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 nr. 237 755 van 1 juli 2020 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

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

23 oktober 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen van 9 oktober 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 en het administratief dossier. 

 

Gelet op het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de 

termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke 

behandeling van de zaken, verlengd door het koninklijk besluit van 26 mei 2020. 

 

Gelet op de beschikking van 3 juni 2020, die de partijen in kennis stelt van het motief waarop het beroep 

op het eerste zicht door middel van een louter schriftelijke procedure kan ingewilligd of verworpen 

worden.  

  

Gelet op de pleitnota van de verzoekende partij van 18 juni 2020. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd 

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

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

 

“1. Verzoekster dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen 

en de staatlozen, getiteld “niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)”, waarbij haar huidig volgend 

verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk wordt verklaard in de zin van artikel 57/6/2, §1, 

eerste lid van de Vreemdelingenwet.  
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoekster naar aanleiding van haar huidig verzoek om 

internationale bescherming geen nieuwe feiten of elementen aangebracht, en beschikt het 

Commissariaat-generaal evenmin over dergelijke elementen, die de kans aanzienlijk groter maken dat 

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

bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt.  

2. Op 5 november 2015 diende verzoekster een eerste verzoek tot internationale bescherming in, in 

navolging waarvan het Commissariaat-generaal op 29 februari 2016 een beslissing nam tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingstatus omdat geen geloof werd gehecht 

aan de verklaringen van verzoekster. Op 21 juni 2016 verwierp de Raad het ingediende beroep wegens 

laattijdigheid.  

Op 25 augustus 2016 diende verzoekster een eerste volgend verzoek in. Op 14 september 2016 nam 

het Commissariaat-generaal de beslissing houdende weigering tot in overwegingname van voormeld 

verzoek. Op 30 november 2016 verwierp de Raad bij arrest met nummer X het beroep. De Raad wijst er 

in voormeld arrest op dat de aangevoerde problemen ongeloofwaardig werden bevonden en dat 

verzoekster geen dienstige argumenten aanvoert ter weerlegging van de motieven. Het Commissariaat-

generaal stelde onder meer vast dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster 

verklaarde problemen die zij met de Zimbabwaanse autoriteiten had en dat zij ook niet aannemelijk kan 

maken dat de vader van haar dochter haar dan als staatsvijand zou willen behandelen of haar dochter 

zou willen afnemen. Tevens wordt vastgesteld dat de vader van verzoekster haar dochter (en bij 

uitbreiding het Zimbabwaanse ministerie van buitenlandse zaken) persoonlijk tussenkwam om haar een 

visum te bezorgen waarmee ze naar België reisde om verzoekster hier te vervoegen en hier een 

asielaanvraag in te dienen, evenals dat het volledig onaannemelijk is dat verzoekster dan niet zou 

geweten hebben dat de vader van haar dochter ambassadeur was voor Zimbabwe in België.  

Een tweede volgend verzoek werd door verzoekster ingediend op 15 mei 2017 waarna het 

Commissariaat-generaal op 26 juni 2017 wederom een beslissing van weigering tot in overwegingname 

van de asielaanvraag nam. Het ingediende beroep werd op 8 januari 2018 verworpen door de Raad bij 

arrest met nummer X.  

Op 26 juli 2018 diende verzoekster een derde volgend verzoek in. Op 10 september 2018 nam het 

Commissariaat-generaal een beslissing van niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek. Het 

ingediende beroep werd door de Raad op 23 januari 2019 verworpen bij arrest met nummer 215.557.  

Ter ondersteuning van haar huidig volgend verzoek om internationale bescherming legt verzoekster 

bijkomende verklaringen af en stelt zij dat zij tijdens haar vorige vier verzoeken niet alles durfde te 

zeggen. Zij haalt nu aan dat zij een spionne was voor de partij MDC en dat zij vreest dat, omdat zij 

problemen kreeg met de Zimbabwaanse autoriteiten doordat zij via haar vastgoedbedrijf plaatsen 

verhuurde waar homoseksuelen elkaar konden ontmoeten, ook haar spionageactiviteiten aan het licht 

zullen komen in Zimbabwe. Verder herhaalt verzoekster ook de problemen die zij heeft met de vader 

van haar dochter.  

3. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid, van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden 

beslissing werd genomen, luidt als volgt:  

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die 

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan 

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek 

ontvankelijk.”  

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er 

derhalve nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om 

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

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet.  

