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nr. 227 481 van 15 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DE SCHUTTER

Olivetenvest 21

2800 MECHELEN

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 9 april 2019

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

staatlozen van 6 maart 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 9 juli 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat B. DE SCHUTTER en van

attaché L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Zimbabwaans staatsburger te zijn, geboren te X, waar u tot aan uw vertrek uit het land

heeft gewoond. Uw beide ouders zijn leerkracht. Uw vader ging in 2003 op pensioen na mentale

problemen veroorzaakt door problemen met de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF. Uw moeder

bleef werken als leerkracht. Uw familie heeft nauwe banden met de oppositiepartij MDC (Movement for

Democratic Change). U verklaart dat uw vader campagneleider en boodschapper was voor de partij.

Ook uw tante, G.K., was een vooraanstaand lid van de partij en een van de medeoprichtsters van de

partij. Zij was eveneens actief als journaliste.
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In 2007 werd zij gearresteerd en gefolterd door de Zimbabwaanse overheid waarna zij het land verliet.

Zij vroeg op 02 april 2010 asiel aan in België en werd op 31 mei 2010 erkend als vluchteling (CGVS-

kenmerk 10/13336). Haar moeder, uw grootmoeder, verbleef toen reeds in België en werd op 25

februari 2008 erkend als vluchteling (CGVSkenmerk 07/13310). Op 12 december 2013 kwamen er

milities van ZANU-PF naar jullie huis. Ze vermoordden uw vader en probeerden dit als een zelfmoord te

ensceneren. Hierna stuurde uw moeder u naar de kostschool om verdere problemen te vermijden. Van

begin 2014 tot mei 2016 bleef u op deze kostschool. U werd echter ook daar benaderd door de ZANU-

PF milities en keerde terug naar huis. U ging verder naar school maar werd vaak lastig gevallen door

deze milities, ze spraken u aan op straat, wachtten u op aan uw school en riepen uw naam aan uw huis.

Zij wilden dat u zich bij hen zou aansluiten. U weigerde telkens. Uw moeder vreesde dat u nog verdere

problemen zou kennen en besloot dat u het land diende te verlaten. Op 23 april 2017 ging u samen

met uw moeder met de bus naar Zuid-Afrika en kwam er de volgende dag aan. In Zuid-Afrika wachtte

uw grootmoeder u op en kwam u samen met haar op 26 april 2017 per vliegtuig naar België. U reisde

legaal met uw eigen paspoort en visum. Op 05 mei 2017 diende een verzoek om internationale

bescherming in in België.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legde u volgende documenten neer: uw paspoort; uw

geboorteakte; een brief van uw advocaat in Zimbabwe waarin zij uw situatie toelicht; documenten met

betrekking tot uw moeder waaronder een brief waarin zij haar overplaatsing vraagt ten gevolge van

geweld door ZANU PF, een affidavit waarbij zij toestaat dat u uw grootmoeder vervoegt en medische

documenten; documenten met betrekking tot uw vader als zijn geboorteakte, zijn overlijdensakte en

medische documenten in verband met zijn pensionering; documenten in verband met de bedreigingen

die uw tante G.K. momenteel in België ontvangt.

Op 15 januari 2018 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit omdat er niet kon worden

aangenomen dat het loutere feit dat u door deze milities zou zijn aangesproken een daad van vervolging

uitmaakt die voldoende ernstig is om u internationale bescherming te bieden en omdat verschillende

elementen er op wezen dat niet kon worden aangenomen dat u een risico op vervolging zou lopen

omwille van de banden binnen uw familie met de oppositiepartij MDC.

U diende op 13 februari 2018 beroep in tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen. Deze vernietigde in haar arrest van 03 juli 2018 de beslissing van het

Commissariaat-generaal omwille van de gewijzigde politieke situatie in Zimbabwe. De vernietigde

beslissing bevatte geen actuele informatie met betrekking tot de invloed van deze gewijzigde politieke

omstandigheden op uw situatie, meer bepaald met betrekking tot de manier waarop het huidige regime

omgaat met familieleden van opposanten en over de huidige werkwijze omtrent de rekrutering van

jongeren. Op 30 januari 2018 ontving het Commissariaat-generaal het eindverslag van uw voogdij.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd er u een voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure;

werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de

diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een

professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in

het bijzijn van uw voogd [en advocaat] die in de mogelijkheid verkeerde[n] om opmerkingen te

formuleren en stukken neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening

gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van

herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.
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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 voor de ZANU-PF milities die u wilden rekruteren omwille van uw familiale

achtergrond. Er kan echter geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen enige problemen te

hebben gekend die vervolging uitmaken in de zin van de Conventie van Genève.

In de eerste plaats kadert u de door u beweerde vervolging volledig binnen het kader van een

vrees voor rekrutering door de ZANU-PF milities. Het is louter door deze milities dat u zelf problemen

zou hebben gekend. U verklaart lastig te zijn gevallen door de jeugdmilities van ZANU-PF, zij zouden u

steeds aanspreken en aandringen dat u zich bij ZANU-PF zou aansluiten of u willen ontvoeren om op

die manier druk uit te oefenen op uw familie (notities persoonlijk onderhoud p.5-6 en p.16). Echter, uit de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie (CGVS – COI Focus, Zimbabwe: recrutements

forcés pas des milices progouvernementales – 09.01.2019) komt naar voren dat zowel de activiteiten

als de rekrutering door dergelijke milities verwaarloosbaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke

milities niet actief waren tijdens de verkiezingen van juli 2018 en dat sinds Mnangagwa aan de macht

kwam gedwongen rekrutering door deze milities zo goed als onbestaande is. Onderzoekers en

journalisten zijn niet op de hoogte van enige gedwongen rekruteringen. De enige druk die mogelijks van

het huidige regime zou uitgaan betreft het achterhouden van humanitaire hulp aan degene die worden

gezien als opposanten. Dit blijkt echter een probleem te zijn dat enkel het platteland treft. Deze

informatie ondergraaft dan ook al volledig uw verklaringen hardnekkig door dergelijke milities te

zijn lastig gevallen.

Niet alleen is de werkwijze van vervolging die u aanhaalt in uw verklaringen volgens

objectieve informatie in het huidige klimaat uiterst ongebruikelijk, evenmin kan u doorheen uw

verklaringen overtuigen enige vervolging te hebben gekend.

Vooreerst komt uit uw verklaringen niet naar voren dat verregaande inspanningen werden

geleverd om u in te lijven bij de ZANU-PF milities en u om die reden het land diende te verlaten

uit vrees voor vervolging. U verklaart enkel vaak aan uw school te zijn aangesproken om zich aan te

sluiten en hierbij bedreigd te worden met ontvoering als u hen niet gehoorzaamde. Daarnaast kwamen

zij ook naar uw huis en klopten aan de poort om u te roepen, ze zouden echter nooit uw huis zijn

binnengekomen (notities persoonlijk onderhoud p.5 en p.7). U geeft aan zo goed als geen fysiek geweld

te hebben gekend. Wanneer u hiernaar wordt gevraagd verklaart u niet echt fysiek te zijn aangevallen

en meent u zich slechts één slag in uw gezicht te herinneren (notities persoonlijk onderhoud p.16 en

p.18). U verklaart niet veel schade te hebben geleden en dat het voornamelijk mentale schade betrof. U

nuanceert bovendien en verklaart dat u zelfs niet kan zeggen dat u daadwerkelijk reeds een probleem

had (notities persoonlijk onderhoud p.16). U bent daarbij evenmin op de hoogte of uw moeder al dan

niet werd aangesproken zodat u zich bij hen zou aansluiten (notities persoonlijk onderhoud p.18). Deze

ervaringen kunnen niet worden beschouwd als verregaande stappen om u in te lijven of u te

intimideren. Indien deze milities al nog steeds actief zouden zijn, wat tegengesproken wordt door de

objectieve informatie, en indien u daadwerkelijk vervolging zou vrezen valt moeilijk aan te nemen dat

zij nog geen verdere stappen zouden hebben ondernomen om u te dwingen bij hen toe te treden.

Wanneer u hier alert wordt op gemaakt verklaart u niet te weten waarom zij nog geen verder initiatief

namen om u in te lijven. U verklaart dat zij nog steeds geloofden dat u zich tegen uw familie zou keren

(notities persoonlijk onderhoud p.15). U verklaart te vrezen dat zij u zouden ontvoeren om informatie te

verkrijgen over uw tante of om uw familie te chanteren (notities persoonlijk onderhoud p.6). Uw tante

verblijft echter reeds sinds 2007 permanent buiten Zimbabwe, zodoende is het opmerkelijk dat zij nog

geen eerdere pogingen zouden hebben ondernomen om u als drukkingsmiddel te gebruiken. Eveneens

opmerkelijk is het feit dat zij tien jaar na haar vertrek uit Zimbabwe zonder enige concrete aanleiding

hier plots wel initiatief toe zouden nemen. Indien u werkelijk persoonlijk door hen geviseerd zou

worden valt het moeilijk aan te nemen dat zij nog op geen enkele manier verdere stappen zouden

hebben ondernomen om u te dwingen hun kant te kiezen of om informatie te verkrijgen. Dit

ondermijnt verder de geloofwaardigheid van de bedreigingen die de aanleiding zouden hebben

gevormd voor uw vertrek uit het land.

