd (CGVS p.32). Bovendien reisde u reeds in juli

2018 naar Zuid-Afrika om er de procedure voor uw visumaanvraag voor België aan te vangen (CGVS

p.18). Hoewel u toen reeds op de hoogte was dat u gedwongen zou worden te trouwen en al het plan

had opgevat om naar Europa te reizen om zich aan dit huwelijk te onttrekken, keerde u alsnog terug

naar Zimbabwe, om zich op die manier opnieuw bloot te stellen aan mogelijke druk om een huwelijk aan

te gaan. Een dergelijke lakse houding relativeert opnieuw de ernst van de situatie waarin u zich

bevonden zou hebben.

Verder blijkt eveneens dat, indien u al enige gevolgen zou kennen omwille van het feit dat u

weigert met deze man te trouwen, wat niet wordt aangenomen, het verlaten van het land en het

verzoeken om internationale bescherming voor u niet de enige mogelijkheid was om deze

problemen te ontlopen. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat u een zelfstandige vrouw bent die in

staat is in haar eigen onderhoud te voorzien. Sinds 2011 tot aan uw vertrek heeft u steeds gewerkt

(CGVS p.15) en sinds eind 2015 woonde u alleen in Harare (CGVS p.11). Hieruit blijkt overduidelijk

dat u in staat bent los van uw familie een eigen leven op te bouwen en zich van onderdak en een

inkomen te voorzien. Daarnaast legde u eveneens de nodige zelfstandigheid aan de dag om op eigen

houtje uw reis naar België te organiseren. U deed een visumaanvraag in Zuid-Afrika en deed beroep op

uw netwerk in België om u een uitnodiging voor een bezoek af te leveren (CGVS p.5). Ook voordien

verklaart u al verschillende keren naar Zuid-Afrika te zijn gereisd om er inkopen te doen (CGVS p.5-6).

U blijkt dan ook overduidelijk een vrouw die op eigen benen kan staan. Zodoende wordt niet ingezien

waarom u niet, indien u al enige druk van uw familie zou ervaren, in staat zou zijn om u elders in

het land te vestigen en er een leven op te bouwen los van uw familie.
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Uit het bovenstaande dient dan ook geconcludeerd te worden dat u er niet in slaagt een ernstige

vrees voor vervolging aannemelijk te maken. U slaagt er namelijk niet in de druk die van uw

familie of van de familie van het slachtoffer zou uitgaan om een huwelijk aan te gaan aannemelijk

te maken of de gevolgen van een weigering van dit huwelijk te concretiseren.

Ter volledigheid wordt er op gewezen dat u ook om politieke redenen geen vrees voor vervolging

dient te koesteren. U verklaart eenmalig aan een betoging te hebben deelgenomen maar niets wijst er

op dat u omwille van deze alleenstaande politieke actie enige vervolging zou dienen te vrezen. In 2016

of 2017 besloot u spontaan deel te nemen aan een demonstratie (CGVS p.16). Dit ging echter niet

gepaard met enig politiek activisme, u verklaart dat dit niet gelieerd was aan een bepaalde politieke

partij of beweging maar een demonstratie van burgers betrof (CGVS p.16). U verklaart helemaal niet te

verwachten dat u hierdoor nog enige problemen zou kunnen kennen en benadrukt dat het niets te

maken had met politieke opinies (CGVS p.34). Zodoende is dit evenmin een element dat aanleiding kan

geven tot internationale bescherming.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. De kopie van uw

geboorteakte vormt louter een aanwijzing voor uw identiteit, voor zover een kopie van een document

enige bewijswaarde vormt. Uw identiteit staat in deze echter niet onmiddellijk ter discussie, dit document

is dan ook enkel wat het is en houdt geen elementen in die uw vrees voor vervolging kunnen staven. De

artikelen uit een lokale krant die u voorlegt betreffen slechts algemene artikelen omtrent de traditie

waar u uw relaas rond ophangt. U verklaart dat het gelijkaardige verhalen betreffen maar dat uw familie

er nergens in wordt vermeld. Het betreft volgens uw verklaringen wel een dorp dichtbij uw dorp van

origine (CGVS p.22). Het bestaan van een dergelijke traditie wordt door het Commissariaat-generaal

allerminst ontkent. Uitsluitend verwijzen naar deze traditie en hier voorbeelden van aanbrengen is echter

onvoldoende om aannemelijk te maken dat ook u persoonlijk gevolgen zou kennen van deze traditie en

dat deze gevolgen als vervolging kunnen worden beschouwd.