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van 

bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk 

groter wordt wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe 

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

kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich 
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bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of 

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

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

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

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

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

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

individuele omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin 

aantonen dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 

2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).  

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van 

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar 

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek 

om internationale bescherming-, heeft geen enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering 

van oud artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de 

Commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 116).  

4. Aangezien reeds in het kader van verzoeksters eerdere verzoeken om internationale bescherming tot 

de ongeloofwaardigheid van de door haar ingeroepen vrees voor vervolging werd besloten en gelet op 

de in de bestreden beslissing gedane vaststelling dat verzoekster naar aanleiding van haar huidig 

volgend verzoek om internationale bescherming geen elementen bijbrengt die haar geloofwaardigheid 

kunnen herstellen of die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin 

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

diezelfde wet in aanmerking komt, dient te worden besloten dat verzoekster niet aantoont in haar land 

van herkomst persoonlijke problemen te hebben (gekend). Het is de taak van de verzoeker om zijn 

verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de 

subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat verzoekster geen nieuwe elementen 

aanbrengt waaruit blijkt dat zij een reëel risico op ernstige schade zou lopen.  

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekster het niet eens is met de motieven van 

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

en het volharden in eerder afgelegde verklaringen, het formuleren van algemene beweringen en kritiek, 

en het tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee zij echter deze 

bevindingen niet weerlegt, noch ontkracht.  

4.1. De commissaris-generaal stelt op goede gronden vast en benadrukt dat de door verzoekster 

afgelegde verklaringen met betrekking tot de gebeurtenissen die geen verband houden met haar vorige 

verzoeken, met name dat zij een spionne was voor MDC in Zimbabwe, niet overtuigen. Verzoekster 

komt niet verder dan te volharden in haar verklaringen en een poging tot verschoning door thans 

opnieuw te stellen dat zij bang was om de informatie onmiddellijk te vermelden. Verzoekster gaat echter 

niet op concrete wijze in op de uitgebreide motieven zodat hieraan geen afbreuk wordt gedaan. Zij 

slaagt er dan ook niet in te weerleggen dat zij geen aannemelijke noch geloofwaardige redenen 

aanhaalt waarom zij tijdens haar eerste vier verzoeken niet kon spreken over haar beweerde activiteiten 

als spionne van MDC. De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij waar hij stelt dat bijgevolg 

geen geloof kan worden gehecht aan deze activiteiten die zij, indien geloofwaardig, had kunnen melden 

bij haar eerste verzoek. Ook de problemen die verzoekster zou hebben gekregen omdat zij met haar 

vastgoedkantoor ruimtes verhuurde waar homoseksuelen elkaar konden treffen, en waaraan 

verzoekster haar beweerde spionageactiviteiten vastknoopt, werden ongeloofwaardig bevonden. 

Verzoekster stelt thans opnieuw nooit werkzaam geweest te zijn in GALZ, doch laat de uitgebreide 

motieven waarin de commissaris-generaal wijst op de incoherenties in de verklaringen hieromtrent 

ongemoeid waardoor de motieven derhalve overeind blijven.  

Waar verzoekster verder volhardt in haar verklaringen dat zij niet goed begrepen werd tijdens haar 

gehoor bij het Commissariaat-generaal waar naar haar mening misverstanden zouden hebben 

plaatsgevonden tussen haar en de protection officer, gaat zij evenmin in op de vaststellingen van de 

commissaris-generaal, onder meer dat zij in haar schriftelijke verklaring meermaals toegeeft te hebben 

gelogen tegen het Commissariaat-generaal of zaken, zoals haar aankomst in België en haar zogezegde 

spionageactiviteiten, te hebben verzwegen.  

Evenmin slaagt verzoekster erin de bevindingen van de commissaris-generaal in een ander daglicht te 

stellen waar zij opnieuw verwijst naar haar profiel en onder meer naar haar leven in Zimbabwe, haar 

contacten met hooggeplaatste personen en de vader van haar dochter die een belangrijke rang heeft bij 

de Zanu-pf en momenteel ambassadeur is in België. Ook omtrent deze elementen gaat verzoekster 

voorbij aan de concrete motieven van de bestreden beslissing.  

