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nr. 180 095 van 23 december 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 18 augustus 2016

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

staatlozen van 19 juli 2016.

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 13 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

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

attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 17 september 2015 België is binnengekomen, diende

op 17 september 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 19 juli 2016 nam de Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker

bij aangetekend schrijven van 19 juli 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 17/09/2015

Overdracht CGVS: 19/10/2015

U werd op 1 juni 2016 gehoord van 9u00 tot 11u50 op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bijgestaan door een tolk die het Somalisch machtig is. Uw

advocaat, meester Bangagatare loco meester Desenfans was gedurende het hele gehoor aanwezig.
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A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te hebben en geboren te zijn in de stad Dhusamareeb in de

provincie Galgadud. In juni 2015 raakte uw broer, die khat vervoerde, betrokken bij een ongeval op de

Waberi-markt in Dhusamareeb. Daarbij kwamen twee mannen van de Hawiye-clan om. Uw broer werd

door een neef van één van de mannen doodgeschoten. De broer van de moordenaar van uw broer viel

uw moeder thuis aan. U verklaart dat ze naar u op zoek waren omdat ze wraak wilden nemen voor de

gevallen slachtoffers. U bleef ondergedoken bij een vriend. Een bemiddelingspoging van de ouderen

draaide op niets uit. Drie dagen na het ongeval vertrok u uit Dhusamareeb en kort nadien verliet u het

land. U kwam op 17 september 2015 aan in België en vroeg op dezelfde dag asiel bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ).

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u een kopie neer van een document waaruit blijkt dat u

door Duitsland gereisd bent op weg naar België, afgestempeld op 1 september 2015.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (zie CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw verblijf

in Somalië. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

In casu werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht dat u woonachtig was in de stad

Dhusamareeb in de provincie Galgadud. Uit uw verklaringen blijkt immers dat uw geografische kennis

over de regio Dhusamareeb en het district beperkt is. De kennis die u over uw regio van herkomst heeft,

komt dan weer ingestudeerd over.

Vooreerst verklaart u verschillende wegen te kennen die door de stad lopen. U stelt dat er een weg naar

het noorden in de richting van Hargeisa is, een weg naar het westen die in de richting van Ethiopië gaat

en dat er een weg is naar het zuiden in de richting van Mogadishu (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni

2016, p. 4). Toen u gevraagd werd via welke plaatsen u naar Hargeisa ging, verklaart u via Galinsor,

Cadado, Godinlabe, Mareer Guur te reizen. Om verduidelijking gevraagd bevestigt u dat tussen Cadado

en Dhusamareeb enkel de plaats Galinsor gelegen is (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 5). Uit

informatie die op het CGVS beschikbaar is, blijkt echter dat men op die weg eerst via Mareer Guur, dan

Godinlabe en verder via Cadado naar Galinsor gaat. Dit is dus in een andere volgorde dan u beweert.

Tussen Dhusamareeb en Cadado liggen bovendien nog enkele dorpen waarvan Mirig, Mareer Guur en

Gadudaba enkele voorbeelden zijn. Van de weg naar Ethiopië verklaart u dan weer dat u vertrekkend

van Dhusamareeb in volgorde eerst Balanbal, Xerale en Bohol tegenkomt om dan bij Laas Xaadow en

de Ethiopische grens terecht te komen (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 5). Uit

informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt echter dat Bohol en Balanbal op twee verschillende



RvV X - Pagina 3

wegen gelegen zijn. Tevens is duidelijk dat Xerale aan de overzijde van de grens en dus in Ethiopië

gelegen is. Laas Xaadow bevindt zich volgens deze informatie dan weer dichter bij Dhusamareeb dan

Bohol en Balanbal. Vervolgens verklaart u van de weg naar het zuiden, in de richting van Mogadishu,

dat deze via Guriceel en Ceel Dheere naar Mogadishu gaat. U kent verder geen andere plaatsen die op

deze weg liggen (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 5). Uit de informatie die op het CGVS

beschikbaar is, blijkt dat Guriceel en Ceel Dheere op een weg ten westzuidwesten en niet ten zuiden

van Dhusamareeb gelegen zijn. Verder blijkt dat u voorbij Horog en Bulo Shiiq dient te komen en via