Bijgevolg maakt u geenszins aannemelijk dat in uwen hoofde een “gegronde vrees voor

vervolging” zoals bepaald in de Conventie van Génève in aanmerking kan worden genomen, of

dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op het lijden van

ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming zou lopen. U

beroept zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming immers op dezelfde elementen als

deze van uw asielrelaas. Gelet op de ongeloofwaardigheid ervan, kan u bijgevolg evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

worden toegekend.

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. Inzake het feitenrelaas voegt verzoekster toe: “dat zij van haar broer vernam dat het

reinigingsritueel nog is uitgesteld omdat er nog een andere rouwperiode is geweest in de familie”.

Verzoekster stelt in haar verweer:

“Verzoekster vraagt uitdrukkelijk de aandacht voor het essentiële gegeven dat de bestreden beslissing

de door haar aangevoerde feiten als dusdanig niet in twijfel trekt; deze feiten betreffen haar afkomst en

regelmatig contact met haar traditionele familie in Chikwakwa, de manifest traditionele gebruiken die

gebruikt werden en worden om een oud conflict op te lossen én het bestaan en het geloof in een

spiritueel médium; dat zij ongehuwd is haar ouders verloor op jonge leeftijd; zie ook de stelling in de

bestreden beslissing hieronder : "Het bestaan van een dergelijke traditie wordt door het Commissariaat-

generaal allerminst ontkent".

Waar de bestreden beslissing klaarblijkelijk deze elementen nergens in twijfel trekt en dus ook de

geloofwaardigheid en de echtheid van de aangehaalde feiten als dusdanig voor waar aanneemt, stelt zij

echter dat een spiritueel medium niet kan gezien worden als een concrete vervolgingsactor en ook dat

er verzoekster geen concrete en ernstige vervolging/gevolgen aanhaalt.

Deze motivering is dus niet coherent : indien de bestreden beslissing immers deze traditionele

gebruiken/rituelen en geloofssystemen en de verklaringen die verzoekster daaromtrent gaf, voor waar
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erkent, dan heeft zij impliciet al erkent dat het spiritueel medium wel degelijk handelt en dat de

gemeenschap wel degelijk rekening dient te houden en ook houdt met het spiritueel medium.

Zij heeft ook begrepen dat het spiritueel medium dus niet "zomaar in het ijle" ageert, maar door middel

van een persoon, en in die zin dus wel degelijk concreet en in de waarneembare wereld handelt.

Verzoekster heeft ook duidelijk verwoordt hoe in casu het spiritueel medium tot de families heeft

gesproken en hen tot handelen heeft aangezet, indertijd en thans; hoe hele gemeenschappen leven en

handelen volgens deze traditionele gebruiken en rituelen, veel meer dan volgens rationele en/of

wettelijke regels.

Ook in de algemene informatie omtrent deze traditionele gebruiken en O.a. de neergelegde

krantenartikelen worden deze tradities besproken en bevestigd- en niet in twijfel getrokken. Dat het

spiritueel medium dus geen actor van vervolging kan zijn, is een interpretatie die uitgaat van onze

westerse visie en die dan terugkoppelt naar het loutere gegeven van iets spiritueels dat niet gevat is in

materialiteit en dus niet concreet is "de vrees die u aanhaalt is dan ook louter spiritueel van aard”, -

maar dit is niet hoe het werd uitgelegd en dit is ook niet hoe het werkt in de traditionele gemeenschap.