Daarnaast wist u niet te overtuigen uiteindelijk het land te hebben verlaten na bedreigingen

door dergelijke milities. U bent namelijk eerder vaag over de bedreigingen die tegenover u

zouden zijn geuit. U verklaart de indruk te hebben gehad dat hun bedreigingen niet langer loze

bedreigingen waren en dat zij zeer ernstig waren (notities persoonlijk onderhoud p.5-6).
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U maakt echter niet hard om welke reden u de indruk had dat deze bedreigingen in ernst

toenamen. Wanneer hiernaar gevraagd heeft u enkel aan dat het ernstig werd en er vanalles kon

gebeuren zonder concreet aan te tonen op welke manier de bedreigingen van toon veranderden

(notities persoonlijk onderhoud p.15). U zou door het verlaten van het land de nodige stappen hebben

ondernomen alvorens het erger werd (notities persoonlijk onderhoud p.16). Uit uw verklaringen

blijkt echter niet dat er aanwijzingen waren dat u zou kunnen veronderstellen dat deze

bedreigingen in ernst zouden toenemen en gaat u derhalve uit van een louter hypothetisch

risico.

Na uw terugkeer van de kostschool, in mei 2016 (notities persoonlijk onderhoud p.5), wijst

uw persoonlijk gedrag er bovendien niet op dat u het slachtoffer bent geweest van ernstige

bedreigingen. Waar u verklaart dat u terug zou komen om thuisonderwijs te krijgen blijkt dat u alsnog

regulier onderwijs volgde, op deze manier u toch blootstellend aan een mogelijk risico. Dat niet werd

besloten u thuis te houden om verdere vervolging te vermijden ondermijnt opnieuw de ernst van de

mate waarin u bedreigd zou zijn geweest. U verklaart weliswaar verschillende routes te nemen naar

school (notities persoonlijk onderhoud p.6 en p.15), dit lijkt echter slechts een zeer beperkte maatregel

indien u werkelijk op een ernstige wijze zou bedreigd zijn geweest. Dit geldt des te meer in het licht van

uw familiegeschiedenis. Uw ouders zouden al verschillende keren omwille van bedreigingen zijn

verhuisd, u verklaart dat uw vader werd vermoord omwille van zijn politiek activisme (notities persoonlijk

onderhoud p4) en uw tante was een gekend lid van MDC en werd hiervoor al vervolgd in

Zimbabwe (notities persoonlijk onderhoud p.12-13). Met deze familiegeschiedenis in het achterhoofd

valt het moeilijk aan te nemen dat u bij ernstige bedreigingen geen ingrijpendere stappen zou

ondernemen om verdere gevolgen te vermijden. Verder verklaart u eind 2016 een eerste keer een

visum te hebben aangevraagd maar dat dit u werd geweigerd, het is pas in mei 2017 dat u een

Schengenvisum verkreeg (notities persoonlijk onderhoud p.14). Uit uw verklaringen blijkt niet dat uw

situatie tussen beide visumaanvragen ernstig gewijzigd is of dat u bijkomende stappen ondernam om

risico’s te vermijden. Ook dit leidt tot de conclusie dat er niet kan worden aangenomen dat u het land

heeft verlaten omwille van ernstige bedreigingen. Indien u reeds van bij uw eerste poging om het

land te verlaten eind 2016 ernstige bedreigingen zou hebben ondergaan valt het moeilijk aan te

nemen dat u in de vijf daarop volgende maanden geen bijkomende maatregelen zou hebben

genomen. Bovendien reisde u sinds 2014 verschillende keren naar Zuid-Afrika om er familie

te bezoeken (zie paspoort en notities persoonlijk onderhoud p.14), steeds keerde u terug naar

Zimbabwe. Het gegeven dat u het land verliet maar er steeds terug keerde zorgt er opnieuw voor

dat niet kan worden aangenomen dat u in Zimbabwe het slachtoffer werd van ernstige

bedreigingen. Dat u geen verdere aanpassingen zou doorvoeren in uw persoonlijk gedrag om

deze bedreigingen te vermijden of niet alle mogelijkheden zou hebben benut om Zimbabwe te

verlaten ondermijnt de geloofwaardigheid van deze bedreigingen.

Verder legt u tegenstrijdige verklaringen af omtrent de manier waarop u door deze ZANU-PF

milities zou zijn benaderd. U verklaart initieel na het overlijden van uw vader naar de kostschool te zijn

gestuurd om verdere problemen te vermijden maar naar huis te zijn teruggekeerd omdat u ook daar

door deze milities werd aangesproken. U diende daarna thuisonderwijs te volgen (notities persoonlijk

onderhoud p.5) Later geeft u echter aan dat uw problemen pas begonnen wanneer u terug was van de

kostschool (notities persoonlijk onderhoud p.18), daarmee uw eerdere verklaringen dat u de kostschool

diende te verlaten omwille van bedreigingen onderuit halend. Bovendien bleek u na uw terugkeer uit de

kostschool alsnog regulier onderwijs te hebben gevolgd, wat u eveneens eerder anders verklaarde

(notities persoonlijk onderhoud p.5). Bijkomend verklaart u verder in het gehoor uit de kostschool terug

te zijn gekomen omdat dit noodzakelijk was voor de procedure om een visum te verkrijgen (notities

persoonlijk onderhoud p.18), daarmee opnieuw uw verklaringen de kostschool te hebben verlaten

omwille van enige problemen ondermijnend.

Daarenboven getuigt de manier waarop u de werkwijze van de milities van ZANU-PF schetst van

een gebrek aan politieke voeling. U kadert uw problemen namelijk volledig binnen een

tegenwoordig zo goed als onbestaand fenomeen. Uit de toegevoegde informatie blijkt dat deze

milities inderdaad actief waren tussen 2000 en 2008, tussen 2009 en 2013 nam de rol van deze milities

danig af. Dit wijst er bijkomend op dat het niet geloofwaardig is dat u of uw dichte familie recent nog

enige problemen zou hebben gekend. U steunt namelijk op een situatie waarbij familieleden in het

verleden vervolging kenden en trekt deze door naar het heden, dit terwijl uit de toegevoegde informatie

blijkt dat de huidige situatie fundamenteel verschillend is. Dit ondergraaft bijkomend uw verklaringen

de laatste jaren nog enige vervolging omwille van uw familieleden die tot de oppositie behoorden

te hebben gekend, indien dit het geval was kan er namelijk worden aangenomen dat u bekend
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bent met de manier waarop druk wordt uitgeoefend op opposanten en hier geen verklaringen

over aflegt die niet stroken met de werkelijkheid.

Uit het bovenstaande blijkt dat zowel op basis van objectieve informatie als op basis van uw

eigen verklaringen er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering vervolging te vrezen

omwille van bedreigingen door deze ZANU-PF milities.

Daarnaast zorgen verschillende elementen er voor dat er niet kan worden aangenomen dat u

een groter risico op vervolging loopt louter omwille van de banden binnen uw familie met de

oppositiepartij MDC.

Vooreerst blijkt uit de beschikbare informatie niet ontegensprekelijk dat familieleden van

opposanten vervolging dienen te vrezen. De informatie beschikbaar bij het Commissariaat-generaal

en toegevoegd aan het administratief dossier (CGVS – COI Focus Zimbabwe: situation des proches de

membres de l’opposition – 28.01.2019) is hier allerminst eenduidig over. Waar enerzijds blijkt dat

vervolging van leden van de oppositiepartij MDC mogelijks kan afgewenteld worden op hun

familieleden, blijkt dit bovendien voornamelijk te gaan over ontslag, het inhouden van loon of het

ontzeggen van sociale voorzieningen of voedselhulp. Anderzijds wordt eveneens gesteld dat fysiek

politieke geweld na de aanstelling van de nieuwe president drastisch zou zijn gedaald. Familieleden van

opposanten zouden enkel nog het risico lopen op kleinschalig verbale intimidatie of bedreigingen. Een

algemeen verbeterde veiligheidssituatie deed de mate waarin politiek niet-actieve familieleden van

opposanten het slachtoffer kunnen worden van enige aanvallen significant dalen. Andere bronnen gaan

zelfs zo ver te stellen dat er zo goed als geen intimidatie of veiligheidsrisico’s meer zijn voor

oppositieleden en dat de nadruk eerder wordt gelegd op vervolging van voormalige aanhangers van

Mugabe. Volgens deze bron zou een zaak als de uwe, waarbij u verregaande vervolging zou riskeren

omwille van familieleden die actief waren voor MDC, uniek zijn. Derhalve kan er niet van worden

uitgegaan dat familieleden van opposanten standaard vervolging zouden dienen te vrezen en

dient u deze vrees in uwen hoofde concreet te maken.

Hierbij dient te worden gewezen op het feit dat er vraagtekens kunnen worden geplaatst bij de

mate dat de activiteiten van uw familieleden weerslag zouden hebben op u persoonlijk. Vooreerst

dient opgemerkt dat degene die men via u zouden willen raken, namelijk uw tante G.K., al lange tijd het

land heeft verlaten. U bent op de hoogte dat zij reeds in 2007, toen u zeven jaar oud was, definitief

Zimbabwe heeft verlaten en voordien slechts sporadisch bij jullie op bezoek kwam (notities persoonlijk

onderhoud p.8-9). Er kan derhalve niet worden uitgegaan van een intense band tussen u en uw

tante. Hierbij dient eveneens opnieuw gewezen te worden op het tijdsverloop tussen het vertrek

van uw tante en de pogingen die zij zouden doen om haar via u te bereiken. Dat u pas jaren later

zou problemen kennen omwille van de banden tussen uw familie en MDC valt niet ernstig te

nemen, zeker gezien de drastisch verbeterde situatie voor familieleden van opposanten zoals

blijkt uit de toegevoegde informatie.

