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 nr. 260 177 van 6 september 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. DIJKMANS 

Rijselsestraat 2 

8210 LOPPEM 

 

  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 2 april 2021 

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

staatlozen van 8 maart 2021. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 23 juli 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 10 augustus 2021. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.  

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. DIJKMANS en van attaché A. 

SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

 

U verklaart een staatsburger van Zimbabwe te zijn, behorende tot de Shona etnie en op X1980 geboren 

te X. U groeide op in Chiredzi en ging er naar school. U volgde elf jaar scholing (staat gelijk aan lager en 

secundair in Zimbabwe). Na uw scholing werkte u een tijd op een suikerplantage in Chiredzi. In 2003 of 

2004 huwde u met T. K., met wie u vier kinderen kreeg. Jullie verhuisden naar Ward 8 in Shurugwi 

district, waar u de winkel van uw vader open hield. In januari 2017 begon u bij de Unki platinummijn te 

werken. U maakte bovendien sinds 1999 deel uit van de MDC Alliance geleid door X. U was sinds 2014 

de woordvoerder voor ward 8, Shurugwi South. In juni 2017 wilde het leger een 270-tal mensen 

uitzetten die zich gevestigd hadden op hun trainingsregio in ward 8.  
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De mensen contacteerden jullie en jullie mobiliseerden hen om de uitzetting tegen te gaan. De leden 

van het nationale leger begonnen jullie te bedreigen en zeiden dat jullie de autoriteit van de overheid 

ondermijnden. Er werden dorpelingen in elkaar geslagen en huizen vernield, maar uiteindelijk bleven de 

meeste mensen op het omstreden gebied wonen en jullie dachten jullie doel bereikt te hebben. Begin 

juli 2018 voerden jullie campagne voor de aankomende verkiezingen. In de nacht van 2 juli 2018 werd u 

uit bed gesleurd door gewapende mannen die u opnieuw beschuldigden de dorpelingen tegen de 

overheid op te zetten. U werd meegenomen in een auto, waar u ook de organiserend secretaris M. M. 

aantrof en de jeugdvoorzitter A. Mo.. Jullie werden in een cel gezet in de Huahua gevangenis, waar jullie 

vier maanden werden vastgehouden, zonder aanklacht of zonder voor de rechtbank geleid te worden. 

Regelmatig werden jullie slecht behandeld en uitgevraagd over de partij. Op 3 (dan wel 30) oktober 

2018 rond negen of tien uur ’s avonds, werden jullie vrijgelaten door een bewaker die ook lid was van 

jullie partij. Hij stelde zijn leven te riskeren door jullie vrij te laten. U nam een trein richting de hoofdstad 

samen met M.. U stapte af in Kwekwe en ging naar uw oom in Amafeni, aan wie u uw situatie uitlegde. 

U bleef bij hem ondergedoken tot u op 23 november 2018 naar Harare ging om uw visumaanvraag in 

orde te brengen. U had toegezegd met uw sportclub Global Sports een trip naar Europa te maken, 

zonder hen te vertellen over uw problemen met de autoriteiten. U keerde niet terug naar uw oom nadat 

u naar Harare ging voor uw visum, omdat u van uw oom hoorde dat uw ouders en vrouw onder druk 

gezet werden om te zeggen waar u verbleef. U bleef in de maand voor uw vertrek in Ushewokunze, een 

residentiele buitenwijk van de hoofdstad Harare, bij een jongere broer van uw vader (L. T.). Op 22 

december 2018 vertrok u per vliegtuig uit Zimbabwe. U vloog via Kigali naar Brussel, waar u dezelfde 

dag aankwam. Op 23 januari 2019 verzocht u internationale bescherming bij de Belgische instanties. 

 

B. Motivering 

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen. 

 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

 

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

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

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. 

 

U stelt vervolging te vrezen door de Zimbabwaanse autoriteiten omdat u bij de oppositiepartij MDC-T 

hoort, waarvoor u sinds 2014 woordvoerder bent in Ward 8. Ook verwijt men u dorpelingen op te zetten 

tegen de overheid. (Zie notities van het persoonlijk onderhoud op het CGVS d.d. 1 oktober 2020 (hierna 

NPO), p. 10,11, 14.) 

 

Volgens uw verklaringen werd u sinds juni 2017 bedreigd door leden van het nationale leger nadat u en 

uw mede partijleiders benaderd werden door dorpelingen die uit hun huizen gezet dreigden te worden 

(zie NPO p. 10). Gevraagd meer over de bedreigingen te vertellen, stelt u slechts dat u en uw partijleden 

dorpelingen die van hun land gezet dreigden te worden hebben gesteund en dat jullie dachten jullie doel 

bereikt te hebben, aangezien de meeste dorpelingen er nu [n.v.d.r. op het ogenblik van het gehoor] nog 

wonen. In feite begreep u pas dat u geviseerd werd op 2 juli 2018, toen u ’s nachts gearresteerd werd 

tijdens de campagne voor de nakende verkiezingen. U stelt in een witte auto geduwd te zijn waarin ook 

de organiserend secretaris en de jeugdsecretaris van uw partijafdeling zich reeds bevonden (M. M. en 

A. Mo. respectievelijk). (NPO, p. 10, 11.) Jullie bleven bijna vier maanden in de gevangenis en werden 

regelmatig ondervraagd en gefolterd. U zou vrijgekomen zijn omdat een bewaker die ook lid was van de 

oppositiepartij MDC jullie hielp ontsnappen. (NPO, p. 12.) De dag van uw vrijlating ging u naar uw oom 

in Amafeni, waar u ondergedoken bleef tot u op 22 november 2018 naar Harare ging om uw 

visumaanvraag in orde te brengen (NPO, p. 13). Vervolgens dook u onder bij een jongere broer van uw 

vader tot aan uw vertrek uit het land (NPO, p. 13, 14). 