Het louter herhalen van en volharden in voorgaande verklaringen volstaat geenszins om de eerdere 

appreciatie om te vormen. De Raad voegt hieraan nog toe dat verzoekster waar zij stelt dat zij bijna vier 
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jaar in België verblijft, evenals waar zij betoogt dat als de asielinstanties twijfels zouden hebben over het 

bestaan van de betreffende discussie tussen haar en de ambassadeur, wel kan worden aangenomen 

dat hij niet gelukkig is met het gedrag van zijn ex-partner die duidelijk zijn imago heeft aangetast door 

het indienen van vijf aanvragen tot internationale bescherming in België, niet uiteenzet, en de Raad ziet 

niet in, in welke mate hieruit elementen blijken die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor 

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

bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt. In de mate dat verzoekster 

doelt op de door haar geformuleerde mogelijkheid dat zij bij haar aankomst in Zimbabwe of nadien 

problemen zou krijgen omdat de autoriteiten zich vragen stellen met betrekking tot haar activiteiten in 

het buitenland en/of omdat haar ex-partner wraak wenst te nemen voor het feit dat zij zijn imago heeft 

aangetast, dient erop te worden gewezen dat haar betoog speculatief is en derhalve niet dienstig. De 

Raad benadrukt bovendien dat op 30 november 2016 bij arrest met nummer 178.800 de aangevoerde 

problemen ongeloofwaardig werden bevonden. Zo werd vastgesteld dat geen geloof kan worden 

gehecht aan de door verzoekster verklaarde problemen die zij met de Zimbabwaanse autoriteiten had 

en dat zij ook niet aannemelijk kan maken dat de vader van haar dochter haar dan als staatsvijand zou 

willen behandelen of haar dochter zou willen afnemen. Verzoekster brengt in het kader van huidig 

volgend verzoek geen elementen bij die deze beoordeling in een ander daglicht plaatsen. Ze borduurt 

immers louter verder op en volhardt in haar relaas dat reeds eerder door de commissaris-generaal en 

de Raad ongeloofwaardig werd bevonden. Het gegeven dat verzoekster bijkomende verklaringen aflegt 

die volledig in het verlengde liggen van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, 

wijzigt hier niets aan en is op zich ook niet van die aard om afbreuk te doen aan de eerder vastgestelde 

ongeloofwaardigheid van haar initiële relaas.  

Dezelfde vaststelling dringt zich op wat betreft de verwijzing naar haar neef die “captain” in het leger 

was, gearresteerd en opgesloten werd in 2006 omdat hij ervan beschuldigd werd deelgenomen te 

hebben aan een samenzwering om president Mugabe te vermoorden, naar een nonkel die zeer actief lid 

is van de MDC en het feit dat zij een dochter heeft met de huidige ambassadeur van Zimbabwe. 

Verzoekster komt niet verder dan de verwijzing naar een internetartikel. Wat dit betreft en waar 

verzoekster citeert uit andere artikelen en rechtspraak in een poging een algemene situatie te schetsen, 

wijst de Raad er nog op dat een dergelijke algemene verwijzing niet volstaat om aan te tonen dat men in 

zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een reëel 

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

bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier, gelet op haar algemene 

verwijzing en de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van het vluchtrelaas waarin zij blijft 

volharden, in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. X; RvS 15 december 2004, nr. X). Hoe dan ook heeft dit 

geen enkele invloed op de beoordelingen van haar eerdere verzoeken om internationale bescherming. 

Verzoekster slaagt er bijgevolg niet in, in het kader van haar huidig verzoek, de ongeloofwaardigheid 

van de beweerde aanleiding van haar vlucht te herstellen of om te keren.  

Het algemeen verweer vanwege verzoekster is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente 

motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier 

en betrekking hebben op de kern van haar vluchtrelaas, te ontkrachten. Een ongeloofwaardig relaas kan 

geen aanleiding geven tot het in aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in 

vluchtelingrechtelijke zin, noch van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire 

bescherming.  

4.2. Verzoekster brengt evenmin concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij 

in geval van een terugkeer naar haar 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.  

5. Bijgevolg lijkt verzoekster geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat zij 

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

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

 

2. Met toepassing van artikel 3 van voormeld bijzondere machtenbesluit heeft de verzoekende partij een 

pleitnota overgemaakt. In dit kader dient te worden benadrukt dat de pleitnota niet mag beschouwd 

worden als een bijkomende memorie en er niet toe strekt aan de verzoekende partij de mogelijkheid te 

geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking overeenkomstig 

artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog recht te 

zetten. 