Ook de manier waarop u vervolging zou hebben gekend wijst niet op een persoonlijk risico. U

verklaart te zijn aangesproken rond uw school maar dat dit even goed voor andere leerlingen gold. U

verklaart dat niet alleen u werd aangesproken maar veel kinderen aangezien ze wilden rekruteren voor

hun militie (notities persoonlijk onderhoud p.6). Wanneer u wordt gevraagd op welke manier u anders

werd benaderd dan uw medeleerlingen geeft u enkel aan dat uw familie gekend was als aanhangers

van MDC en dat zij u zouden ontvoeren om informatie te verkrijgen over uw tante (notities persoonlijk

onderhoud p.6). Hierbij wordt verwezen naar de eerdere argumentatie waarin wordt gesteld dat het

opmerkelijk is dat u pas na geruime tijd dergelijke problemen zou kennen, dit terwijl uw familie al van bij

uw geboorte gekend is omwille van haar sympathieën. Verder geeft u aan dat er voor uw vertrek meer

werd gerekruteerd met het oog op de verkiezingen van 2018. Zij wilden u overtuigen zich voor deze

verkiezingen bij de partij aan te sluiten en op hen te stemmen (notities persoonlijk onderhoud p.5-6).

Hieruit valt op te maken dat de manier waar u werd aangesproken kadert binnen de

algemene manier waarop deze jeugdmilities zouden te werk gaan en u niet extra werd geviseerd

omwille van de achtergrond van uw familie. Dit geldt des te meer aangezien blijkt dat de manier

waarop deze milities zouden te werk gaan niet meer actueel is, zoals hierboven werd

aangetoond.

U verklaart verder dat sinds het overlijden van uw vader in 2013 u niet op de hoogte bent van

enige problemen. Wanneer u wordt gevraagd of uw moeder nog problemen kende omwille van uw

vader of omwille van haar banden met MDC geeft u aan dat ze hoge bloeddruk heeft maar dat u niet op
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de hoogte bent van enige problemen. U gaat er enkele van uit dat ze wel bedreigd zal zijn. Wanneer u

wordt gevraagd wat u dat doet aannemen verwijst u naar de verkrachting waarmee zij in 2000 werd

bedreigd. Daarnaast kunt u enkel verwijzen naar uw eigen bedreigingen (notities persoonlijk onderhoud

p.4 en p.10). U verklaart nog bijna dagelijks contact met uw moeder te hebben. Het is dan ook niet

ondenkbaar dat u zou proberen een volledig beeld te krijgen van de ernst van de vervolging die u

riskeert en de problemen die uw moeder kende zou nagaan. Uit uw gebrekkige kennis van de

problemen die uw moeder zou hebben ervaren kan dan ook geconcludeerd worden dat ook uw

moeder geen verregaande problemen heeft gekend. Zodoende kan er niet van worden uitgegaan

dat u, na geruime tijd, alsnog problemen zou ontwikkelen omwille van uw familiale achtergrond.

Bovendien hebben u noch uw moeder een activistisch profiel waardoor u bijkomend de aandacht

zou trekken van de ZANU-PF milities. U verklaart dat uw moeder weliswaar MDC steunde en

voor hen stemde maar gelooft niet dat zij bij de partij betrokken was (notities persoonlijk onderhoud

p.10). Zelf hield u zich ver van enig politiek activisme. U verklaart nog helemaal niet bezig te zijn met

politiek en te jong te zijn geweest om zich politiek in te zetten. U bent er niet in geïnteresseerd en wilt

niet politiek actief zijn (notities persoonlijk onderhoud p.6, p.10 en p.16-17). Ook dit leidt er toe aan te

nemen dat het weinig waarschijnlijk is dat u of uw moeder opnieuw onder de aandacht zouden komen

van aanhangers van ZANU-PF.

Verder kunnen ook bij de activiteiten van uw vader en de omstandigheden waarin hij om het

leven zou zijn gekomen de nodige opmerkingen worden geformuleerd. Vooreerst verklaart u dat hij

na zijn pensionering een garage uitbaatte en dat dit zeer goed ging (notities persoonlijk onderhoud p.5).

Hij zou daarbij samengewerkt hebben met zijn stiefbroers die een band hadden met ZANU-PF en zelfs

met de Central Intelligence Office om dit gebouw te kunnen verkrijgen aangezien doorgaans enkel leden

van de overheidspartij dergelijke vergunningen kunnen bemachtigen (notities persoonlijk onderhoud

p.9). Dit doet enige twijfel rijzen bij zijn beweerde actieve betrokkenheid bij MDC en de mate

waarin hij geboycot of geviseerd zou zijn geweest. Indien hij uit politieke redenen uit zijn job zou

zijn ontzet is het opmerkelijk dat hij vervolgens de gunst wordt verleend deze garage uit te baten.

U verklaart voorts dat hij campagne voerde voor de verkiezingen van 2013 en ook optrad als

boodschapper voor de partij (gehoorverslag CCGVS p.9). U noemt zijn activiteiten in de

verkiezingscampagne van 2013 als een directe aanleiding voor de moord op uw vader (notities

persoonlijk onderhoud p.8). Het is hierbij opmerkelijk dat uw vader pas in december 2013 om

het leven zou zijn gebracht, dit terwijl de verkiezingen plaatsvonden in juli 2013. Het is derhalve

merkwaardig dat uw vader pas zes maanden na deze verkiezingen voor zijn aandeel hierin zou worden

benaderd. Bovendien blijkt uit de toegevoegde informatie dat deze verkiezingen weliswaar gepaard

gingen met het nodige geweld en intimidatie, maar dit bleef relatief beperkt in vergelijking met

voorgaande verkiezingen. Deze onregelmatigheden vonden bovendien voornamelijk plaats in de

aanloop naar de verkiezingen. De toegevoegde informatie maakt zelfs gewag van een aanzienlijke

afname van geweld en intimidatie na de verkiezingen. Wanneer u wordt gevraagd of er kort voor de

dood van uw vader nog enige incidenten plaatsvonden geeft u enkel aan vaak te zijn verhuisd en dat er

problemen waren in 2008 maar dat u niet op de hoogte bent van enige andere incidenten

(notities persoonlijk onderhoud p.8-9). Het valt dan ook moeilijk te begrijpen om welke reden hij zes

maanden na de verkiezingen, in een tot rust gekomen politiek klimaat, om het leven zou zijn

gebracht terwijl er voordien geen andere incidenten te melden vallen. Waar u verklaart dat uw

familie niet wou dat u bij al deze problemen betrokken geraakte dient er op worden gewezen dat u wel

degelijk op de hoogte bent van de eerdere problemen binnen uw familie, zodoende kan er worden

verwacht dat u ook recente incidenten minstens zou hebben opgemerkt. U legt eveneens weinig

logische verklaringen af omtrent de motivatie van de ZANU-PF leden om uw vader te

vermoorden. U verklaart dat uw vader voor de ZANU-PF als een aantrekkelijk doelwit kan worden

beschouwd aangezien hij, als boodschapper, over veel informatie beschikt en hij deze boodschappen

onder dwang aan hen zou kunnen prijsgeven. U bent niet op de hoogte of er voordien op enige andere

manier werd geprobeerd informatie aan uw vader te ontfutselen (notities persoonlijk onderhoud p.9).

Het is dan ook merkwaardig dat hij zonder enige voorgaande incidenten door de milities van

ZANU-PF zou worden vermoord, daarmee laten zij namelijk zijn potentieel als mogelijke

informatiebron verloren gaan. U verklaart vervolgens dat zij de dood van uw vader als een statement

wilden doen gelden om aan te tonen wat er kan gebeuren indien men niet meewerkt met ZANU-PF

(notities persoonlijk onderhoud p.8). Uw verklaringen dat zij trachtten het op een zelfmoord te doen

lijken zijn hier echter mee in strijd. Het feit dat zij met de moord op uw vader een boodschap wilden

uitdragen lijkt weinig compatibel met het gegeven dat zij het en het tegelijkertijd als een

zelfmoord willen afdoen. Het krantenartikel dat u hieromtrent neerlegt biedt eveneens geen uitsluitsel

omtrent de ware toedracht van de dood van uw vader.
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Hierin wordt enkel vermeld dat uw vader om het leven kwam door zelfmoord en kan dan ook geen

aanwijzing vormen voor uw verklaringen dat het om een politiek gemotiveerde moord ging. Bovendien

dient er eveneens worden op gewezen dat Zimbabwe een uiterst hoge graad van corruptie kent. Uit de

aan het administratief dossier toegevoegde informatie (‘Transparancy International – Corruption

Perception Index 2016’ en ‘The Source – Zimbabwe remains among the worlds most corrupt, says

watchdog – 25.01.2017’) blijkt dat corruptie er schering en inslag is. Volgens Transparacy International

strandt Zimbabwe als 154ste op de 176 op corruptie onderzochte landen en scoort het land slechts een

povere 22 op 100 wanneer het gaat om de perceptie rond corruptie. Een dergelijke hoge graad

van corruptie brengt met zich mee dat allerhande artikelen tegen betaling kunnen worden gepubliceerd,

wat opnieuw de bewijskracht van het door u neergelegde krantenartikel aanzienlijk verkleint. Verder laat

ook uw advocaat in haar brief na aan te geven dat uw vader om het leven werd gebracht, ook zij heeft

het over een zelfmoord. Hoewel u verklaart dat zij dit moedwillig niet heeft verklaard omdat zij vreest

voor haar vergunning als advocaat (notities persoonlijk onderhoud p.13), blijft dit opmerkelijk aangezien

het een brief betreft ter ondersteuning van uw asielaanvraag gericht aan degene die uw zaak ter harte

zouden nemen. Zodoende is er geen reden voor haar om aan te nemen dat u dit zou voorleggen aan de

verkeerde personen en haar vergunning in gevaar zou zijn. Daarenboven heeft zij het wel degelijk over

de verregaande vervolging die u en uw familie zouden hebben gekend vanwege ZANU-PF omwille van

hun steun aan MDC. Het is bizar dat zij niet zou vrezen voor haar vergunning wanneer zij uitgebreid de

bedreigingen en het geweld beschrijft die jullie hebben ondergaan. Dat zij net dit gegeven uit haar

verklaringen zou weglaten doet opnieuw vragen rijzen bij de werkelijke omstandigheden waarin uw

vader om het leven is gekomen.