 

Verschillende opmerkingen kunnen echter gemaakt worden bij uw verklaringen met betrekking 

tot uw beweerde detentie, welke de kern van uw vluchtrelaas uitmaakt. 
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Vooreerst kunnen er opmerkingen gemaakt worden met betrekking tot uw verklaringen over de duur van 

uw detentie. U stelde voor de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna DVZ) dat u begin juli gearresteerd 

werd, dat u gedurende vier maanden werd opgesloten en eind oktober 2018 werd vrijgelaten. (Zie 

‘Vragenlijst’ CGVS, ingevuld door DVZ, aan u voorgelezen en door u ondertekend op 3/1/2020, pt. 3.1 

en 3.5.) Tijdens uw verklaringen voor het CGVS stelt u op 2 juli 2018 gearresteerd te zijn geweest en op 

3 oktober 2018 te zijn vrijgelaten (NPO, p. 11, 12). Hoewel u nog steeds verklaart ongeveer vier 

maanden in detentie verbleven te hebben (NPO, p. 12), komen de data die u zelf spontaan aanbrengt 

overeen met slechts drie maanden detentie. Later in het gehoor, gevraagd wanneer u A. - één van uw 

medegedetineerden - het laatst zag, noemt u opnieuw diezelfde datum, 3 oktober 2018 (NPO, p. 13). 

Deze datum, dewelke u nog eens bevestigt gevraagd of u op 3 oktober bij uw oom aankwam, na uw 

ontsnapping, is dus strijdig met uw verklaringen bij DVZ en met uw verklaring vier maanden gedetineerd 

te zijn geweest. De vaststelling dat u na het ontvangen van de notities van het onderhoud laat opmerken 

dat het 30 oktober en niet 3 oktober 2018 moet zijn (zie opmerkingen bij het persoonlijk onderhoud), 

doet niets af aan de vaststelling dat u tijdens uw gehoor herhaaldelijk een datum noemde die strijdig 

was met uw verklaringen bij DVZ en met uw bewering vier maanden gedetineerd te zijn geweest. U legt 

bovendien een schriftelijke verklaring van uw vluchtrelaas voor (zie groene map in het administratief 

dossier), waarin u dan weer stelt op 2 november 2018 vrij te zijn gelaten. 

 

Verder verklaart u dat u vastgehouden werd zonder toegang te krijgen tot de mensen die jullie wilden 

bezoeken en u stelt dat u niet dacht dat jullie families wisten waar jullie waren. Gevraagd of de andere 

partijleden wisten waar u was, stelt u dat jullie niemand zagen terwijl jullie in de gevangenis zaten. 

Gevraagd of u weet of ze ontdekten waar jullie waren, zelfs al zag u hen niet, stelt u dit niet te weten. U 

voegt toe dat men soms gekidnapt wordt en dat zelfs de familieleden niet kunnen weten waar je bent. 

(NPO, p. 12.) Later in het persoonlijk onderhoud, gevraagd of uw familie of andere partijleden u 

probeerden te vinden, stelt u dit niet te weten, u stelt dat ze het misschien probeerden, maar dat u 

niemand zag (NPO, p. 16). Vooreerst is het opvallend dat u klaarblijkelijk geen idee heeft of uw familie 

dan wel de overige partijleden jullie probeerden te lokaliseren. Dit komt weinig doorleefd over. Ten 

eerste omdat u eerder stelde dat u geen toegang kreeg tot de mensen die jullie wilden bezoeken (zie 

supra) en ten tweede omdat men zou verwachten dat u zich zou geïnformeerd hebben over eventuele 

demarches van uw familie of van partijleden met betrekking tot het lot van drie prominente (lokale) 

partijleden. Te meer omdat u stelt nog in contact te zijn met zowel uw familie als met partijleden (NPO, 

7, 8, 15, 19), komt uw onwetendheid en klaarblijkelijke desinteresse hieromtrent ongeloofwaardig over. 

Er kan ook niet ingezien worden hoe u weet dat jullie geen toegang kregen tot mensen die jullie wilden 

bezoeken, terwijl u tegelijkertijd geen weet blijkt te hebben van mensen die jullie effectief wilden 

bezoeken, u weet zelfs niet met zekerheid of er iemand geprobeerd heeft jullie te vinden. 

 

Over uw contacten met andere partijleden na uw vrijlating legt u bovendien eveneens wisselende 

verklaringen af. Zo ontkent u aanvankelijk, gevraagd of u nog contact had met iemand van de partij 

nadat u de gevangenis verliet. Gevraagd of u dan met helemaal niemand meer contact had, antwoordt u 

bevestigend, maar stelt u wel aan uw broer gevraagd te hebben hoe hij de documenten van de partij 

kreeg. Hij bleek dit via Stephen J. gedaan te hebben. Gevraagd of u dan zelf niemand van de partij 

contacteerde, stelt u dat u enkel nog communiceert met de mensen die nog in het district zijn, waarmee 

u in de whatsappgroep zit. (NPO, p. 15.) Later in het gehoor stelt u dat u eveneens nog spreekt met A 

Mo. (NPO, p. 17), met wie u vastgehouden werd, en aan het einde van het gehoor blijkt dan weer dat u 

ook nog contact heeft met D. Ma., die nu de voorzitter van het district Shurug South is (NPO, p. 19). Er 

kan dan ook niet ingezien worden waarom u eerst verklaarde geen contact meer gehad te hebben met 

partijleden na uw vrijlating (NPO, p. 15). 

 

Volgens uw verklaringen voor het CGVS werd u tijdens uw detentie meestal wekelijks gefolterd en 

werden jullie gevraagd alles te vertellen over de partij (NPO, p. 12). Volgens uw geschreven verklaring 

werden jullie om de drie weken gefolterd en gevraagd op te biechten wie jullie leiders waren. Uw 

verklaringen over de vragen die ze jullie stelden en de antwoorden die jullie gaven komen weinig 

doorleefd over. Zo is MDC een oppositiepartij die al lange tijd meegaat (sinds 1999 volgens uw eigen 

verklaringen, zie ‘Vragenlijst’ CGVS, ingevuld door DVZ, aan u voorgelezen en door u ondertekend op 

3/1/2020, pt.3.3) en zijn de leiders van de partij genoegzaam bekend (zie ook informatie die u zelf 

voorlegt en informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier). Hoewel er inderdaad sprake 

is van intimidatie van de oppositie in Zimbabwe, kan er niet ingezien worden waarom men u zou vragen 

op te biechten wie de leiders zijn, aangezien dit publieke kennis is. Tijdens uw onderhoud stelt u verder 

dat jullie gevraagd werden naar jullie plannen, wie de prominente leden in jullie partij waren en wie 

invloed had binnen het district (NPO, p. 16). Gevraagd of u dan relevante informatie had, stelt u 

vaagweg: “Ze vroegen naar de plannen: waarom mobiliseerde je de mensen tegen de regering?  
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Ze vroegen ons: wat plant die persoon, wat plant die persoon?” Gevraagd naar wie ze dan specifiek 

vroegen noemt u vier namen op districtsniveau. Gevraagd of u dan wist wat ze planden, stelt u slechts 

dat ze gewoon hun normale programma volgden en dat u niet weet waarom u ernaar gevraagd werd. U 

stelt verder hen niets verteld te hebben. (NPO, p. 17.) Uw verklaringen over de wekelijkse dan wel 

driewekelijkse ondervragingen zijn vaag en allerminst overtuigend. 