 

Verzoekende partij voert in de pleitnota een repliek tegen de in de beschikking opgenomen grond. In dit 

kader, doet zij gelden: 
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“In het beroep werd onderlijnd dat objectieve informatie met betrekking tot de situatie qua respect voor 

mensenrechten in Zimbabwe toont aan de asielinstanties voorzichtig moeten zijn in de behandeling van 

aanvragen tot internationale bescherming ingediend door Zimbabwaanse asielzoekers.  

Er werd ook aangetoond, op basis van meerdere vonnissen van de UK Upper Tribunal (immigration and 

asylum chamber) en of de Court of Appeal on appeal from the Upper Tribunal, dat er controles gevoerd 

worden in de luchthaven van Harare toen mensen aankomen in Zimbabwe, dat mensen die verwijderd 

werden geïdentificeerd worden, dat die personen een interview hebben om hun profiel te identificeren 

en dat degenen die geïdentificeerd worden als zijnde kritiek tegen de regime een risico lopen vervolgd 

te worden. 

Er zijn dus duidelijke aanwijzingen dat verzoekster, als zij niet vrijwillig terugkeert naar Zimbabwe (iets 

dat zij niet wenst te doen aangezien zij daar vreest vervolgd te worden en ook dat van haar niet 

gevraagd kan worden), gescreend zal worden op haar aankomst in de luchthaven en geïdentificeerd zal 

zijn als iemand die verwijderd werd. Zij zal dan ook een interview hebben om haar profiel proberen te 

identificeren.  

Verzoekster heeft niet het profiel van een socio-economisch vluchteling; zij was een businesswoman in 

Zimbabwe en had contact met hooggeplaatste personen; zij is meerdere jaren in het buitenland 

gebleven, heeft mensen die politiek actief zijn/zijn geweest in haar familie en heeft een dochter met 

iemand die een belangrijke rang heeft bij de Zanu-pf en momenteel ambassadeur is in België.  

Aangezien de specificiteit van haar profiel lijkt het ons heel plausibel dat de autoriteiten proberen te 

weten wat zij tijdens haar verblijf in het buitenland gedaan heeft. Aangezien de actuele aanpak is het 

plausibel dat zij vermoeden ontwikkelen dat zij activiteiten heeft gevoerd tegen de regime. Het lijkt ons 

ook mogelijk dat zij haar ex-partner contacteren om de situatie proberen te begrijpen. 

Nu, verzoekster had uitgelegd o.a. problemen te vrezen omdat zij bedreigd werd door de vader van haar 

dochter, Tadeous Tafirenyika Chifamba, die ambassadeur is van Zimbabwe is in België, omdat zij zijn 

reputatie heeft aangetast door het indienen van aanvragen tot internationale bescherming in België. 

In zijn beschikking stelt Uw Raad dat:  

(…) 

Verzoekster is er niet mee eens met de standpunt van Uw Raad volgens dewelke haar vrees maar 

speculatief is en derhalve niet dienstig. Zelfs als verzoekster niet met zekerheid kan stellen dat zij in 

geval van terugkeer naar haar land van herkomst vervolg zal worden -iets trouwens dat niet van haar 

verwacht zou moeten zijn- zijn er duidelijke aanduidingen dat er wel een risico bestaat aangezien haar 

profiel in het licht van de huidige situatie qua mensenrechten in Zimbabwe; situatie waarvan de ernst 

nog recent aangekaart werd in het World Report 2020: Zimbabwe van Human Rights Watch 

(https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/zimbabwe) waaruit blijkt dat de autoriteiten 

zeer intolerant voor basisrechten, vreedzaam meningsverschil en vrije meningsuiting bleven in 2019:  

(…) 

Waar Uw Raad naar een arrest de dato van 30 november 2016 verwijst om zijn standpunt te staven -

arrest waarin vastgesteld [werd] dat geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster 

verklaarde problemen die zij met de Zimbabwaanse autoriteiten had en dat zij ook niet aannemelijk kan 

maken dat de vader van haar dochter haar dan als staatsvijand zou willen behandelen of haar dochter 

zou willen afnemen- wenst verzoekster te repliceren dat het niet pertinent is te verwijzen naar een arrest 

dat bijna 4 jaar geleden geveld werd terwijl intussen verzoekster in België gebleven is, er nog meerdere 

aanvragen tot internationale bescherming heeft ingediend en zelfs een aanvraag op naam van haar 

dochter (die dus ook de dochter is van de ambassadeur van Zimbabwe in België is) heeft gedaan. Door 

haar acties heeft verzoekster de imago van zijn ex-partner nog verder aangestast met als gevolg dat het 

meer aannemelijk is dat hij "wraak" zal nemen in geval zij naar Zimbabwe terugkeert; iets dat ook 

"gemakkelijker" zal kunnen plaatsvinden aangezien het context van gebrek aan respect van 

mensenrechten in Zimbabwe en het feit dat haar ex-partner deel uitmaakt van de autoriteien met als 

gevolg dat -zelfs als die zou bestaan, quod non in casu- verzoekster niet op de bescherming van haar 

autoriteiten zou kunnen rekenen. 