Ook het gegeven dat uw familie grotendeels Zimbabwe heeft verlaten is onvoldoende

aanwijzing dat zij het land verlieten uit vrees voor daadwerkelijke vervolging en dat dit risico op

u zou worden overgeheveld. Er wordt niet aangetoond om welke reden of ten gevolge van welke

problemen zij het land hebben verlaten. Indien zij al omwille van een risico op vervolging het land

zouden hebben verlaten toont dit nog niet aan dat in uwen hoofde hetzelfde risico zou gelden.

Concluderend kan er worden gesteld dat er niet wordt ontkend dat uw familie reeds problemen

kende met de heersende ZANU-PF partij. U kon echter niet aannemelijk maken dat deze

problemen nog op u zouden doorwerken.

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Uw paspoort

en geboorteakte tonen enkel en alleen uw identiteit aan, welke in deze niet wordt betwist. De familiale

banden tussen u en G.K. worden niet in twijfel getrokken, enkel wordt niet aangenomen dat u omwille

van deze familiebanden enig risico op vervolging zou lopen. Hieruit blijkt bovendien eveneens dat u

steeds legaal het land kon verlaten zonder daar enige problemen bij te kennen, wat opnieuw uw vrees

voor vervolging door de Zimbabwaanse autoriteiten ondermijnt. De brief van uw advocaat werd

hierboven reeds besproken, daarenboven dient te worden gewezen op het feit dat dit enkel met het oog

op uw verdediging werd opgesteld en geen objectieve elementen bevat die de door u aangehaalde

feiten kunnen aantonen. De documenten omtrent uw moeder geven aan dat zij medische problemen

kent, u onder de hoede stelt van uw grootmoeder en in 2000 problemen zou hebben gekend die haar

noopten een overplaatsing aan te vragen. Wat betreft haar medische problemen kan nergens worden

aangetoond dat dit het gevolg zou zijn van bedreigingen in uwen hoofde. Waar zij stelt in 2000, voor uw

geboorte nota bene, problemen zou hebben gekend wijzigt dit niets aan de beoordeling dat u op

vandaag, 17 jaar later, geen risico zou lopen op ernstige vervolgingsfeiten. De documenten

omtrent uw vader tonen zijn identiteit aan en geven weer dat hij overleden is aan verstikking door

ophanging. Opnieuw toont dit niet aan dat zijn dood gelinkt zou kunnen worden aan politiek

gemotiveerde vervolging. Ook wanneer u aantoont dat uw vader in 2003 op pensioen werd gesteld kan

dit de problemen die u of uw gezin recent zouden hebben gekend niet weergeven. Zoals eerder werd

geargumenteerd slaagt u er niet in aan te geven welke recente incidenten uw familie zouden hebben

geplaagd. Waar u tot slot aangeeft dat uw tante G.K. zelfs in België bedreigingen ontvangt wordt

opgemerkt dat de vervolging die zij zou hebben gekend niet aangeeft dat u eenzelfde risico op

vervolging zou lopen. U bezorgt het Commissariaat-generaal het eindverslag van uw voogdij. Dit kan

evenmin uw vervolgingsfeiten aantonen. Dit verslag handelt namelijk enkel over uw handelen en

functioneren in België. Waarin hierin wordt vermeld dat uw grootmoeder in België problemen zou

hebben gekend nadat zij een benefietavond had bijgewoond ten voordele van Zimbabwaanse

weeskinderen wordt er op gewezen dat uw grootmoeder wel degelijk als vluchteling werd erkend maar

dat de problemen die zij zou hebben ondervonden of mogelijks nog steeds ondervindt geen vrees voor

vervolging in uwen hoofde kunnen aantonen.
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Uit uw verklaringen komt derhalve naar voren dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw verklaringen vervolging te hebben gekend of in de toekomst te zullen kennen in de zin van

de Conventie van Genève of dat u louter omwille van uw familiale achtergrond vervolging zou

dienen te vrezen. Evenmin maakt een terugkeer naar uw land van oorsprong een “reëel risico op

het lijden van ernstige schade” zoals bepaald in de definitie van de subsidiaire bescherming uit.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 9 april 2019 een schending aan van “de artikelen 48/3, 48/4,

48/5 en 48/6, § 4 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, in samenhang met een schending van de materiële

motiveringsplicht”.

Wat betreft de rol van de milities meent verzoeker dat verweerder “een zeer merkwaardige en alleszins

selectieve lezing maakt van zijn eigen bronnen”. Verzoeker wijst erop dat in de COI Focus van 9 januari

2019 5 experts werden geciteerd. Hij stipt aan dat expert Heike Schmidt stelt “dat gedwongen

rekrutering ernstig moet worden genomen en dat mannelijke jeugd (zoals verzoeker) ertoe kan worden

aangezet; dat de mensenrechtensituatie heel volatiel blijft in het land; dat het leger wordt ingezet om het

protest na de verkiezingen in juli 2018 met geweld de kop in te drukken; dat de regering nog steeds

repressie gebruikt tegen de oppositie en dat er geen reden is om aan te nemen dat dit op korte termijn

zal verbeteren”. Verzoeker wijst erop dat de tweede expert Brian Raftopoulos stelt dat “de rol van de

milities van ZANU PF in het verleden tot 2008 een zeer gewelddadige rol hebben gespeeld (verzoeker

heeft het op blz. 4-5 van het gehoorverslag ook over het geweld van de milities tegen zijn andere

familieleden), en dat hun rol daarna beperkter was, zonder dat uit zijn bewoordingen kan worden

afgeleid dat deze helemaal geen rol meer speelden. Bovendien heeft hij het niet specifiek over

jeugdmilities, maar in het algemeen over milities van ZANU-PF.”. Verzoeker meent tevens dat deze

expert aangaf dat “de jeugdmilities in december 2018 nieuw leven in geblazen” werden. Verzoeker haalt

verder aan dat de derde expert Gift Mwonzora stelt dat er sinds 2008 geen “recorded evidence of forced

recruitment of citizens into the ZANU-PF party” bestaat en betoogt dat het uiteraard weinig evident is om

hard bewijsmateriaal van dezer praktijken te vinden, zodat het ontbreken, volgens deze expert, van een

hard bewijs allerminst uitsluit dat dit gebeurt, of minstens dat verzoeker ertoe werd bedreigd. Verzoeker

wijst erop dat de vierde expert Brooks Marmon stelt: “It is my impression that since the rise to power

ofMnanagwa, anyfored recruitment to ZANU-PF aligned militias is negligible” en leidt hieruit af dat deze

rekrutering door milities wel bestond voor de machtsovername van Mnanagwa, toen verzoeker zich nog

in Zimbabwe bevond. Verzoeker geeft aan dat de “vijfde expert, Ray Ndlovu, een journalist (voor zover

betrouwbaar, verweerder trekt zelf een krantenartikel over de dood van verzoekers vader in twijfel

omwille van de hoge graad van corruptie in Zimbabwe", stelt dat er geen gedwongen rekrutering bestaat

maar wel initimidatie, vooral voor de verkiezingen”.

Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift een rapport van de UK Home Office “Country Policy and

Information Note Zimbabwe: Opposition to the Government” van april 2018 (stuk 3) en verwijst naar

pagina 27.

Verzoeker betoogt dat objectieve bronnen, alsook sommige experten die verweerder consulteerde, het

bestaan van pesterijen en intimidatie door milities tegen onder andere familieleden van oppositieleden

bevestigen. Hij wijst erop dat anderen stellen “dat sinds Mnanagwa niet meer gebeurt, maar Raftopoulos

stelt net dat dit recent werd beslist op een partijbijeenkomst” en dat sommige experten zeggen “dat

gedwongen rekrutering niet bestaat maar geen enkele expert betwist dat oppositieleden of hun

familieleden kunnen worden lastiggevallen of gepest”.
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Hij haalt verder aan dat één expert zegt “dat de rol van de milities verzwakte tussen 2008 en 2013 maar

zegt niets over de jaren daarna terwijl verzoeker zijn eigen vervolging kadert in de jaren 2014-2017”.

Bijgevolg besluit verzoeker dat zijn “verklaringen over zijn bedreiging door de milities volstrekt

geloofwaardig zijn, en dat er ook voor de toekomst een risico op vervolging bestaat”. Zelfs mocht de

Raad van oordeel zijn dat de tegenstrijdigheden tussen de verschillende experten belangrijk is, dan nog

wijst verzoeker erop dat “hij moet worden erkend als vluchteling, aangezien in dat geval het voordeel

van de twijfel moet spelen”.

Verzoeker verwijst naar het artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet: hij kan evident de bedreiging door de

milities niet staven met documenten, maar zijn verklaringen zijn over het algemeen zeker geloofwaardig,

en ze worden gestaafd door de landeninformatie die verzoeker zelf toevoegt en die verweerder recent

toevoegde aan het administratief dossier.

Wat betreft het gevaar voor familieleden van oppositieleden verwijst verzoeker opnieuw naar de COI

Focus van 28 januari 2019 en de daarin vervatte stellingen van een aantal experten:

“- expert Heike SCHMIDT stelt: "MDC mebers cotinue to be persecuted and that does extend to family

members who are not involved in politics."

- expert Raftopoulos stelt: "In the recent past the security of famiily of MDC supporters has been reatlyu

affected by the politcis of the state. During the pre-election preiod in 2018 the situation was much more

peaceful but in the post eleection periode we have signs of a resurgence of zanu PF State violence.