 

Bovenstaande wisselende en incoherente verklaringen maken dat aan uw detentie door de 

Zimbabwaanse autoriteiten geen enkel geloof meer kan gehecht worden. 

 

Aangezien deze detentie de kern van uw vluchtrelaas vormde en u bovendien geen andere ernstige 

problemen in Zimbabwe aanhaalde (NPO, p. 18, 19), maakt het geheel van bovenstaande 

vaststellingen dat in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde vrees voor 

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie, of een reëel risico op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, kan worden vastgesteld. 

 

De vaststelling dat sommige oppositieleden in Zimbabwe inderdaad reeds vervolgd werden, neemt niet 

weg dat u, om aanspraak te kunnen maken op het vluchtelingenstatuut, een concrete, persoonlijke 

vrees aannemelijk dient te maken, alwaar u in gebreke bleef door ongeloofwaardige verklaringen af te 

leggen. 

 

U legt geen documenten voor die uw afgelegde reisweg kunnen ondersteunen. Wel verklaart u met uw 

eigen paspoort met visum gereisd te hebben, wat eigenaardig is gezien uw verklaringen de 

Zimbabwaanse autoriteiten te vrezen (zie supra). In uw geschreven verklaring stelde u zelfs dat uw oom 

geruchten hoorde dat de autoriteiten ernstig naar u op zoek waren. Een visumaanvraag doen en 

vervolgens met uw eigen paspoort reizen is dan wel bijzonder onvoorzichtig, gezien het de kans ernstig 

verhoogt dat u alsnog gevat wordt. Dit draagt verder bij aan de ongeloofwaardigheid van uw beweerde 

vrees voor de autoriteiten. Ter ondersteuning van uw identiteit en die van uw gezin legt u een kopie van 

een badge van uw werkgever voor, kopieën van registratiekaarten van uzelf en uw vrouw en kopieën 

van geboortecertificaten van uw vier kinderen. U legt verder een handgeschreven vluchtrelaas voor, wat 

kan beschouwd worden als aanvullend op (en zoals hierboven reeds opgemerkt, niet steeds in lijn met) 

uw verklaringen voor het CGVS. U legt twee getuigenissen voor met betrekking tot uw lidmaatschap van 

de partij en uw problemen in Zimbabwe. Dergelijke getuigenissen kunnen echter gesolliciteerd zijn en 

kunnen dus niet beschouwd worden als bewijs voor de waarachtigheid van uw verklaringen. Met 

betrekking tot de berichten van de whatsappgroep, deze brengen evenmin iets bij om uw teloorgegane 

geloofwaardigheid te herstellen. Volgens uw eigen verklaringen wordt er voornamelijk in gesproken over 

de partij in uw district (NPO, p. 19). Sowieso vermogen afdrukken van online conversaties weinig meer 

dan het ondersteunen van geloofwaardige verklaringen, aangezien zij gemakkelijk in scene gezet 

kunnen worden. U maakt bovendien geen melding van verklaringen of informatie die u via de groep 

kreeg die relevant zouden kunnen zijn voor het ondersteunen van uw vluchtrelaas (NPO, p. 19). Ook in 

de persberichten die u voorlegt wordt u zelf niet genoemd. Deze brengen dus weinig bij met betrekking 

tot de (on)geloofwaardigheid van uw persoonlijke vluchtmotieven. De documenten met betrekking tot uw 

tewerkstellingen in het verleden en de cursus Nederlands die u volgde, zijn niet meteen relevant in het 

kader van een verzoek om internationale bescherming. Ook voor de twee oproepingsbrieven die u 

voorlegt, kan opgemerkt worden dat dergelijke documenten geloofwaardige verklaringen kunnen 

ondersteunen, doch op zichzelf niet volstaan om ongeloofwaardige verklaringen in een ander licht te 

plaatsen. Te meer omdat blijkt dat Zimbabwe in de ‘Corruption Perceptions Index 2020’ op rang 157 

komt van de 180 door de niet-gouvernementele organisatie ‘Transparency international’ onderzochte 

landen en dus als één van de meest corrupte land ter wereld kan worden beschouwd. Uit de 

beschikbare informatie blijkt dat allerlei officiële documenten, zoals geboortecertificaten, diploma’s en 

recent ook negatieve covid-19 attesten, tegen betaling verkrijgbaar zijn. Er is dus geen garantie dat 

officieel uitziende documenten ook werkelijk door officiële organisaties werden uitgegeven, laat staan 

dat er garanties zijn met betrekking tot de waarachtigheid van de inhoud. Met betrekking tot uw 

psychische problemen en de attesten van uw psycholoog/therapeut J. Dupuis, die u voorlegt om deze te 

ondersteunen, kan verder worden opgemerkt dat de asielprocedure voor elke asielzoeker in meerdere 

of mindere mate stresserend is. Een psycholoog of therapeut kan weliswaar vaststellen dat u aan de 

criteria voor een bepaalde diagnose voldoet, hij baseert zich hiervoor grotendeels op uw eigen 

verklaringen en kan geenszins achterhalen of deze diagnose verband houdt met problemen die u in 

Zimbabwe gehad zou hebben. Het is dan ook niet aan de verleners van psychologische bijstand om de 

geloofwaardigheid van uw verklaringen of de gegrondheid van uw asielaanvraag na te gaan. Bijgevolg 

kunnen deze attesten de beoordeling van uw vluchtrelaas niet in een ander licht plaatsen. Waar uw 

psycholoog vraagt om eventuele contradicties met omzichtigheid te behandelen, kan slechts opgemerkt 
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worden dat de beschreven contradicties en onaannemelijkheden de kern van uw vluchtrelaas betreffen, 

dit terwijl u geen medische vaststelbare aandoening aanhaalt die u in de onmogelijkheid zou stellen om 

verklaringen af te leggen met betrekking tot uw vluchtmotieven.  