Ceel Dheere, Balli-Borre en Cabdi-gorod moet alvorens in Guri Ceel terecht te komen. Als u

daarnaast enkele van de omliggende dorpen en plaatsen van Dhusamareeb – Mirig, Sina Dhaga,

Higaale, Horog, Dhegdheer – worden opgesomd, verklaart er u nooit gehoord te hebben (CGVS,

gehoorverslag dd. 1 uni 2016, p. 15 en p. 20). Nochtans liggen deze plaatsen veel dichter bij

Dhusamareeb dan de andere plaatsnamen die u opsomde. Nog dient opgemerkt te worden dat ook uw

kennis aangaande de districten van de provincie Galgadud ingestudeerd overkomt. Bovendien blijken

sommige van uw verklaringen in dit verband niet overeen te stemmen met informatie van het CGVS. U

verklaart dat enkel de districten, Cabudwac, Cadaado, Ceel Buur, Ceel Dheer en de Indische Oceaan

grenzen aan uw eigen district (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 10). Uit informatie blijkt

echter dat de naast de door u vermelde districten ook de districten Hobyo en Beldweyne een grens

hebben met uw eigen district. Uit deze informatie blijkt eveneens dat het district Ceel Buur en de

Indische Oceaan niet grenzen aan het district Dhusamareeb.

Uit bovenstaande is duidelijk dat uw kennis aangaande de geografie van de plaats waar u verklaart uw

hele leven woonachtig te zijn geweest niet kan overtuigen. Uw verklaring voor uw gebrekkige kennis,

namelijk uw opmerking dat u Dhusamareeb nooit verliet (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 21) is

niet afdoende, temeer daar u wel degelijk blijk gaf van enige kennis met betrekking tot steden en

districten in de regio waarvan kan worden verondersteld dat u ook deze niet allemaal heeft bezocht.

Vervolgens dient opgemerkt te worden dat u evenmin op de hoogte bent van de verschillende

gebeurtenissen in de stad Dhusamareeb in de periode dat u beweerde daar woonachtig te zijn.

Het is opmerkelijk dat u slechts één aanslag, namelijk deze op Aden Hashe yo, kunt aanhalen. U stelt

dat deze in november 2008 gebeurde (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 19) terwijl uit de

informatie waarover het CGVS beschikt blijkt dat de aanslag op 1 mei 2008 plaatsvond. U verklaart

bovendien dat er naast deze aanval geen andere aanslag of aanval geweest is in Dhusamareeb. Uit

publieke informatie echter blijkt dat er na november 2008 nog een belangrijke aanslag plaatsvond in de

stad Dhusamareeb. Op 1 mei 2012 kwamen er zeven mensen om bij een zelfmoordaanslag in een

restaurant van een hotel in Dhusamareeb. Twee van de slachtoffers waren Somalische

parlementsleden. Dat u daar niet van op de hoogte bent, tast de geloofwaardigheid van uw beweringen

over uw verblijf in Dhusamareeb aan. Daarnaast dient er eveneens worden opgemerkt dat u verklaart

dat er geen clanconflicten waren in uw regio (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 13).

Nochtans blijkt uit informatie dat ten gevolge van clanconflicten regelmatig dodelijke slachtoffers vielen

in uw district. Op geregelde momenten werd ook overleg gehouden om deze clanconflicten op te lossen.