(...)". Hij preciseert in een latere e-mail dat het gaat om sociale achterstelling maar ook om "violence

killings and abductions" , waarbij steden het meest worden getroffen (verzoeker is afkomstig uit

hoofdstad Harare)

- expert Mwonzora stelt in de COI-focus: "Thus anyone who has a relative associated with the

opposition politcial party, the MDC is thus vulnerable to politcal vitimisation. Such victimisation maybe

pronounced through threats to physical harm, forced dissociation of party belonging as well as trhourg

the witholding of food aid. " Ook hij beperkt het gevaar dus niet alleen tot sociale achterstelling maar ook

tot fysiek geweld. Ook hij stelt dat dit vooral in de steden voorkomt.

- expert Marmon stelt evenzeer dat er vaak nog geweld wordt gebruikt tegen familie van oppostieleden

ook al zou dat over het algemeen verbeterd zijn.

- enkel journalist Ndlovu minimaliseert de bedreiging voor familie van oppositieleden.

- experten Hodgkinson en Noyes bevestigen dan weer wel uitdrukkelijk dat familieleden van

oppositieleden worden geviseerd.”

Verzoeker besluit hieruit dat alle geraadpleegde experten, op Ndlovu na, het erover eens zijn dat

familieleden van MDC nog steeds worden geviseerd louter omwille van die hoedanigheid als familielid.

Verzoeker wijst erop dat de huidige situatie in Zimbabwe geheel onrustwekkend is en stelt dat er op het

ogenblik van de redactie van het verzoekschrift al wekenlang protesten bezig tegen het regime.

Verzoeker stipt aan dat de aanleiding de sociaaleconomische moeilijkheden waarmee het land kampt

zijn, zoals onder meer een drastische stijging van de brandstofprijzen. Verzoeker voegt stukken bij

waaruit blijkt dat dit protest met geweld de kop wordt ingedrukt, waarbij leden van oppositie en iedereen

die daarmee gelieerd wordt zoals verzoeker, geviseerd wordt. Verzoeker verwijst daarbij in het bijzonder

naar een rapport van Human Rights Watch van 12 maart 2019 met als titel “Zimbabwe: Excessive Force

used against protesters” (stuk 4), een gezamenlijke brief van de NGO's Amnesty International, Oxfam

en Human Rights Watch van 4 februari 2019 aan president Mnanagwa met het verzoek om dringend

een eind te maken aan het excessieve geweld dat de autoriteiten gebruiken tegen de protestanten (stuk

5).

Ter conclusie stelt verzoeker dat zijn profiel vaststaat, dat hij de zoon van een campagnemanager is van

MDC die in verdachte omstandigheden overleden is, dat zijn tante een belangrijke stem tegen het

regime is en in België werd erkend als vluchteling. Verzoeker stelt verder dat zijn verhaal geen

belangrijke tegenstrijdigheden kent en dat er moet rekening gehouden worden met het feit dat hij ten

tijde van zijn persoonlijk onderhoud nog maar 16 jaar oud was.

In hoofdorde wordt verzoeker gevraagd te “erkennen als vluchteling; In ondergeschikte orde, de

bestreden beslissing te hervormen en verzoeker de de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen; In

meest ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te sturen naar

het CGVS voor verder onderzoek.”.
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2.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker volgende stukken:

“3. Rapport UK Home Office

4. Rapport HRW: "Excessive force used against protesters"

5. Brief Amnesty International, HRW en Oxfam aan president Mnanagwa”.

Bij verweernota voegt verweerder volgende stukken:

“1. UK Home Office Country Policy and Information Note: Zimbabwe: Opposition to the government,

versie 4.0 (februari 2019)

2. New Zimbabwe: Zimbabwe: Minister Nyoni Bans Green Bomber Training d.d.29/01/2018, via:

allafrica.com (laatst geraadpleegd op 24/04/2019)

3. The Zimbabwe Independent: Reviving storm-troopers ZANU PF's ploy for 2018 d.d.03/03/2017, via:

www.theindependent.co.zw (laatst geraadpleegd op 24/04/2019)”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

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 noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Voorop wijst de Raad erop, daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat er moet rekening

gehouden worden met het feit dat hij ten tijde van zijn persoonlijk onderhoud nog maar 16 jaar oud was,

dat de commissaris-generaal van oordeel was dat in zijnen hoofde bijzondere procedurele dienden

worden aangenomen. Zoals blijkt uit de bestreden beslissing werden verzoeker in het kader van zijn

verzoek om internationale bescherming steunmaatregelen verleend: “Meer bepaald werd er u een voogd

toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure; werd het persoonlijk onderhoud

afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het Commissariaat-

generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en verantwoorde

manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van uw voogd [en

advocaat] die in de mogelijkheid verkeerde[n] om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen;

en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en

maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.”. De Raad kan slechts vaststellen

dat wel degelijk rekening werd gehouden met verzoekers leeftijd.

2.4.2. Verzoeker verklaart te vrezen voor de ZANU-PF milities die hem wilden rekruteren omwille van

zijn familiale achtergrond. De commissaris-generaal hecht er echter geen geloof aan dat dat verzoeker

door deze milities werd lastiggevallen, noch dat hij problemen zou kennen louter omwille van de banden

van zijn familie met de oppositiepartij MDC.
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2.4.3. Verzoeker slaagt er niet in om de door hem aangehaalde feiten, met name de bedreigingen en

rekruteringspogingen door de milities van ZANU-PF, aannemelijk te maken. Verzoeker gaf aan dat hij

werd gevallen door de jeugdmilities van ZANU-PF, dat zij verzoeker steeds aanspraken en aandrongen

om zich bij ZANU-PF aan te sluiten of hem wilden ontvoeren om op die manier druk uit te oefenen op

zijn familie (notities van het persoonlijk onderhoud van 22 november 2017 (hierna: notities), p. 5-6, p.

16). Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “Zimbabwe: recrutements

forcés pas des milices progouvernementales” van 9 januari 2019), die gebaseerd is op de expertise van

vijf Zimbabwe specialisten (onderzoekers en journalisten), blijkt nochtans dat deze experten niet op de

hoogte zijn van een praktijk van gedwongen rekruteringen. Zo stelt postdoctoraatsonderzoeker Gift

Mwonzora dat er sinds de verkiezingen van 2008 geen bewijzen zijn van gedwongen rekrutering van

burgers in de ZANU-PF partij en dat de enige druk die mogelijks van het huidige regime zou uitgaan het

achterhouden van humanitaire hulp betreft aan degene die worden gezien als opposanten. Onderzoeker

Brooks Marmon geeft aan dat dergelijke milities niet actief waren tijdens de verkiezingen van juli 2018

en dat sinds Mnangagwa aan de macht kwam gedwongen rekrutering door deze milities zo goed als

onbestaande is. Journalist Ray Ndlovu stelt evenmin op de hoogte te zijn van gedwongen rekruteringen,

doch wel van intimidatie (van kiezers) in rurale gebieden. De door verzoeker aangehaalde vervolging

door de ZANU-PF milities en hun werkwijze blijkt aldus volgens objectieve informatie hoogst

ongebruikelijk in het huidige klimaat in Zimbabwe.

2.4.4. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat verweerder “een zeer merkwaardige en

alleszins selectieve lezing maakt van zijn eigen bronnen”, dient opgemerkt dat deze COI Focus de

actuele situatie met betrekking tot pro-regeringsmilities onderzoekt en niet gefocust wordt op de periode

waarin de door verzoeker voorgehouden problemen zich zouden hebben voorgedaan. Hoe dan ook blijkt

uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, waar de COI Focus wel ingaat op de rol van

ZANU-PF milities in het verleden, dat deze milities tussen 2000 en 2008 een zeer destructieve en

gewelddadige rol speelden in de Zimbabwaanse politiek en hierbij gedwongen rekrutering een rol

speelde, maar dat de rol van de milities afnam in de periode 2009-2013. Hieruit kan niet echter niet

blijken dat de rol van deze milities in een latere periode terug zou zijn toegenomen, noch dat deze zich

opnieuw bezig houden met gedwongen rekrutering. Bijgevolg situeerde verzoeker zijn problemen met de

milities, die zich zouden hebben afgespeeld in de periode 2014-2017, en hun werkwijze in een context

waarbinnen gedwongen rekrutering een zo goed als onbestaand fenomeen was. Indien verzoeker

meent dat deze informatie niet juist is dan kan de Raad slechts vaststellen dat hij geen informatie

aanbrengt waaruit het tegendeel kan blijken en dat anderzijds de landeninformatie op meerdere bronnen

steunt waarvan de betrouwbaarheid evenmin door verzoeker wordt betwist. Waar verzoeker in zijn

verzoekschrift nog verwijst naar een rapport van de UK Home Office “Country Policy and Information

Note Zimbabwe: Opposition to the Government” van april 2018 dient opgemerkt dat hierin, met een bron

daterend van 2016 (USSD Human Rights Report 2016), bericht wordt over jongeren die door ZANU-PF

getraind en ingezet werden tegen opponenten, doch dat hieruit niet blijkt dat deze jongeren gedwongen

gerekruteerd werden. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift verder aan dat expert Heike Schmidt, die

tevens wordt geciteerd in voornoemde COI Focus, stelt “dat gedwongen rekrutering ernstig moet worden

genomen en dat mannelijke jeugd (zoals verzoeker) ertoe kan worden aangezet; dat de

mensenrechtensituatie heel volatiel blijft in het land; dat het leger wordt ingezet om het protest na de

verkiezingen in juli 2018 met geweld de kop in te drukken; dat de regering nog steeds repressie gebruikt

tegen de oppositie en dat er geen reden is om aan te nemen dat dit op korte termijn zal verbeteren”. De

Raad merkt op dat Schmidt in haar e-mail van 18 december 2018 aan CEDOCA aanstipte dat zij in de

onmogelijkheid was om details of bewijzen voor te leggen, maar dat zij vanuit haar kennis inschatte dat

er geen ZANU-PF milities bestaan die zich bezighouden met training of organisatie en dat er wel een

praktijk heerst van het voorzien van voedsel, basismiddelen en alcohol aan jongeren die vervolgens tot

geweld en verstoring worden aangezet. Zij stelt hierbij dat het mogelijk is dat sommige jongemannen

gedwongen worden. Deze stelling is echter zeer voorzichtig en algemeen van aard en stemt bovendien

niet overeen met de door verzoeker aangegeven werkwijze van de milities. Waar verzoeker erop wijst

dat expert Brooks Marmon stelt “It is my impression that since the rise to power of Mnanagwa, any fored

recruitment to ZANU-PF aligned militias is negligible” en hieruit afleidt dat deze rekrutering door milities

wel bestond voor de machtsovername van Mnanagwa, toen verzoeker zich nog in Zimbabwe bevond,

gaat verzoeker uit van loutere veronderstellingen die geen steun vinden in de bewoordingen van

Marmon.