 

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. Verzoekschrift en stukken 

 

2.1. Verzoeker stelt aangaande de opmerkingen die hij maakte bij de notities van het persoonlijk 

onderhoud: 

 

“Eerst en vooral vindt verzoekende partij de besluitvorming van het CGVS oneerlijk op dat punt dat ze 

de aanpassing van de datum van 3 oktober 2018 naar 30 oktober 2018 niet meeneemt in haar 

besluitvorming. Zo stelt zij: 

 

“De vaststelling dat u na het ontvangen van de notities van het onderhoud laat opmerken dat het 30 

oktober en niet 3 oktober 2018 moet zijn (zie opmerkingen bij het persoonlijk onderhoud), doet niets af 

aan de vaststelling dat u tijdens uw gehoor herhaaldelijk een datum noemde die strijdig was met uw 

verklaringen hij DVZ en met uw bewering vier maanden gedetineerd te zijn geweest. ” 

 

Een dergelijke gevolgtrekking van de interviewer is weinig ernstig te noemen omwille van de volgende 

redenen: 

 

a1 / Tijdens het interview - dat ook ikzelf als zijn raadsman volledig heb bijgewoond - was er meermaals 

onduidelijkheid tussen verzoekende partij en de interviewer omtrent de uitspraak van verzoekende partij. 

Zo is letterlijk tijdens het interview ook de onduidelijkheid omtrent de uitspraak van 3, dan wel 30 oktober 

2018 aan bod gekomen tijdens het interview. 

 

a2/ Uiteindelijk is het dan het recht van verzoekende partij om het interview - dat is neergeschreven in 

het Nederlands - na te lezen ( wat voor hem geen evidente opdracht is), om dan onjuistheden of 

aanvullingen door te geven. Dit, om te controleren of datgene wat neergeschreven werd, de weergave is 

van datgene wat verzoekende partij heeft verklaard.  

 

I.t.t. een verhoor bij de politie (in het strafrecht) wordt deze mogelijkheid tot nalezing pas achteraf 

geboden en niet onmiddellijk na het afnemen van het interview, wanneer de verzoekende partij 

zodoende nog in de fysieke nabijheid is van de interviewer en eventueel tekst en uitleg kan geven ‘real 

life’ om onduidelijkheden op te klaren. 

 

Hoewel hem uiteindelijk dit recht op nazicht van zijn eigen verklaring pas achteraf wordt geboden, via 

mail, wordt dit recht op nazicht in casu tot niets herleid, aangezien de interviewer de enige correctie van 

verzoekende partij weigert mee te nemen in zijn besluitvorming. 

 

a3/ Uiteindelijk verwijst de interviewer dan nog naar de datum van 2 november 2018 die verzoeker in 

zijn geschreven relaas zou hebben neergeschreven, die n.a.v. het interview voor het CG VS werd 

overhandigd.  

 

Inzake het geschreven relaas dient te worden benadrukt dat verzoekende partij dit heeft geschreven net 

na zijn aankomst in België, en dus nog volledig in shock door de opeenvolgende gebeurtenissen in zijn 

leven die zich hadden voorgedaan. 

 

Als hij er dan drie dagen naast zat (2 november 2018 i.p.v. 30 oktober 2018) dan valt dat daaraan te 

wijten en kan men daar zeker niet de ongeloofwaardigheid van zijn volledig vluchtrelaas op steunen. 

 

Wat betreft de datum, kan dan ook niet anders dan besloten worden dat verzoekende partij altijd - voor 

DVZ en voor CG VS - eenzelfde standpunt heeft verkondigd namelijk dat hij op 30 oktober 2018 door 

een ‘safe guard’ in het geheim werd vrijgelaten uit de gevangenis.” 
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Inzake de motivering dat verzoeker geen idee had of zijn familie, dan wel de overige partijleden, hem 

probeerden te lokaliseren, wordt aangevoerd: 

 

“Opnieuw steunt een dergelijke gevolgtrekking van de interviewer op een misinterpretatie van  

- enerzijds de vraagstelling door verzoekende partij 

- en anderzijds de antwoorden door de interviewer. 

 

Verzoekende partij heeft deze vraagstelling beantwoord, geplaatst op het moment van 

gevangenneming. Op het moment dat hij in de gevangenis zat, wist hij niet of familie, dan wel partijleden 

hem aan het zoeken waren. In die zin heeft hij dan ook zijn verklaring afgelegd. Dit strookt tevens met 

zijn verklaring dat hij gedurende zijn periode van gevangenneming niets of niemand (buiten de 

bewakers) gezien heeft. 

 

Na zijn vrijlating is hij natuurlijk te weten gekomen welke initiatieven er werden genomen door 

familieleden en partijleden om te achterhalen waar hij kon zijn. 

 

Zo heeft verzoekende partij via zijn vrouw vernomen dat:  

- zij zijn broer, Constantine, geïnformeerd had over verzoekende partij zijn ontvoering; 

- Constantine heeft daaropvolgend het merendeel van hun familieleden gecontacteerd om hen in te 

lichten omtrent de ontvoering van verzoekende partij en hen te vragen mee te helpen zoeken; 

- Constantine is de feiten van ontvoering eveneens gaan aangeven bij de politie te Donga en te Gweru 

Centraal; 

- Verder heeft Constantine de ‘Vice organizing secretary’ Stephen Jerera van de ontvoering ingelicht, 

zodat de partij mee kon helpen zoeken; 

- Volgens zijn broer deed de veiligheidsafdeling van de MDC-alliantie partij haar uiterste best om 

verzoekende partij zijn ontvoering te onderzoeken, omdat ze geen vertrouwen hadden in de politionele 

onderzoeksinstanties van Zimbabwe. Zijn broer en de partij hadden namelijk sterke vermoedens dat de 

politie betrokken was bij verzoekende partij zijn ontvoering. Dit vermoeden werd bevestigd doordat 

Constantine merkte dat de politie niets ondernam ingevolge de aangegeven ontvoering van 

verzoekende partij. 