U bent evenmin op de hoogte van het bezoek van de president van Somalië en het bezoek van de

eerste minister aan Dhusamareeb. U stelt namelijk uitdrukkelijk dat er naast Ahmed Mohamed Ali

Samatar en Sheikh Mohamed Guleed geen andere politici een bezoek brachten aan de stad

Dhusamareeb (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 19-20). Nochtans blijkt uit publieke informatie

dat de eerste minister Sharmarke op 8 maart 2015 de stad Dhusamareeb bezocht. Verder blijkt dat de

president van Somalië, Hassan Sheikh Mohamud, op 10 februari 2015 in Dhusamareeb was. Op 24

maart 2015 bleef hij gedurende drie dagen in de stad voor een conferentie. Hij kwam er telkens

met enkele ministers en parlementsleden. Ook op 8 april 2015 kwam de president met zijn gevolg terug

naar de stad Dhusamareeb voor een conferentie. Daaraan toegevoegd dient opgemerkt te worden dat

uw kennis aangaande de politieke machtsverdeling in Dhusamareeb doorheen de tijd zeer beperkt is.

Zo kunt u zelfs niet bij benadering aangeven wanneer de regering de macht had in de stad en evenmin

wanneer Ahlu Sunna Wahla Jama’a of Al- Shabaab de macht hadden in de stad (CGVS, gehoorverslag

dd. 1 juni 2016, p. 6-7 en p. 18).

Dat u van bovenstaande gebeurtenissen, met een dermate belangrijke impact op het dagelijkse leven in

de stad, niet op de hoogte bent is geenszins geloofwaardig. Er kan dan ook geen geloof worden

gehecht aan uw verklaringen heel uw leven in Dhusamareeb woonachtig te zijn geweest. Uw verklaring

dat er continu zaken gebeuren in uw regio en dat u de juiste data niet weet, kan niet overtuigen (CGVS,

gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 21). Er werd u namelijk niet om data gevraagd maar om specifieke

gebeurtenissen in de stad Dhusamareeb.

Er kan bovendien toegevoegd worden dat ook uw kennis van de clans in het algemeen, en in de regio

van Dhusamareeb in het bijzonder, niet kan overtuigen. U verklaart van de Boon-clanlijn afkomstig te

zijn. U verklaart o.a. de Tumal, Madhiban en de Yibir te kennen als onderdelen van de Boon (CGVS,

gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 11-12). U kunt echter geen enkele substam van deze stammen geven.
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U verklaart nochtans dat er naast de Hawiye enkel Boon in uw regio woonachtig zijn. Van de Hawiye

kent u enkel de Habr Gedir > Ayr > Suleiban stam (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 12-13). U

kent geen enkele andere stam die in uw regio zou woonachtig zijn. Gevraagd naar andere Hawiye-clans

die u kent, verklaart u geen enkele andere clan binnen de Hawiye-familie te kennen (CGVS, p. 13).

Nochtans blijkt uit informatie dat de Wa’eysle en de Murursade in uw regio voorkomen. Uw wel erg

beperkte kennis over de clans in de regio van Dhusamareeb doet opnieuw afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw bewering vanaf jonge leeftijd altijd in Dhusamareeb te hebben

gewoond. Volledigheidshalve dient toegevoegd te worden dat u op uw facebookprofiel, op naam van

Seylici Abdilahi, veel vrienden heeft met roots in of banden met Hargeisa of Somaliland, wat opmerkelijk

is voor iemand die nooit in Somaliland of Hargeisa geweest beweert te zijn (CGVS, gehoorverslag dd. 1

juni 2016, p. 21).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit de stad Dhusamareeb gelegen in de regio Galgadud. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Somalië kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Dhusamareeb in de provincie

Galgadud heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde

redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er

evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend

intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben

genomen in het buitenland. Het geweldsniveau en de impact van het gewapend conflict zijn bovendien

regionaal erg verschillend. Zo bestaan er fundamentele verschillen tussen de situatie in Mogadishu en

Noord-Somalië enerzijds en de rest van Zuid- en Centraal-Somalië anderzijds. Het aantonen van de

werkelijke regio van herkomst en de laatste verblijfplaats(en) binnen Somalië is dan ook essentieel,

vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is

indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of

als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere

verwijzing naar zijn Somalische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon

aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het

bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over

uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 1 juni 2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. U

werd op het einde van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in Somalië (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni

2016, p. 20). U werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw

Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot

belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België

(CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 19). Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet

recent uit Somalië afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS

de mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 21). Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het

CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw

komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en
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leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS,

gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 20).