De bestreden beslissing kan niet enerzijds de feiten aanvaarden, en anderzijds stellen dat een spiritueel

medium geen concrete actor van vervolging is en dat er geen concrete gevolgen worden aangevoerd.

Verzoekster heeft ook niet ontkend dat er nog geen concrete stappen werden gezet in haar richting,

precies omdat er nog enige tijd was en het "reinigingsritueel" nog niet werd georganiseerd; daarna zou

het voor haar inderdaad te laat zijn om nog te ontsnappen maar daarvoor had zij wel nog enige tijd; ook

heeft zij uitgelegd dat zij die tijd nodige had om één en ander te organiseren.

[…]

Verzoekster heeft uitgelegd dat zij ondanks enkele ogenschijnlijke en oppervlakkige vaststellingen

omtrent haar onafhankelijkheid nog heel erg beïnvloed wordt in haar land van herkomst door haar

gemeenschap, die haar niet vrij laat en die haar overal weet te vinden; in die context dient ook rekening

te worden gehouden met het feit dat de hele gemeenschap, enkele progressieven niet te na gesproken,

eveneens deze traditionele gebruiken/rituelen en familieverwantschappen hoog in het vaandel dragen

én dus zeker niet gaan tussenkomen, ook niet op het werk, ook niet in de sociale relaties, als er zich zo

een situatie voordoet, zoals verzoekster heeft beschreven.

[…]

Verzoekster bevestigt dat zij dit incident [deelname aan een demonstratie] heeft vernoemd, omdat ze

ernaar gevraagd werd maar zij baseert zich hier inderdaad niet op om bescherming te vragen.

[…]

Verzoekster heeft een authentiek en geloofwaardig asielrelaas aangevoerd; zij heeft getracht dit te

ondersteunen met de documenten die zij ter beschikking heeft.”

Verzoekster voegt foto’s bij het verzoekschrift.

Beoordeling

2.2.1. Inzake de actor van vervolging en de vrees voor vervolging stelt verzoekster: “Dat het spiritueel

medium dus geen actor van vervolging kan zijn, is een interpretatie die uitgaat van onze westerse visie

en die dan terugkoppelt naar het loutere gegeven van iets spiritueels dat niet gevat is in materialiteit en

dus niet concreet is "de vrees die u aanhaalt is dan ook louter spiritueel van aard”, - maar dit is niet hoe

het werd uitgelegd en dit is ook niet hoe het werkt in de traditionele gemeenschap. De bestreden

beslissing kan niet enerzijds de feiten aanvaarden, en anderzijds stellen dat een spiritueel medium geen

concrete actor van vervolging is en dat er geen concrete gevolgen worden aangevoerd.”

Te dezen dient te worden opgemerkt dat onderzocht moet worden of de aangevoerde subjectieve vrees,

in casu voor het medium, al dan niet ‘gegrond’ is (cf. artikel 48/3, § 5 van de Vreemdelingenwet). Het

begrip ‘gegronde vrees’ (zie ook artikel 1, A (2), van het Vluchtelingenverdrag) bevat zowel een

subjectief als objectief element en, bij de bepaling of een gegronde vrees bestaat, dienen beide

elementen in overweging worden genomen (UNHCR, “Handbook and Guidelines on Procedures and

Criteria for determining refugee status”, UNHCR, 1979, reissued 2011, nr. 38). Hiertoe dienen de

autoriteiten bij de beoordeling “(…) of een verzoeker een gegronde vrees heeft te worden vervolgd, zich

ervan vergewissen of de gebleken omstandigheden een zodanige bedreiging voor de betrokkene

vormen dat hij een gegronde vrees heeft om, gelet op zijn persoonlijke situatie, daadwerkelijk te worden

vervolgd. Deze beoordeling van de omvang van het gevaar, die in alle gevallen met zorgvuldigheid en

omzichtigheid moet worden uitgevoerd (…), berust uitsluitend op een concrete beoordeling van de feiten

en omstandigheden overeenkomstig de regels van met name artikel 4 van de richtlijn.” (cf. HvJ, C-71/11

en C-99/11, “Duitsland tegen Y en Z”, par. 76-77, eigen onderlijning).
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Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of een risico op ernstige schade volstaat op zich niet

om te kunnen besluiten dat deze vrees of dit risico reëel is. De vrees en het risico dienen immers ook

steeds te worden getoetst aan objectieve vaststellingen en verzoekster dient in dit verband deze vrees

in concreto aannemelijk te maken.