- Dit gebrek aan politioneel optreden tegen daden van de ZANU-PF, is ook de reden waarom de MDC-

alliantie een eigen veiligheidsdepartement heeft. Namelijk omdat de politie en het leger door de 

Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF gebruikt worden om de burgers van de oppositie te 

onderdrukken. 

 

Zodoende is er via verzoekende partij zijn broer, Constantine, die op zijn beurt in contact is getreden 

met de partij, wel onderzoek gedaan naar verzoekende partij op het moment dat hij in gevangenneming 

zat. Echter, dit is verzoekende partij pas achteraf te weten gekomen. 

 

Gelet op de vraagstelling van de interviewer, was verzoekende partij dan ook van mening dat hij 

gevraagd werd naar zijn kennis (van enige zoekactie naar hem) op het moment van zijn 

gevangenneming.” 

 

Inzake zijn contacten na zijn vrijlating, wordt gesteld: 

 

“Gedurende de periode dat hij nog in Zimbabwe was (30 oktober 2018-22 december 2018) leefde hij 

ondergedoken bij zijn twee nonkels. Buiten deze nonkels (en hun gezin) was niemand op de hoogte 

waar verzoekende partij was. 

 

In het begin van zijn aankomst in België, heeft hij enkel gecommuniceerd met zijn broer, Constantine. In 

het begin dat hij in België was, durfde hij niet rechtstreeks in contact treden met andere partijleden 

omdat hij bang en onzeker was wat er met hem zou gebeuren. 

 

Het is pas na ongeveer één jaar na zijn aankomst in België dat hij rechtstreeks in contact is getreden 

met leden van de partij, zoals M.J. en M.M.. M.M. heeft hem daaropvolgend toegevoegd tot de Shurugwi 

South watsapp-groep. Via facebook is hij er dan uiteindelijk ook in geslaagd om opnieuw in contact te 

treden met A. Mo., die ondertussen verblijft in Zuid-Afrika. 

 

Het klopt zodoende dat onmiddellijk na zijn vrijlating verzoekende partij geen contact had met deze 

personen, maar dit contact maar gekomen is na verloop van tijd (omwille van de schrik wat er hem zou 

overkomen in het andere geval).  
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Dat verzoekende partij ervoor heeft gekozen om met zijn contactnames voorzichtig om te springen en 

slechts in het begin zijn broer te contacteren is logisch, gelet op wat er verzoekende partij is overkomen. 

 

Uit zijn interview voor het CGVS blijkt dan ook afdoende dat de verschillende contactnames (met zijn 

broer, dan wel met leden van de partij) zich op een ander moment in de tijd voordoen. Als dit voor de 

interviewer niet duidelijk was, had deze hieromtrent een bijkomende vraag moeten stellen, wat niet is 

gebeurd.” 

 

Aangaande de foltering, voert verzoeker aan: 

 

“Volgens het CGVS zijn de gezegdes van verzoekende partij inzake zijn foltering gedurende de periode 

van gevangenneming niet doorleefd genoeg. 

 

Deze gevolgtrekking halen zij uit de vaststelling dat verzoekende partij door zijn ‘folteraars’ slechts zou 

ondervraagd zijn geweest omtrent de leiders van de MDC-alliantie, wat publieke kennis zou zijn. 

 

Dit is niet correct. 

 

Het is niet voor niets dat verzoekende partij op 2 juli 2018 onrechtmatig van zijn vrijheid werd beroofd, 

nu er verkiezingen gepland stonden op 30 juli 2018. 

 

Zoals verklaard door verzoekende partij werd hij niet alleen bij zijn onrechtmatige arrestatie, maar ook 

gedurende zijn gevangenneming, gefolterd met het oog op het bekomen van zoveel mogelijk informatie 

inzake: 

- de verkiezingscampagne van de MDC-alliantie: in die periode was het verkiezingsperiode en was 

verzoekende partij en de overige partijleden dus dagelijks campagne aan het voeren. Zo trachtte 

men van verzoekende partij informatie te bekomen inzake de: 

o Campagne strategie; 

o politieke programma’s; 

o campagne plannen van de MDC-alliantie; 

- de verschillende partij-meetings: gelet op het gegeven dat het verkiezingsperiode was, vonden er 

ook veel meer partij-meetings plaats op de verschillende levels (nationale level - provinciale level - 

district level - Ward level). Tijdens zijn foltering werd verzoekende partij dan ook vooral ondervraagd 

naar wat er gezegd was tijdens de verschillende ‘verkiezings-meetings’. Verzoekende partij was 

actief op Ward-level, maar verkreeg informatie van het District-level via Norman P.. 

(Ook nu nog wordt de MDC-alliantie op allerhande manieren geboycot in het voeren van 

verkiezingscampagnes: Gelet op huidige berichtgeving inzake de covid-19 toestand in Zimbabwe, wordt 

de epidemie door de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF ‘gebruikt’ om aan oneerlijke 

campagnevoering te doen. Daar waar MDC-meetings zijn verboden, zijn ZANU-PF meetings 

klaarblijkelijk toegestaan). 

 

De gevangenneming en foltering (met ondervraging) van verzoekende partij was zodoende wellicht een 

actie van de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF om - onrechtmatig - gevoelige partij-informatie te 

bekomen.” 

 

Waar in de bestreden beslissing gesteld wordt dat verzoeker bijzonder onvoorzichtig te werk is gegaan 

door een visumaanvraag te doen en te reizen met zijn eigen paspoort, wordt in het verzoekschrift 

geantwoord: 

 

“Interviewer lijkt daarbij te vergeten dat - i.t.t. tot wat het geval is bij het merendeel van de EUlidstaten - 

in Zimbabwe het systeem niet geautomatiseerd is. De meeste administratie verloopt aldaar nog over 

een papieren drager. 