Ondanks al deze opmerkingen houdt u vol dat de enige plaats waar u naast Dhusamareeb verbleven

hebt, Ethiopië was. U stelt bovendien dat maar voor een periode van twaalf dagen was. U verklaart alles

verteld te hebben dat u wist en dat u uw hele leven in Dhusamareeb gewoond hebt (CGVS,

gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 21).

U werd voorts geconfronteerd met het feit dat er veel vrienden op uw Facebookprofiel – op naam van S.

A.– studeerden aan de universiteit van Hargeisa of werken in Somaliland. U gaf toe dat het uw foto

was op dat profiel maar dat u dat profiel gebruikte van iemand anders. U stelde eveneens dat het niet

uw vrienden waren die op dat profiel stonden (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 21). Deze

verklaring kan echter niet overtuigen daar u eerder in het gehoor bij het CGVS stelde dat u met uw

verloofde of vriendin via dat profiel contact onderhield (CGVS, gehoorverslag dd. 1 juni 2016, p. 16-17).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Somalië of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer .

Het document dat u neerlegt verandert niets aan bovenstaande vaststellingen. Dit stuk geeft immers

enkel informatie over het laatste deel van de reisweg die u hebt afgelegd. Het CGVS betwist echter niet

dat u, op weg naar België, door Duitsland gereisd bent.

De informatie waarop het CGVS zich beroept is aan uw administratief dossier toegevoegd.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- Het eerste middel luidt als volgt:

“1. Eerste middel is afgeleid uit de schending van artikel 1, A van het Verdrag van Genève betreffende

het statuut van de vluchtelingen, artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,48/7 en 62 van de

Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Mens (hierna “EVRM”);

a) De vluchtelingenstatus”

Na een algemene uiteenzetting onder punt 1 en 2, stelt verzoeker als volgt:

“ii) Feiten eigen aan de zaak

3.
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Met oog op de vluchtelingenstatus, verwijzen we naar Uw gezegde betreffende het aanhangen van de

ingeroepen feiten aan één van de gronden van vervolging zoals voorzien in het Verdrag van Genève.

Ten eerste volhardt verzoeker van Somalische nationaliteit te zijn en afkomstig te zijn uit de provincie

Galgadud, meer bepaald de stad Dhusamareeb.

Ten tweede, wij menen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging heeft in Somalië wegens zijn

behoren tot een welbepaald sociaal groep, zijnde in casu de Boon stam en dat zijn gegronde vrees

gelinkt is aan de praktijk van wraak de welke wijdverspreid is in Somalië.

Verzoeker verwijst naar de Guide de Procédures en benadrukt dat « il n'est pas nécessaire que les

arguments invoqués se fondent sur l'expérience personnelle du demandeur. Ainsi, le sort subi par des

parents ou des amis ou par d'autres membres du même groupe racial ou social peut attester que la

crainte du demandeur d'être lui-même tôt ou tard victime de persécutions est fondée » (§ 43 du Guide

des Procédures). De broer van verzoeker werd vermoord door leden van de Hawiyestam omwille het

auto-ongeluk in de welke twee Hawiye stamleden om het leven zijn gekomen.

4.

Verzoeker is een jonge man. Hij leefde alleen met zijn broer en zijn moeder. Zijn vader is verdwenen

toen hij nog kind was. Verzoeker is amper naar school gegaan en heeft zijn dorp nooit verlaten,

behoudens toen hij uit Somalië is gevlucht. Bovendien had verzoeker geen interesse in politiek, noch in

de geschiedenis van zijn eigen stam en/of land van herkomst.

Verzoeker en zijn gezin hebben voor de auto-ongeval en het vermoorden van de broer van verzoeker,

nooit persoonlijke problemen gekend in Somalië.