2.4.5. De ongeloofwaardigheid van de door verzoeker voorgehouden rekruteringspogingen door ZANU-

PF milities blijkt niet alleen uit het gegeven dat verzoekers relaas niet overeenstemt met de reële situatie

zoals blijkt uit de beschikbare informatie, verzoekers verklaringen dienaangaande kunnen evenmin

overtuigen.
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2.4.6. Immers, uit verzoekers verklaringen kan niet blijken dat verregaande inspanningen werden

geleverd door de jeugdmilities van de ZANU-PF om verzoeker in te lijven. Verzoeker verklaarde louter

lastig te zijn gevallen door de jeugdmilities van ZANU-PF, dat zij hem steeds zouden aanspreken en

aandringen dat hij zich bij ZANU-PF zou aansluiten of hem willen ontvoeren om op die manier druk uit te

oefenen op zijn familie (notities, p. 5). Verzoeker verklaarde niet echt fysiek te zijn aangevallen en gaf

aan zich slechts één slag in zijn gezicht te kunnen herinneren (notities, p. 16, p. 18). Bovendien kan

worden opgemerkt dat verzoeker, wanneer gevraagd of hij nog andere problemen had buiten de milities

die hem wilden rekruteren, antwoordde: “Nee. Ik kan zelfs niet zeggen dat ik een probleem had, ik ben

hier gekomen.” (CGVS-verslag, p. 16). Daarnaast weet verzoeker niet of zijn moeder ooit werd

aangesproken zodat verzoeker zich zou aansluiten (CGVS-verslag, p. 18). In zoverre deze milities nog

steeds actief zouden zijn, wat niet kan blijken uit de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier, en indien zij verzoeker daadwerkelijk lastigvielen, wat niet kan overtuigen, kan niet worden

ingezien dat deze milities geen verdere stappen hebben ondernomen om verzoeker te dwingen bij hen

toe te treden. Waar verzoeker nog beweerde te vrezen dat de milities hem zouden ontvoeren om

informatie te verkrijgen over zijn tante of om zijn familie te chanteren (notities, p. 6) kan dit niet

overtuigen. Vooreerst legt verzoeker geen informatie neer over het huidig belang van zijn tante binnen

het actuele Zimbabwaanse politieke bestel. Immers, verzoekers tante verblijft reeds sinds 2007

permanent buiten Zimbabwe, zodat niet aannemelijk is dat zij nog geen eerdere pogingen zouden

hebben ondernomen om verzoeker als drukkingsmiddel te gebruiken. Voorts kan uit verzoekers

verklaringen, het administratief dossier en het verzoekschrift niet blijken waarom meer dan tien jaar na

het vertrek van zijn tante uit Zimbabwe zonder enige concrete aanleiding plots wel initiatief zou

genomen worden om verzoeker en zijn familie te belagen. Indien verzoeker daadwerkelijk vervolgd zou

worden, is dan ook niet aannemelijk dat deze milities nog geen verdere stappen zouden hebben

ondernomen om verzoeker te dwingen bij hen toe te treden. Voorgaande vaststellingen ondermijnen

aldus de geloofwaardigheid, minstens de ernst, van de bedreigingen die de aanleiding zouden hebben

gevormd voor verzoekers vertrek uit Zimbabwe.

2.4.7. Voorts blijft verzoeker vaag over de bedreigingen die aan zijn adres werden geuit. Verzoeker

verklaarde louter de indruk te hebben gehad dat hun bedreigingen niet langer loze bedreigingen waren

en dat zij zeer ernstig werden (CGVS-verslag, p. 5-6). Verzoeker kan echter niet concretiseren om welke

reden hij de indruk had dat deze bedreigingen in ernst toenamen. Hiernaar gevraagd, antwoordde

verzoeker opnieuw weinig concreet: “Ze zagen dat ik niet loyaal zou zijn, mijn moeder was bang dat

vanalles kon gebeuren, dat ik vermist kon zijn. Ze wisten alles, waar ik woonde, waar ik naar school

ging. ZANU-PF gebruikt de politie, het leger, de veiligheidsdiensten, ze hebben er allemaal toegang tot

ZANU-PF zijn dezelfde mensen als de legercommandant, de politiecommandant.” (CGVS-verslag, p.

15). Aldus kan uit verzoekers verklaringen niet blijken dat er persoonlijke aanwijzingen waren dat hij zou

dienen aan te nemen dat deze bedreigingen, ernstig zijn en in ernst zouden toenemen en blijft hij louter

hypothetisch.

2.4.8. Ook verzoekers persoonlijk gedrag, volgend op zijn terugkeer van de kostschool in mei 2016, kan

er niet op wijzen dat hij het slachtoffer was van ernstige bedreigingen. Zo volgde verzoeker, in plaats

van thuisonderwijs, regulier onderwijs, wat hem alsnog blootstelde aan een mogelijk risico. Dat niet werd

besloten verzoeker thuis te houden om verdere vervolging te vermijden, ondermijnt andermaal de ernst

van de bedreigingen. Waar verzoeker verklaarde dat hij verschillende routes richting school nam

(CGVS-verslag, p. 6, p. 15), kan dergelijke maatregel bezwaarlijk volstaan indien verzoeker

daadwerkelijk op ernstige wijze bedreigd werd. Dit klemt des te meer in het licht van verzoekers

voorgehouden familiegeschiedenis, waarbij zijn ouders al verschillende keren omwille van bedreigingen

zijn verhuisd, dat verzoekers vader beweerdelijk werd vermoord omwille van diens politiek activisme

(CGVS-verslag, p. 4) en verzoekers tante een gekend lid van MDC was en werd hiervoor al vervolgd

werd in Zimbabwe (CGVS-verslag, p. 12-13). Gezien verzoekers familiegeschiedenis kan redelijkerwijs

verwacht worden dat bij ernstige bedreigingen ingrijpendere stappen zouden ondernomen worden. Dit is

niet het geval. Daarnaast kan worden vastgesteld dat verzoeker in de periode 2014-2017 verschillende

keren naar Zuid-Afrika reisde om er familie te bezoeken en steeds terugkeerde naar Zimbabwe (zie

informatie paspoort; notities, p. 14). Indien verzoeker daadwerkelijk ernstig bedreigd werd, kan niet

worden ingezien dat verzoeker telkens terugkeerde naar Zimbabwe. Ook de vaststelling dat verzoeker

Zimbabwe meerdere malen legaal en zonder problemen kon in- en uitreizen in de periode dat hij

beweerdelijk werd geviseerd door de milities van regeringspartij ZANU-PF ondergraaft de

waarachtigheid van zijn beweringen te worden vervolgd. Overigens kan worden opgemerkt dat

verzoeker in Zuid-Afrika geen internationale bescherming trachtte te verkrijgen. Dat verzoeker niet

onmiddellijk na het ontvluchten van zijn land van herkomst asiel aanvroeg, haalt de geloofwaardigheid

van verzoekers asielmotieven verder onderuit.
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Immers kan van een verzoeker om internationale bescherming redelijkerwijze worden verwacht dat hij

meteen na aankomst in een veilig land op zoek gaat naar internationale bescherming en ernstige

inspanningen onderneemt om deze te bekomen.

2.4.9. Bovendien legt verzoeker tegenstrijdige verklaringen af omtrent de benaderingen door de ZANU-

PF milities. Zo verklaarde verzoeker aanvankelijk dat hij na het overlijden van zijn vader naar de

kostschool is gestuurd om verdere problemen te vermijden, maar naar huis zou zijn teruggekeerd omdat

hij ook daar door deze milities werd aangesproken en vervolgens thuisonderwijs diende te volgen

(notities, p. 5). Even later geeft verzoeker dan weer aan dat zijn problemen pas begonnen wanneer hij

terugkwam van de kostschool (notities, p. 18). Bovendien stelde verzoeker na zijn terugkeer uit de

kostschool alsnog regulier onderwijs te hebben gevolgd (notities, p. 5). Verder verklaarde verzoeker uit

de kostschool terug te zijn gekomen omdat dit noodzakelijk was voor de procedure om een visum te

verkrijgen (notities, p. 18), waarmee hij andermaal zijn verklaringen dat hij de kostschool verlaten zou

hebben omwille van enige problemen, ondermijnt. Verzoekers incoherente verklaringen over de

bedreigingen en wanneer zich deze zouden voorgedaan, ondermijnen de waarachtigheid van zijn

verklaringen hieromtrent.