 

Zodoende is het - volgens verzoekende partij - vrij gemakkelijk om het land te ontvluchten als je over je 

eigen paspoort beschikt (welke in handen was van de Global Sport Academy, die met verzoekende 

partij meereisde). Zonder paspoort geraak je het land niet uit. De overheid hanteert de afname van het 

paspoort dan ook vaak als drukkingsmiddel. 

 

Gelet op het gegeven dat verzoekende partij (in het gezelschap van de Global Sports Academy) in het 

bezit was van zijn eigen paspoort, en de administratie (zowel voor de visumaanvraag, als op de 
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luchthaven) geenszins geautomatiseerd is, heeft verzoekende partij het er toch op gewaagd om het land 

te ontvluchten. 

 

Er was altijd een risico, maar gelet op het achtergesteld zijn van het systeem van Zimbabwe, wat 

automatisatie betreft, was het een te overwegen risico. 

 

Verzoekende partij had ook geen andere opties en heeft de gelegenheid die zich op dat moment 

aanbood, om in company (Global Sport Academy)) te reizen naar Europa met twee handen gegrepen.” 

 

Aangaande de neergelegde stukken stelt verzoeker: 

 

“Voor verzoekende partij is het niet gemakkelijk geweest om stukken bij te brengen om zijn verhaal te 

ondersteunen. De frustratie bij verzoekende partij is dan ook enorm groot als in de beslissing van het 

CGVS te lezen staat dat alle bijgebrachte stukken zijn verklaring geen geloofwaardigheid bijbrengen... 

Dit is weinig serieus te noemen. 

 

f 1 / De twee getuigenissen die door verzoekende partij werden overhandigd, van Stephen J. en van 

Sesel Z., doet de interviewer af als: 

 

“Dergelijke getuigenissen kunnen echter gesolliciteerd zijn en kunnen dus niet beschouwd worden als 

bewijs voor de waarachtigheid van uw verklaringen.” 

 

f2/ Verzoekende partij bracht heel wat watsapp-berichten bij van de MDC-alliantie groep om zijn actieve 

betrokkenheid bij deze partij - ook nu nog - aan te tonen. 

 

Deze worden afgedaan als: 

“M.b.t. de berichten van de watsappgroep, deze brengen evenmin iets bij om uw teloorgegane 

geloofwaardigheid te herstellen. ” 

“..aangezien zij gemakkelijk in scene gezet kunnen worden ” 

 

f3/ Verzoekende partij heeft twee oproepingsbrieven voor de rechtbank (Gweru Magistrate’s Court) 

voorgelegd, waarvoor hij gedagvaard werd omwille van “undermining the Authority of the President”. 

 

Deze oproepingsbrieven dateren van november 2018 en januari 2019. Verzoekende partij heeft van 

deze oproepingsbrieven een kopie toegestuurd gekregen door zijn familie, wanneer hij reeds in België 

was aangekomen. Dit versterkt alleen maar verzoekende partij zijn vrees om terug te keren naar 

Zimbabwe. 

 

Ook hieromtrent stelt de interviewer: 

“Ook, voor de twee oproepingsbrieven die u voorlegt, kan opgemerkt worden dat dergelijke documenten 

geloofwaardige verklaringen kunnen ondersteunen, doch op zichzelf niet volstaan om ongeloofwaardige 

verklaringen in een ander licht te plaatsen. Te meer omdat blijkt dat Zimbabwe in de “Corruption 

Perceptions Index 2020 ” op rang 157 komt van de 180 door de niet-gouvermentele organisatie 

‘Transparency international ' onderzochte landen en dus dus als een van de meest corrupte landen ter 

wereld kan worden beschouwd.” 

 

Een dergelijk argument van het CGVS is natuurlijk een dooddoener in elke zaak waarin de 

voortvluchtige van Zimbabwe komt.. 

 

Als toch alle door Zimbabwaanse inwoners bijgebrachte stukken als ‘corrupt’ worden aangemerkt, heeft 

het bijbrengen van stukken geen zin meer. 

 

Alsook is het duidelijk dat het CGVS in deze zaak vertrekt van een zogenaamd standpunt, en 

weigerachtig staat tegenover elk mogelijk argument of stuk dat wordt aangewend en dat tegen hun 

eerder ingenomen standpunt ingaat. 

 

Dit valt - zeker wat verzoekende partij betreft - ten zeerste te betreuren. In deze zaak kan niet ontkend 

worden dat verzoekende partij talrijke stukken naar voor heeft gebracht die zijn geloofwaardigheid en 

zijn vrees om terug te keren, ondersteunen.” 

 

Vervolgens voert verzoeker een “procedureel verweer”. 
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Wat betreft de aangevoerd schending van artikel 3 van het EVRM, wordt gesteld: 

 

“Overeenkomstig artikel 3 EVRM: 

“Mag niemand worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen.” 

 

Deze bepaling bekrachtigt een van de fundamentele waarden van elke democratische samenleving en 

verbiedt in absolute termen folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen, ongeacht de 

omstandigheden en de handelingen van het slachtoffer (vaste rechtspraak: zie bv. EHRM 21 januari 

2011, M.S.S./België en Griekenland, § 218). 

 

[…] 

 

Het terugsturen van verzoekende partij naar Zimbabwe zou tot gevolg hebben dat hij daar omwille van 

redenen van zijn politieke standpunt: 

- In het beste geval: gearresteerd zal worden, gevangenisstraf effectief zal moeten uitzitten en na zijn 

vrijlating verder ook sociaal geïsoleerd en onderdrukt zal worden door de overheid; 

- In het slechtste geval: zal vermoord worden of vermist zal zijn. 

 

De eerdere aanhouding van concluant en de prominente rol die hij vervulde binnen de MDCAlliantie van 

district Shurugwi, Ward 8, heeft tot gevolg dat concluant, als hij zou teruggestuurd worden naar district 

Shurugwi, opnieuw zal worden blootgesteld aan onrechtmatige arrestatie, detentie en foltering vanwege 

de Zimbabwaanse regeringspartij ZANU-PF.  

 

Het middel is dan ook gegrond.” 

 

Betreffende de aangevoerde schending van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, geeft hij een 

theoretische uiteenzetting en stelt vervolgens aangaande de mogelijkheid tot nationale bescherming: 

 

“Verzoekende partij maakt deel uit van de minderheidspartij, de MDCAlliance. 