De vervolgingsfeiten en de vrees voor vervolging in hoofde van verzoeker zijn ontstaan wegens de

praktijk van wraak in Somalië. Somalië is al jaren lang betrokken in een binnenlandsgewapend conflict

en heerst met de vele aanwezige extremistische groeperingen. In huidig context hebben de

clanorganisatie en clanregels de voorrang genomen op een juridisch- en wettelijk systeem. Bovendien is

de overheid niet in de wil, noch in staat om de “privé” zaken in handen te nemen en de betrokkenen een

daadwerkelijke bescherming te verlenen. De aanhankelijk aan de clan en sub-clan is boven alles in

Somalië. Men kan in Somalië niet spreken over een inrichting van de staat of van een effectief

gezagsstructuur. Ook al bestaat er formeel een regering, het lokaal bestuur waarin de clanoudsten een

voornamelijk rol spelen – vaak onder invloed van een dominante lokale militie – blijft de norm.

Bovendien, “na het wegvallen van de centrale overheid in Somalië en daarmee haar rol in het

handhaven van de veiligheid, nam het belang van de clan(familie) in de bescherming van het individu

toe”. “In algemene zin kan gezegd worden dat in Zuid en Centraal Somalië een cultuur van

straffeloosheid heerst, het geen criminaliteit in de hand werkt”.

De verklaringen van verzoeker omtrent de oorzaak van zijn gegronde vrees voor vervolging in geval van

terugkeer naar Somalië zijn plausibel en komen overeen met beschikbaar informatie over de traditie van

bloedwraak in de stamgerichte Somalische samenleving.

Verzoeker kan geen beroep doen op zijn eigen autoriteiten om beschermd te worden tegen de

bloedwraak praktijk waarvan hij het slachtoffer zal zijn.

Prima facie heeft verzoeker dus een nood aan een internationale bescherming in de zin van het Verdrag

van Genève wegens vervolgingsfeiten en bedreigingen als gevolg van het behoren tot deze welbepaald

sociaal groep.

5.

Verzoeker is een Somalische staatsburger en leefde sinds zijn jonge leeftijd in de provincie Galgadud,

meer bepaald het dorp Dhusamareeb.

Het CGVS is van mening dat geen geloof gehecht kan worden aan het verblijf van verzoeker in deze

provincie en dorp te Somalië. We mijnen dat de beoordeling van verweerder veel te streng is aangezien,

enerzijds, verzoeker wel in staat was, gedurende het gehoor op het CGVS, vele en verschillende

informatie mee te delen over zij afkomstregio en, anderzijds, verweerder niet voldoende rekening heeft

gehouden met het gebrek aan opvoeding in hoofde van verzoeker de welke vrijwel nooit uit zijn dorp en

directe omgeving is geweest.

In casu heeft verzoeker via zijn eenduidige verklaringen alles in staat gezet om zijn asielrelaas

aannemelijk te maken. Uit zijn verklaringen blijkt duidelijk dat verzoeker van goede trouw is en dat zijn

vervolgingsvrezen het gevolg zijn van een persoonlijke ervaring.

Wij vragen Uw, met eerbied alle verklaringen van verzoeker te willen herlezen en deze op een

onpartijdige wijze te analyseren. Inderdaad, we menen dat zijn verklaringen een gegronde vrees voor

vervolging getuigen.”
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Hij vraagt in punten 6 en 7 om desgevallend rekening te houden met artikel 48/7 van de

vreemdelingenwet en het voordeel van twijfel toe te kennen. Bovendien meent verzoeker dat het

onderzoek niet op een afdoende wijze werd uitgevoerd. In een tweede middel wordt ingegaan op de

motivering van de bestreden beslissing die onvoldoende en niet draagkrachtig is. Voor alle hierboven

vermelde redenen vraagt verzoeker de toekenning van de vluchtelingenstatus.

Hij gaat verder als volgt:

“b) In ondergeschikte orde, de subsidiaire bescherming status”

Na een theoretische toelichting onder punten 8 en 9 licht hij het volgende toe:

“10.