2.4.10. De vaststelling dat verzoeker zijn problemen met de ZANU-PF milities kadert binnen een

tegenwoordig zo goed als onbestaand fenomeen, zoals blijkt uit de hierboven aangehaalde informatie,

toont aan dat verzoekers verklaringen niet op waar gebeurde ervaringen berusten. Indien verzoeker

daadwerkelijk werd vervolgd omwille van zijn familieleden die tot de oppositie behoorden, is redelijk aan

te nemen dat verzoeker bekend zou zijn met de manier waarop druk wordt uitgeoefend op opposanten.

Verzoekers verklaringen, die niet stroken met de werkelijke situatie, ondergraven dan ook de

geloofwaardigheid van zijn problemen met de ZANU-PF milities.

2.4.11. Verder maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij een groter risico op vervolging loopt omwille van

de banden binnen zijn familie met de oppositiepartij MDC. Vooreerst blijkt uit de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier niet zonder meer dat familieleden van opposanten thans vervolging

dienen te vrezen. De informatie toegevoegd aan het administratief dossier geeft hierover enerzijds aan

dat vervolging van leden van de oppositiepartij MDC mogelijks kan afgewenteld worden op hun

familieleden en dat dit voornamelijk gaat over ontslag, het inhouden van loon of het ontzeggen van

sociale voorzieningen of voedselhulp, en anderzijds dat fysiek politiek geweld na de aanstelling van de

nieuwe president drastisch zou zijn gedaald (COI Focus “Zimbabwe: situation des proches de membres

de l’opposition” van 28 januari 2019, p. 3-4). Familieleden van opposanten zouden enkel nog het risico

lopen op kleinschalig verbale intimidatie of bedreigingen. Een algemeen verbeterde veiligheidssituatie

deed de mate waarin politiek niet-actieve familieleden van opposanten het slachtoffer kunnen worden

van enige aanvallen significant dalen (COI Focus “Zimbabwe: situation des proches de membres de

l’opposition” van 28 januari 2019, p. 4). Andere bronnen gaan zelfs zo ver te stellen dat er zo goed als

geen intimidatie of veiligheidsrisico’s meer zijn voor oppositieleden en dat de nadruk eerder wordt

gelegd op vervolging van voormalige aanhangers van Mugabe. Volgens deze bron zou een zaak als de

verzoeker, waarbij hij verregaande vervolging zou riskeren omwille van familieleden die meer dan 10

jaar geleden in Zimbabwe actief waren voor MDC, uniek zijn (COI Focus “Zimbabwe: situation des

proches de membres de l’opposition” van 28 januari 2019, p. 5). Derhalve kan er niet van worden

uitgegaan dat familieleden van opposanten zonder meer vervolging zouden dienen te vrezen en dient

verzoeker deze vrees concreet te maken.

2.4.12. Verzoeker haalt in zijn verzoekschrift de geciteerde experten uit de COI Focus “Zimbabwe:

situation des proches de membres de l’opposition” van 28 januari 2019 aan en besluit hieruit dat alle

geraadpleegde experten, op Ndlovu na, het erover eens zijn dat familieleden van MDC nog steeds

worden geviseerd louter omwille van die hoedanigheid als familielid. Hoewel uit deze COI Focus blijkt

dat dergelijke vervolging van familieleden plaats kan vinden, dient benadrukt dat eveneens blijkt dat dit

niet zonder meer betekent dat elk familielid van een lid van de oppositie vervolging riskeert. Verzoeker is

er aldus toe gehouden om in concreto een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen te meer

verzoeker geen politiek actieve familieleden in Zimbabwe heeft. In de aan verweernota toegevoegde

“Country Policy and Information Note” van februari 2019 van het UK Home Office aangaande de

politieke oppositie in Zimbabwe wordt eveneens geconcludeerd dat elk dossier op eigen merites dient te

worden beoordeeld – rekening houdend met het profiel, de activiteiten, en de regio’s van herkomst en

terugkeer van de verzoeker – waarbij het aan de verzoeker is om aan te tonen dat hij vervolging riskeert

bij een eventuele terugkeer.
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Hierin wordt onder andere een risicoanalyse gemaakt van de situatie van leden van oppositiepartijen,

welke logischerwijze kan doorgetrokken worden naar familieleden van leden van oppositiepartijen (UK

Home Office “Country Policy and Information Note” van februari 2019, §§ 2.4.1-2.4.19). Verzoeker

slaagt er bovendien niet in om aan te tonen dat een dergelijke individualisering van de vrees voor

vervolging niet noodzakelijk is.

2.4.13. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift de recente ontwikkelingen in Zimbabwe aanhaalt en hierbij

verwijst naar berichtgeving van Human Rights Watch en een brief van enkele internationale NGO’s

gericht aan de huidige president, kan ook hier niet uit blijken dat het loutere gegeven dat verzoeker

familiebanden heeft met een vooraanstaand lid van de oppositie voldoende is om in zijn hoofde een

gegronde vrees voor vervolging aan te tonen. Hoewel de door verzoeker aangebrachte informatie

aantoont dat de Zimbabwaanse autoriteiten hardhandig en met buitensporig geweld hebben opgetreden

naar aanleiding van de recente betogingen, en hierbij ook personen die niet betrokken waren bij de

manifestaties slachtoffer werden, kan uit deze informatie geenszins worden afgeleid dat er sprake is van

een systematische vervolging van familieleden van oud-oppositieleden die niet politiek actief zijn.

2.4.14. Verzoeker licht niet aannemelijk toe dat de activiteiten van zijn familieleden weerslag zouden

hebben op hem persoonlijk. Zo kan niet worden ingezien dat de milities zijn tante, G.K., zouden willen

raken via verzoeker, nu G.K. Zimbabwe al lange tijd heeft verlaten, namelijk in 2007 toen verzoeker

slechts zeven jaar was, en voordien slechts sporadisch bij verzoekers gezin op bezoek kwam (notities,

p. 8-9). Daargelaten dat geen intense band tussen verzoeker en zijn tante kan blijken, is het gegeven

dat verzoeker pas jaren later opeens problemen zou krijgen omwille van de banden tussen zijn familie

en MDC niet aannemelijk. Dit klemt te meer in het licht van de drastisch verbeterde situatie voor

familieleden van opposanten, zoals blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

2.4.15. Voor zover geloof wordt gehecht aan verzoekers beweringen te zijn lastiggevallen door de

milities van ZANU-PF – quod non – maakt hij niet aannemelijk dat hij persoonlijk werd aangesproken.

Immers blijkt dat de manier waarop verzoeker werd aangesproken, kadert binnen de algemene manier

waarop de jeugdmilities te werk gaan. Zo bevestigde verzoeker dat niet alleen hijzelf werd

aangesproken rond zijn school, maar dat dit ook voor andere leerlingen gold (notities, p. 6). Gevraagd

op welke manier verzoeker anders werd benaderd dan zijn medeleerlingen, stelde verzoeker dat zijn

familie heel gekend was als aanhangers van MDC en dat zij hem zouden ontvoeren om informatie te

verkrijgen over zijn tante (notities, p. 6). Hierboven werd echter reeds vastgesteld dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat de activiteiten van zijn familieleden weerslag zouden hebben op hem persoonlijk,

nu hij stelde dat pas na geruime tijd dergelijke problemen zou kennen, dit terwijl zijn familie al van bij zijn

geboorte gekend is omwille van hun sympathieën. Daarnaast stelde verzoeker dat er voor zijn vertrek

meer werd gerekruteerd met het oog op de verkiezingen van 2018 (notities, p. 6). Uit voorgaande kan

slechts blijken dat verzoeker – voor zover geloofwaardig – werd aangesproken in het kader van de

algemene werking van deze jeugdmilities en niet extra werd geviseerd omwille van de achtergrond van

zijn familie.

2.4.16. Ook de vaststelling dat verzoeker niet op de hoogte is van enige problemen van zijn moeder, die

net als verzoeker geen profiel als politiek activiste heeft, ondergraaft zijn eigen problemen met ZANU-PF

(notities, p. 10). Gevraagd of verzoekers moeder nog problemen kende omwille van zijn vader of omwille

van de banden van zijn familie met MDC, stelde verzoeker louter “Ze heeft hoge bloeddruk, ze was heel

erg ziek.” (notities, p. 10). Hij voegde eraan toe niet te weten of ze problemen had, maar dat hij wel

dacht “dat ze bedreigd zal zijn” (notities, p. 10). Hierop gevraagd wat hem dat doet denken, stelt

verzoeker dat ze “werd bedreigd met verkrachting” en verwijst hij enkel naar zijn eigen bedreigingen

(notities, p. 10-11). Uit verzoekers verklaringen kan aldus niet blijken dat verzoekers moeder

verregaande politieke problemen gekend heeft, waaruit kan worden afgeleid dat evenmin aannemelijk is

dat verzoeker, na geruime tijd, alsnog problemen zou ontwikkelen omwille van zijn familiale achtergrond.

Bovendien dient herhaald te worden dat noch verzoekers moeder, noch verzoeker zelf een activistisch

profiel hebben. Zo stelde verzoeker dat zijn moeder de MDC steunde en voor hen stemde maar dat ze

niet bij de partij betrokken was (“Ze stemde er wel voor, maar ik denk niet dat ze er bij betrokken was.