 

De Zimbabwaanse regeringspartij betreft de ZANU-PF. 

 

Zowel de wetgevende, de uitvoerende als de rechterlijke macht in Zimbabwe doet via allerhande wege 

inspanningen om de MDC-alliantie te onmantelen: 

- door arrestatie en detentie van haar leiders; 

- door misbruik van haar activa; 

- door selectieve handhaving van de COVID-19-voorschriften (bijeenkomsten voor de MDC-alliantie 

zijn niet toegelaten, daar waar de ZANU-PF partij en haar bondgenoten openlijk bijeenkomsten 

houden); 

- parlementaire manoevres, gesteund door de Zimbabwaanse regering leidde recent tot afzetting van 

39 MDC Alliance-parlementsleden en 81 lokaal gekozen functionarissen, (stuk 1) 

 

M.a.w. de ZANU-PF misbruikt de hefbomen van de regering om critici het zwijgen op te leggen, de 

oppositie te neutraliseren en haar politieke macht over het Zimbabwaanse volk te verankeren. 

 

Verzoekende partij kan de bescherming van zijn thuisland dus niet inroepen gelet op het gegeven dat 

zijn politieke voorkeur niet getollereerd wordt en op allerhande manieren (via officiële instanties) 

onderdrukt wordt. Hij kan zodoende niet met zijn politieke voorkeur leven in Zimbabwe, valt niet onder 

de bescherming van de Zimbabwaans overheid en kan geen toegang krijgen tot het rechtssysteem in 

Zimbabwe. 

 

Verzoekende partij zal dus nooit volkomen - zoals een aanhanger van de ZANU-PF regeringspartij 

toegang krijgen tot een effectief rechtssysteem, daar deze onderdrukking tot een zeker gedogen ten 

aanzien van de schendingen van de fundamentele rechten van de leden van de MDC-alliantie leidt. 

 

Aangezien de voorwaarden van artikel 48/3 Vreemdelingenwet vervuld zijn, moet aan verzoekster dus 

de vluchtelingenstatus worden toegekend. 

 

Het middel is gegrond.” 
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Wat betreft de aangevoerde schending van 48/4 van de Vreemdelingenwet, wordt aangevoerd:  

 

“Verzoekende partij is gekend als een actieve aanhanger van de MDC-alliantie. Dit staat volledig buiten 

enige betwisting. Indien hij dient terug te keren naar Zimbabwe zou hij een reëel risico lopen op ernstige 

schade zoals bepaald in paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, zijnde een 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van herkomst. 

 

Er dient aan verzoekende partij de subsidiaire beschermingsstatus toegekend te worden aangezien de 

MDC-alliantie een zwaar onderdrukte minderheidspartij uitmaakt in Shurugwi, Ward 8. 

 

Tot de MDC-alliantie behorend zijn in Zimbabwe, betekent zonder uitzondering verstoting door de 

regulerende overheid. Zo loopt verzoekende partij vb. het risico op willekeurige ondervragingen, 

arrestaties en beschuldigingen, alsmede is er ernstig risico op geweldplegingen tegen aanhangers van 

de MDC-alliantie, evenals risico op bestraffing van deze. 

 

Zeker nu verzoekende partij reeds eerder gearresteerd en gefolterd is geweest voor zijn actief 

lidmaatschap bij de partij, staat een nieuw risico op arrestatie en folering vast. 

 

20. Gelet op de hierboven uitvoerig beschreven redenen, staat het politieke standpunt van verzoekende 

partij volledig buiten enige betwisting. Er is geen reden om te twijfelen aan zijn politieke voorkeur. De 

argumenten die het CG VS hieromtrent aanhaalt zijn onvoldoende om de asielaanvraag te weigeren. 

 

Indien verzoekende partij dient terug te keren naar Zimbabwe zou hij, gelet op zijn politieke voorkeur en 

gelet op de huidige regulerende regeringspartij in Zimbabwe (ZANU-PF), een reëel risico lopen op: 

- vervolging wegens het behoren tot een bepaalde politieke groep (art. 48/3 Vreemdelingenwet); 

- ernstige schade bestaande uit onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (art. 48/4 

Vreemdelingenwet). 

 

Het middel is gegrond.” 

 

2.2. Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker de volgende stukken: 

 

“3. Website US artikel : ‘actions against opposition members in Zimbabwe’ dd. 22 maart 2021 ; 

4. Persartikel ‘Rechter schakelt oppositiepartij Zimbabwe uit’ dd. 01.04.2020”. 

 

Beoordeling 

 

3. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale 

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een 

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en 

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument 

in te gaan.  

 

De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich 

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan 

internationale bescherming. 

 

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze. 

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde 

verklaringen en overgelegde documenten, ook 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. Consistentie, voldoende 

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de 

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele 

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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. 
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Wanneer de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere 

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging 

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven; 

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende 

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd 

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek; 

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij 

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; 

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.” 

 

4. Verzoeker verklaart niet te kunnen terugkeren naar Zimbabwe uit vrees voor problemen met de 

autoriteiten omwille van zijn oppositieactiviteiten. De Raad stelt samen met verweerder vast dat er geen 

geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas, gelet op het volgende: 

 

- Verzoeker legt wisselende verklaringen af over de data en duur van zijn arrestatie, daar hij bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen dat hij vrijkwam op 30 oktober 2018 terwijl hij tijdens het 

persoonlijk onderhoud als datum 3 oktober 2018 opgaf (notities van het persoonlijk onderhoud 

(hierna: notities, p. 11). Indien verzoekers opmerking over de notities van het persoonlijk onderhoud 

wordt meegenomen, waarin hij aangeeft dat het 30 oktober 2018 moet zijn, dient nog te worden 

vastgesteld dat verzoeker in zijn neergelegd geschreven relaas als datum van vrijlating 2 november 

2012 noteerde. De stelling in het verzoekschrift dat hij er drie dagen naast zat omdat hij toen pas 

was aangekomen in België en volledig in shock was, kan niet overtuigen. Verzoeker geeft immers in 

het geschreven relaas tevens een andere maand, in casu november in plaats van oktober, zodat de  

spraakverwarring tussen “3” of “30” vervalt. Het vraagt meer doorzetting en luciditeit om verkeerde 

verklaringen af te leggen dan correcte die gemakkelijker te onthouden zijn gezien verzoeker deze 

werkelijk heeft meegemaakt. Indien verzoeker werkelijk niet zeker was van de datum, had hij dit 

moeten aangeven in plaats van foutieve informatie te debiteren. 