Verzoeker is een Somalische Staatburger. Er heerst in zijn land van herkomst een langdurige

binnenlandsgewapend conflict. Somalië is al jarenlang beschouwt als een “failed state”. Gezien de

wijdverspreid bloedwraak praktijk in Somalië, de onmacht van de overheid zijn eigen burgers te

beschermen en de weigering van de Hawiye clan het voorgesteld bloedgeld te aanvaarden als

vergoeding voor de dood van de twee jongeren Hawiye omgevallen in een auto-ongeval, loopt

verzoeker een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2 b) en/of c) van de

vreemdelingenwet.

Verzoeker benadrukt dat hij zich niet bevindt in één van de voorziene uitsluitingsgevallen en dat hij de

voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire bescherming zoals voorzien door de

vreemdelingenwet, vervult.

We menen ook dat verwerende partij hieromtrent haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. Zoals meegedeeld supra zal er in een tweede middel U aangetoond worden dat de

motivering van het CGVS onvoldoende en niet draagkrachtig is.

Voor alle hierboven vermelde redenen vraagt verzoeker U met eerbied, hem de subsidiaire bescherming

status te verschaffen.”

- Het tweede middel luidt als volgt:

“Tweede middel afgeleid uit de schending van artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de vreemdelingenwet, algemene

rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

(hierna “EVR”), artikelen 4 en 41 van de Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna

“Handvest”)

a) In uiterst ondergeschikte orde: de vernietiging van de bestreden beslissing

11.

Verwerende partij meent dat er geen geloof gehecht kan worden aan het verblijf van verzoeker te

Dhusamareeb, Somalië, en ten gevolge ook geen geloof gehecht kan worden aan de asielmotieven van

verzoeker, quod non.

Wij menen in het tegendeel, dat de grieven die verweerder inroept niet voldoende zijn om het asielrelaas

van verzoeker als niet aannemelijk te beschouwen en dat het CGVS haar motiveringsplicht niet op een

afdoende wijze heeft beoefend.

Het Hof van Justitie heeft beoordeelt dat de fundamentele rechten van de mens integraal deel uitmaken

van de algemene beginselen van de Unierecht. Artikel 41 van de Europees Handvest van de

Grondrechten van de Europees Unie (hierna “de Handvest”) bevat een fundamentele recht bevat en het

recht op behoorlijk bestuur toewijdt in de volgende termen:

“ 1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.

2. Dit recht behelst met name: het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht van eenieder om toegang te krijgen tot

het dossier hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de

vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, de plicht van de betrokken instanties om hun

beslissingen met redenen te omkleden.

(wij onderlijnen)

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (in het

bijzonder artikels 2 en 3) en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten verwerende partij haar
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beslissingen met reden te omkleden en deze op een afdoende wijze te motiveren, zowel in rechten als

in (de actuele) feiten, rekening houdende met de situatie eigen aan verzoeker, de omstandigheden

eigen aan zijn land van herkomst en de documenten toegevoegd aan het administratief dossier.

Er dient ook benadrukt te worden dat de administratieve rechtsbeginselen van goed bestuur en

zorgvuldigheid verwerende partij verplicht zich zorgvuldig te informeren om een beslissing te kunnen

nemen (RvV nr. 115 993 van 19 december 2013);

De Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt beschreven : « veiller avant d’arrêter une

décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ;

« [procéder] à un examen complet et particulier des données de l’espèce, avant de prendre une

décision » (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; « le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de

bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622

van 17 september 2012).