Verzoekster meent dan ook dat er, in tegenstelling tot wat Uw Raad meent, wel degelijk elementen 

bestaan die de kans aanzienlijk groter maken dat zij de vluchtelingenstatus wordt toegekend in de zin 

van artikel 57/6/2, §2 van de vreemdelingenstatus. Ze blijft dus verzoeken dat de beslissing van het 

CGVS vernietigd wordt en dat het CGVS verdere onderzoeken doet en, onder andere, haar in het kader 

van haar vierde volgende verzoek hoort.” 

 

3. Dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij in haar pleitnota geen elementen aanreikt die 

afbreuk zouden kunnen doen aan de in de beschikking vastgestelde grond.  

 

In zoverre zij in haar pleitnota een aantal passages en elementen herhaalt en belicht die reeds in het 

door haar ingediende verzoekschrift zijn opgenomen, dient te worden opgemerkt het voor zich spreekt 

https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/zimbabwe
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dat zij met deze loutere herneming en herhaling van de reeds in het verzoekschrift aangevoerde 

elementen geenszins afbreuk kan doen aan de in de voormelde, naar aanleiding van dit verzoekschrift 

genomen beschikking opgenomen grond.  

 

Waar verzoekende partij andermaal op algemene wijze wijst op haar profiel en de 

(mensenrechten)situatie in Zimbabwe en in dit kader nog bijkomende informatie aanhaalt, dient voorts te 

worden vastgesteld dat zij zich opnieuw beperkt tot een louter algemeen betoog. Met dit betoog gaat 

verzoekster opnieuw volledig voorbij en doet zij op generlei wijze afbreuk aan de veelheid aan concrete 

motieven die omtrent haar profiel en de hieruit voortgesproten problemen en vrees zijn opgenomen in 

de bestreden beslissing. De informatie die verzoekster in dit kader citeert is verder van louter algemene 

aard, heeft geen betrekking op haar persoon en kan geenszins volstaan om aan te tonen dat zij bij een 

terugkeer naar haar land van herkomst daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. 

Verzoekende partij dient zulks in concreto aannemelijk te maken en slaagt hierin niet.  

 

Voor het overige beperkt verzoekende partij zich ertoe opnieuw te wijzen op haar band met de 

ambassadeur, te ontkennen dat haar vrees ten aanzien van de Zimbabwaanse autoriteiten ten gevolge 

van haar discussie met deze persoon bij een terugkeer naar haar land speculatief zou zijn en voor te 

houden dat, gelet op het tijdsverloop, niet naar het arrest van 30 november 2016 zou mogen worden 

verwezen. Ook hiermee doet verzoekende partij geenszins afbreuk aan de in de beschikking 

opgenomen grond. Verzoekende partij vergenoegt zich hiermee immers andermaal tot een louter 

algemene uiteenzetting, zonder enig objectief en concreet gegeven aan te reiken waaruit het 

daadwerkelijke bestaan van de door haar aangevoerde vrees kan worden afgeleid. Opnieuw gaat 

verzoekende partij aldus volledig voorbij en doet zij op generlei wijze afbreuk aan de concrete motieven 

van de bestreden beslissing en de in de beschikking gedane vaststellingen. Zij blijft voortborduren op de 

vrees en problemen die zij in het verleden reeds uitsprak ten aanzien van de ambassadeur en de 

Zimbabwaanse autoriteiten. Verzoekende partij staaft echter niet en maakt evenmin concreet 

aannemelijk dat de ambassadeur of deze autoriteiten haar bij een terugkeer naar haar land van 

herkomst, louter omdat zij alhier enkele malen een verzoek om internationale bescherming indiende, 

daadwerkelijk zouden wensen te treffen.  

 

Verzoekende partij lijkt er overigens aan voorbij te gaan dat in de bestreden beslissing wordt besloten 

dat haar volgend verzoek een niet-ontvankelijk verzoek is omdat zij geen nieuwe elementen of feiten 

heeft voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de zij voor erkenning als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. 

 

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

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

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

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

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 
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