 

- Verzoekers verklaringen over de frequentie van de folteringen en de vragen die hierbij werden 

gesteld zijn niet coherent. Waar in het verzoekschrift aangevoerd wordt dat de regeringspartij 

middels de ondervragingen gevoelige partij-informatie over de MDC probeerde te weten te komen, 

kan dit geenszins blijken uit verzoekers eigen verklaringen. Verzoeker vertelde tijdens zijn 

persoonlijk onderhoud enkel vaagweg dat er gevraagd werd naar “plannen” en naar prominente 

leden (notities, p. 16-17), wat niet doorleefd overkomt en ook geenszins logisch is. 

 

- Verzoeker bleek onwetend over eventuele demarches van zijn familie of partijleden toen hij 

opgesloten zat. De uitleg in het verzoekschrift, namelijk dat verzoeker hiervan geen kennis had toen 

hij opgesloten zat maar na zijn vrijlating “natuurlijk” wel te weten is gekomen welke initiatieven er 

werden genomen door familie- en partijleden, strookt niet met verzoekers verklaringen op het 

Commissariaat-generaal. Tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker immers 

uitdrukkelijk meermaals gewoonweg (tot op heden) niet te weten of zijn familie of partij te weten 

waren gekomen waar hij gevangen werd genomen (notities, p. 12, 16). 

 

- Verzoekers verklaringen over zijn contacten met partijleden na zijn vrijlating wijzigen naarmate 

doorgevraagd wordt. De chronologie van contacten die in het verzoekschrift gegeven wordt, vindt 

geen weerslag in de notities van het persoonlijk onderhoud (notities, p. 15). 

 

- Hoewel verzoeker beweerdelijk sinds 2 juli 2018 meende geviseerd te worden door de autoriteiten, 

vertrok hij op 22 december 2018 legaal uit het land, met zijn eigen paspoort en een visum. Tijdens 

het persoonlijk onderhoud en in het verzoekschrift voert verzoeker aan dat het systeem in 

Zimbabwe niet geautomatiseerd is, dat de meeste administratie over een papieren drager verloopt 

en dat het vrij gemakkelijk is om het land te ontvluchten als iemand een eigen paspoort heeft. Deze 

beweringen worden echter niet middels landeninformatie gestaafd. Bovendien verklaart verzoeker 

zelf dat hij een visumaanvraag moest indienen, waarvoor hij zich in november 2018 naar Harare 

begaf (notities, p. 13), en dat het visum hem pas na enkele dagen werd toegekend (notities, p. 13-

14). Hieruit kan alleszins niet blijken dat er geen enkele controle plaatsvindt alvorens een visum toe 

te kennen. Verzoeker kan bezwaarlijk menen enerzijds de overheid te moeten ontvluchten en 

anderzijds aan diezelfde overheid middels een paspoort op zijn eigen naam via de luchthaven het 

land te verlaten zonder enige problemen. 



  

 

 

RvV  X - Pagina 12 

5. De Raad stelt vast dat verzoeker geen concrete elementen aanbrengt die de voorstaande pertinente 

motieven kunnen verklaren of weerleggen. Deze motieven zijn draagkrachtig en vinden steun in het 

administratief dossier. Op grond hiervan wordt terecht besloten tot de ongeloofwaardigheid van het door 

hem uiteengezette vluchtrelaas. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van 

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel geheel in 

gebreke blijft.  

 

Hij komt immers in wezen niet verder dan het louter volharden in het vluchtrelaas aangaande zijn 

arrestatie, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen omtrent zijn 

legaal vertrek uit het land, het poneren van een vrees voor vervolging en het bekritiseren en 

tegenspreken van de gevolgtrekking door verweerder door loutere post factum verklaringen te geven. 

Dit kan bezwaarlijk een dienstig verweer worden geacht. Verzoeker slaagt er aldus niet in de hoger 

aangehaalde motieven te ontkrachten, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. 

 

6. De Raad stelt verder vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert 

tegen de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de 

administratieve procedure overige neergelegde documenten. In het verzoekschrift wordt weliswaar 

gesteld dat verzoeker erg gefrustreerd is dat geen enkel bijgebrachte stuk zijn geloofwaardigheid kan 

herstellen en wordt geciteerd uit de argumentatie dienaangaande in de bestreden beslissing, maar er 

wordt geen concreet inhoudelijk verweer gevoerd. De loutere stelling dat de verwijzing naar corruptie in 

Zimbabwe een “dooddoener” is, kan de motivering evenmin ombuigen. De Raad neemt om dezelfde 

redenen als de commissaris-generaal deze stukken niet in aanmerking als bewijs van de door verzoeker 

voorgehouden nood aan internationale bescherming. 

7. De bij het verzoekschrift gevoegde stukken 3 en 4, aangaande acties tegenover de oppositie in 

Zimbabwe, betreffen de algemene situatie in het land van herkomst, maar volstaan niet om aan te tonen 

dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor 

vervolging dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier, gelet op het voorgaande, in 

gebreke. In die zin kan nog worden opgemerkt dat verzoeker verklaarde dat zijn arrestatie het enige 

recente grote incident in zijn regio was, maar dat hij hiervan geen enkel nieuwsartikel kan voorleggen 

(notities, p. 18).  

 

8. Gelet op wat voorafgaat, moet worden besloten dat in casu niet is voldaan aan de cumulatieve 

voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. Derhalve kan verzoeker het voordeel van 

de twijfel niet worden gegund. 

Bijgevolg kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.  

 

9. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens 

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. 

Verzoeker kan dan ook niet langer steunen op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde 

aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) 

en b) van de Vreemdelingenwet.  

 

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. 

 

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige 

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

 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend eenentwintig 

door: 

 

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

 

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

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT W. MULS 

 

 

 

 

 

 

  

 