(Vrije vertaling : waken dat, vooraleer een beslissing genomen word, alle nuttige gegevens van de zaak

te verzamelen en deze zorgvuldig na te gaan om een beslissing in volle kennis van zaken te nemen;

naar een volledige en particuliere onderzoek van de feiten van de zaak overgaan vooraleer een

beslissing te nemen; het zorgvuldigheidsplicht maakt deel uit van de beginselen van behoorlijk bestuur

en verplicht de overheid om een zorgvuldig onderzoek van de feiten te uitvoeren, om alle nodige

inlichtingen te verzamelen om een zijn beslissing in volle kennis van zaken te nemen en na een redelijke

analyse te hebben gedaan van de nuttige elementen voor de oplossing van de zaak)

Het Hof van Justitie heeft artikel 4 van de Kwalificatie richtlijn betreffende de beoordeling van de

omstandigheden eigen aan een asielzoeker als volgt geïnterpreteerd: “Concreet houdt deze op de

lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de verzoeker om internationale

bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant zijn, de

betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet samenwerken om alle

elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven”;

Het CGVS heeft dus een onderzoekplicht de welke op een objectieve en zorgvuldige wijze uitgevoerd

moet worden.

Vervolgend dienst er nog gewezen worden naar artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2003 tot

regeling van de werking en de rechtspleging voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen bepalend dat : §1. De ambtenaar houdt rekening met de specifieke omstandigheden die de

asielzoeker betreffen, in het bijzonder desgevallend de omstandigheden dat hij behoort tot een

kwetsbare groep (…) §3. De ambtenaar onderzoekt de asielaanvraag op individuele, objectieve en

onpartijdige wijze. Hieromtrent werd er gesteld dat “It should be recalled that an applicant for refugee

status in normally in a particular vulnerable situation. He finds himself in an alien environment and may

experience serious difficulties, technical and psychological, in submitting his case to the authorities of a

foreign country, often in a language not his own”, alsook dat “It is a general legal principle that the

burden of proof lies on the person submitting a claim. Often, however, an applicant may not be able to

support his statements by documentary or other proof, and cases in which an applicant can provide

evidence of all his statements will be the exception rather than the rule In most cases a person fleeing

from persecution will have arrived with the barest necessities and very frequently even without personal

documents. Thus while the burden of proof in principle rests on the applicant, the duty to ascertain and

evaluate all the relevant facts is shared between the applicant and the examiner”

Bovendien, “Very frequently the fact-finding process will not be complete until a wide range of

circumstances has been ascertained. Taking isolated incidents out of context may be misleading. The

cumulative effect of the applicant’s experience must be taken into account. Where no single incident

stands above the others sometimes a small incident may be “the last straw”; and although no single

incident may be sufficient, all the incidents related by the applicant taken together, could make his fear

well-founded. Since the examiner’s conclusion on the facts of the case and his personal impression of

the applicant will lead to a decision that affects human lives, he must apply the criteria in a spirit of

justice and understanding and his judgment should not, of course, be influenced by the personal

consideration that the applicant may be “an underserving case”;

(Wij onderlijnen)

(Vrije vertaling: Vaak zal het feiten onderzoeksprocedure niet volledig zijn tot da teen groot aantal

omstandigheden worden vastgesteld. Afzonderlijke incidenten uit hun context nemen, kan misleidend

zijn. De cumulatieve gevolg van de ervaring van verzoeker moet in overweging genomen worden.
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Wanneer geen unieke voorval boven de andere zit, kan soms een kleinere voorval de laatste druppel,

en alsook geen voorval op zijn eigen genoeg is, alle voorvallen meegedeeld door de verzoeker

samengenomen, kunnen zijn vrees als gegrond verklaren. Aangezien de conclusie van de onderzoeker

m.b.t de feiten van de zaak en zij persoonlijke indruk van de verzoeker leiding geven aan een beslissing

die menselijke leven affecteert, moet de onderzoeker het criterium in het geest van de justitie en

medelijden aanpassen, en zijn beoordeling zo nooit, natuurlijk beïnvloedt moet zijn door persoonlijke

overwegingen volgens de welke verzoeker een onverdienstelijke zaak is);

Het rapport UNHCR "Beyond the proof - Credibility Assesment in EU Asylum Systems" bevestigt dat de

individuele en contextuele omstandigheden in overweging genomen moeten worden bij het onderzoek

van een asielaanvraag16 en stelt dat “The assessment of the credibility of a presented fact is flawed if,

for example, it is carried out solely with reference to an assessment of the applicant’s statements, and

ignores available reliable documentary or other evidence bearing on the fact”17;