Ze steunde het wel.”, notities, p. 10) en dat hijzelf zich ver van enig politiek activisme hield (“Ik was nog

jong, ik was nog helemaal niet bezig met politiek, ik had al gezien hoe het mijn familie verwoestte en hoe

het het leven van mijn vader nam.” notities, p. 6; “Ik weet het niet, ik was niet geïnteresseerd in politiek,

tot ik problemen kreeg door de milities. Ik was nooit geïnteresseerd in politiek.”, notities p. 10; “Nee, ik

wou nooit politiek actief zijn. Ik zag hoe het mijn familie verwoestte.” p. 16).
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2.4.17. Verzoekers verklaringen aangaande de politieke activiteiten en vermeende problemen van zijn

vader kunnen evenmin overtuigen. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat zijn vader na zijn

pensionering een garage uitbaatte (notities, p. 5) en samenwerkte met zijn stiefbroers, die een band

hadden met ZANU-PF en met de Central Intelligence Office, om het gebouw te kunnen verkrijgen,

aangezien doorgaans enkel leden van de overheidspartij dergelijke vergunningen kunnen bemachtigen

(notities, p. 9). Dergelijke vaststellingen ondermijnen reeds de beweerde actieve betrokkenheid van

verzoekers vader bij MDC en de mate waarin hij geboycot of geviseerd zou zijn geweest. Immers, indien

verzoekers vader omwille van politieke redenen uit zijn job ontzet was, kan niet worden ingezien dat hij

vervolgens de gunst zou worden verleend deze garage uit te baten.

2.4.18. Verzoeker verklaarde dat zijn vader campagne voerde voor de verkiezingen van 2013 en tevens

optrad als boodschapper voor MGC (notities, p. 9) en dat zijn activiteiten in de verkiezingscampagne

van 2013 de directe aanleiding voor de moord op zijn vader uitmaakten (notities, p. 8). Verzoeker gaf

aan dat zijn vader op 12 december vermoord werd (notities, p. 8), dit terwijl de verkiezingen in juli 2013

plaatsvonden en verzoekers vader dus pas zes maanden voor zijn aandeel hierin zou worden benaderd.

Gevraagd of er kort voor de dood van verzoekers vader nog enige incidenten plaatsvonden, gaf

verzoeker slechts aan vaak te zijn verhuisd en dat er problemen waren in 2008, maar dat hij niet op de

hoogte was van enige andere incidenten (notities, p. 8-9). Uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier en de verweernota blijkt dat deze verkiezingen weliswaar gepaard gingen met het

nodige geweld en intimidatie, maar dit bleef relatief beperkt in vergelijking met voorgaande verkiezingen,

alsook dat deze onregelmatigheden voornamelijk plaatsvonden in de aanloop naar de verkiezingen

(ARC “Zimbabwe Country Report” van 27 november 2014, p. 37-45, p. 90; UK Home Office Country

Policy and Information Note “Zimbabwe: Opposition to the government”, versie 4.0 van februari 2019, §

3.3.1). Aldus kan niet worden ingezien waarom verzoekers vader zes maanden na de verkiezingen, in

een tot rust gekomen politiek klimaat, om het leven zou zijn gebracht terwijl er voordien geen andere

incidenten waren.

2.4.19. Daarnaast legde verzoeker inconsistente verklaringen af omtrent de motivatie van de ZANU-PF

leden om zijn vader te vermoorden. Zo stelde verzoeker dat zijn vader voor de ZANU-PF als een

aantrekkelijk doelwit kan worden beschouwd aangezien hij, als boodschapper, over veel informatie

beschikt en deze onder dwang aan hen zou kunnen prijsgeven (“Hij was campagnemanager en

boodschapper. Als boodschapper, als je hem foltert krijg je veel informatie. Hij was degene die mensen

probeerde te overtuigen om voor MDC te stemmen.”, notities, p. 9). Verzoeker stelde niet te weten of ze

al eerder informatie van hem probeerden te verkrijgen (notities, p. 9). Er wordt niet toegelicht waarom

verzoekers vader zonder enige voorgaande incidenten door de milities van ZANU-PF zou worden

vermoord, nu deze zo zijn potentieel als mogelijke informatiebron verloren laten gaan. Waar verzoeker

uitlegde dat zij de dood van zij, vader als een statement wilden doen gelden om aan te tonen wat er kan

gebeuren indien men niet meewerkt met ZANU-PF (notities, p. 8), valt dit niet te rijmen met verzoekers

verklaringen dat de milities trachtten het op een zelfmoord te doen lijken (notities, p. 8). Het door

verzoeker neergelegde krantenartikel vermeldt dat verzoekers vader om het leven kwam door zelfmoord

en kan dan ook geen aanwijzing vormen voor verzoekers verklaringen dat het om een politiek

gemotiveerde moord ging. Hoe dan ook blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

(“Transparancy International “Corruption Perception Index 2016”; The Source “Zimbabwe remains

among the worlds most corrupt, says watchdog”” van 25 januari 2017) dat er een hoge corruptiegraad is

in Zimbabwe. Volgens Transparacy International strandt Zimbabwe als 154ste op de 176 op corruptie

onderzochte landen en scoort het land slechts 22 op 100 wanneer het gaat om de perceptie rond

corruptie. Een dergelijke hoge graad van corruptie brengt met zich mee dat allerhande artikelen tegen

betaling kunnen worden gepubliceerd, zodat de bewijswaarde van het krantenartikel relatief is. Verder

laat ook verzoekers advocaat in haar brief na aan te geven dat verzoekers vader om het leven werd

gebracht en heeft zij het over een zelfmoord. Verzoekers uitleg, dat zij moedwillig niet heeft verklaard

dat het om moord ging omdat zij vreest voor haar vergunning als advocaat (notities, p. 13), kan niet

overtuigen, nu deze brief ter ondersteuning van verzoekers verzoek om internationale bescherming

werd opgemaakt zodat er geen reden is voor haar om aan te nemen dat verzoeker dit zou voorleggen

aan de verkeerde personen en haar vergunning in gevaar zou zijn. Daarenboven heeft zij het dan wel

over de verregaande vervolging die verzoeker en zijn familie zouden hebben gekend vanwege ZANU-

PF omwille van hun steun aan MDC. Het is dan ook onverzoenbaar dat zij niet zou vrezen voor haar

vergunning wanneer zij uitgebreid de bedreigingen en het geweld beschrijft die verzoekers familie heeft

ondergaan, doch wel wanneer zij het over de moord op verzoekers vader zou hebben. Uit voorgaande

kan geenszins blijken dat verzoekers vader zou zijn vermoord door de ZANU-PF milities.
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2.4.20. Hoewel wordt aangenomen dat verzoekers familie in het verleden problemen kende met de

heersende ZANU-PF partij, hecht de Raad geen geloof aan verzoekers beweringen dat deze problemen

tot op heden op verzoeker zouden doorwerken.

2.4.21. De door verzoeker voorgelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen.

Verzoekers paspoort en geboorteakte tonen zijn nationaliteit en identiteit aan, welke niet worden betwist.

De familiale banden tussen verzoeker en G.K. worden niet in twijfel getrokken, doch dient hernomen dat

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij omwille van deze familiebanden enig risico op vervolging zou

lopen. Tevens blijkt hieruit dat verzoeker Zimbabwe steeds legaal en zonder enige problemen kon

verlaten, wat zijn vrees voor vervolging door de Zimbabwaanse autoriteiten ondermijnt.

De brief van verzoekers Zimbabwaanse advocaat werd supra reeds besproken. Bovendien werd deze

brief opgesteld ter verdediging van verzoeker, hetgeen de objectiviteit van het document relativeert.

Verzoekers advocaat stelt dat verzoeker werd bedreigd met ontvoering door jeugdmilities van ZANU-PF

en dat hij wordt geviseerd omwille van zijn familiebanden. De inhoud van deze brief betreft een

herhaling van verzoekers verklaringen, welke reeds als ongeloofwaardig werden beoordeeld (zie supra).

De documenten die betrekking hebben op verzoekers moeder worden niet betwist. Ze wijzen er echter

op dat zij medische problemen kent, dat zij verzoeker onder de hoede stelt van zijn grootmoeder en in

2000 problemen zou hebben gekend die haar noopten een overplaatsing aan te vragen. Uit niets blijkt

dat deze medische problemen zouden voortvloeien uit de bedreigingen aan het adres van verzoeker.

Waar verzoekers moeder aangeeft in 2000, nog voor verzoekers geboorte, problemen te hebben

gekend, wijzigt dit niets aan de beoordeling dat verzoeker op heden, 19 jaar later, geen risico loopt op

ernstige vervolgingsfeiten.

Ook de documenten met betrekking tot verzoekers vader worden niet betwist. Ze tonen zijn identiteit aan

en geven weer dat hij overleden is aan verstikking door ophanging. Opnieuw toont dit niet aan dat zijn

dood verband zou houden met politiek gemotiveerde vervolging. Dat verzoekers vader in 2003 op

pensioen werd gesteld omwille van medische redenen, kan evenmin de problemen die verzoeker of zijn

gezin recent zouden hebben gekend niet aantonen.

Wat betreft de (online) bedreigingen die verzoekers tante G.K. in België zou ontvangen ten gevolge van

haar werk voor de website ZimEye, dient opgemerkt dat de vervolging die zij zou hebben gekend niet

aantoont dat verzoeker eenzelfde risico op vervolging zou lopen.

Het eindverslag van verzoekers voogdij kan evenmin verzoekers beweerde vervolgingsfeiten aantonen,

gezien dit verslag rapporteert over verzoekers handelen en functioneren in België. Waarin hierin wordt

vermeld dat verzoekers grootmoeder in België problemen zou hebben gekend nadat zij een

benefietavond had bijgewoond ten voordele van Zimbabwaanse weeskinderen dient erop gewezen dat

verzoekers grootmoeder wel degelijk als vluchteling werd erkend maar dat de problemen die zij zou

hebben ondervonden of mogelijks nog steeds ondervindt geen vrees voor vervolging in hoofde van

verzoeker kunnen aantonen.

2.4.22. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit zijn verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoeker voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.6.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

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 vijftien oktober tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