De loutere verwijzing naar de traditionele zienswijze (de niet-westerse zienswijze) waarbij het “spiritueel

medium” door middel van een persoon als een “actor van vervolging” kan worden aanzien, kan niet

worden aangenomen. Verzoekster brengt geen begin van bewijs bij inzake feiten en omstandigheden

die kunnen aantonen op welke wijze zij daadwerkelijk zou vervolgd worden door ingrijpen van het

medium. De verwijzing naar ‘tegenspoed’ kan bezwaarlijk aangenomen worden als een mogelijke daad

van vervolging. Verzoekster slaagt er aldus niet in om de eventuele daden van vervolging in de zin van

artikel 48/3, § 2 van de Vreemdelingenwet, concreet te omschrijven. In de mate dat verzoekster er zich

op beroept dat zij slechts na het ‘reinigingsritueel’ de invloed van het medium zou ondergaan, dient ook

in deze omstandigheden te worden vastgesteld dat verzoekster geen concrete ‘daden van vervolging’

conform artikel 48/3, § 2 kan duiden of omschrijven.

Bijgevolg kan verzoekster het krachtens artikel 48/3, § 3 vereiste verband tussen de ‘gronden van

vervolging’ en de ‘daden van vervolging’ evenmin aantonen.

Waar verzoekster verwijst naar de context dat de gemeenschap de traditionele gebruiken/rituelen en

familieverwantschappen belangrijk achten, kan dit echter geen afbreuk doen aan de motivering die stelt:

“Verder blijkt eveneens dat, indien u al enige gevolgen zou kennen omwille van het feit dat u

weigert met deze man te trouwen, wat niet wordt aangenomen, het verlaten van het land en het

verzoeken om internationale bescherming voor u niet de enige mogelijkheid was om deze

problemen te ontlopen. Uit uw verklaringen blijkt namelijk dat u een zelfstandige vrouw bent die in

staat is in haar eigen onderhoud te voorzien. Sinds 2011 tot aan uw vertrek heeft u steeds gewerkt

(CGVS p.15) en sinds eind 2015 woonde u alleen in Harare (CGVS p.11). Hieruit blijkt overduidelijk

dat u in staat bent los van uw familie een eigen leven op te bouwen en zich van onderdak en een

inkomen te voorzien. Daarnaast legde u eveneens de nodige zelfstandigheid aan de dag om op eigen

houtje uw reis naar België te organiseren. U deed een visumaanvraag in Zuid-Afrika en deed beroep op

uw netwerk in België om u een uitnodiging voor een bezoek af te leveren (CGVS p.5). Ook voordien

verklaart u al verschillende keren naar Zuid-Afrika te zijn gereisd om er inkopen te doen (CGVS p.5-6).

U blijkt dan ook overduidelijk een vrouw die op eigen benen kan staan. Zodoende wordt niet ingezien

waarom u niet, indien u al enige druk van uw familie zou ervaren, in staat zou zijn om u elders in

het land te vestigen en er een leven op te bouwen los van uw familie.”

Verweerder oordeelt terecht dat van verzoekster kan verwacht worden dat zij, om de voorgehouden

problemen te ontlopen, zich elders in haar land van herkomst kan vestigen.

2.2.2. Verzoekster voegt foto’s bij het verzoekschrift maar omschrijft niet op welke wijze deze foto’s een

link vertonen met het verzoek tot internationale bescherming. Deze foto’s doen dan ook geen afbreuk

aan voormelde vaststellingen.

2.2.3. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.4. Verzoekster voert geen specifiek element aan inzake de subsidiaire beschermingsstatus.

Verzoekster toont gelet op het hoger vastgestelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar 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 tien september 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