(Vrije vertaling: De aannemelijkheidsbeoordeling van een ingeroepen feit is onvolkomen in geval, vb, het

is enkel gestaafd op een verklaring van de verzoeker zonder rekening te houden met beschikbare en

betrouwbare informatie of andere bewijzen van de feit);

Het verzoek tot internationale bescherming van verzoeker moest door verwerende partij onderzocht

worden met oog op alle hierboven vermelde vaststellingen en overeenkomstig alle hierboven

wetsbepalingen en beginselen.

Wij menen dat dit in casu niet het geval is en dat het dus ten onrechte is dat de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire bescherming status niet toegekend werd aan verzoeker.

12.

Het CGVS hecht geen geloof aan de werkelijke streek van herkomst van verzoeker. Verzoeker betwist

deze beoordeling. Hij benadrukt amper naar school te zijn geweest en nooit zijn dorp heeft verlaten,

behoudens om Somalië te vluchten. Verzoeker was werkloos in Somalië. Hij had ten gevolge geen

reden en/of gelegenheden om buiten zijn dorp te gaan en zijn afkomstregio te kennen.

Nochtans heeft verzoeker veel en divers informatie gegeven over zijn streek van afkomst. Alhoewel de

gegeven antwoorden misschien niet altijd zo gedetailleerd waren als geëist door verweerder, er kan niet

verwijten worden aan verzoeker dat hij geen kennis heeft over zijn afkomstregio, rekening houdend et

zijn profiel. Verzoeker heeft over wijken rondom zijn dorp gesproken (gehoorverslag, hierna “GV”, p. 4),

over de wegen (GV, p. 4) en de dorpen gelegen langs de wegen, de leidinggevende figuren (GV, p. 6),

de belangrijke plaatsen (GV, p. 9), personen (GV, p. 19), enz.

Betreffende de gegeven informatie over de wegen en de dorpen gelegen langs de wegens, verzet

verzoeker zich tegen de beoordeling van verweerder. Inderdaad, het CGVS meent dat verzoeker niet in

staat zou zijn om de wegen en de dorpen correct te geven.

Echter, gedurende het gehoor werd er aan verzoeker gevraagd om dorpen op te sommen die zich op

een bepaalde weg bevinden. De protection officer (hierna “OP”) eiste niet van verzoeker dat hij deze in

een bepaalde volgorde gaf (GV p 4 en 5). Bovendien, toen de OP de vraag stelde of de gegeven dorpen

in de volgorde waren, bevestigde verzoeker dit niet. Wel stelde hij dat de gegeven dorpen zich bevinden

op de weg, wat niet betwist is. Er kan hem niet verwijten worden dat de gegeven dorpen niet in de –

beweerde – goede volgorde gegeven werden, en noch minder ervan concluderen dat verzoeker geen

voldoende kennis heeft van zijn streek en ten gevolge niet aannemelijk maakt dat hij uit deze regio

afkomt.

Het is ten onrechte dat het CGVS beweert “duidelijk” te zijn dat de kennissen van verzoeker betreffende

de plaats waarvan hij afkomstig is “niet kan overtuigen” (bestreden beslissing p. 2). Bovendien is dit een

louter subjectieve appreciatie.

Betreffende de incidenten, aanslagen, clanconflicten, enz. verklaarde verzoeker meerdere keren dat

deze zodanig veel plaats vinden dat hij ze niet kan opsommen. Clanconflicten, ontvoeringen,

vermoordingen, aanslagen, hongersnood, … vormt het dagelijks lot van de Somaliërs. Ten gevolge is

het voor verzoeker moeilijk te weten wat een opvallende aanslag of incident is.

Met betrekking tot de politici die in zijn regio zijn gekomen benadrukt verzoeker absoluut geen interesse

daarin te hebben en zich niet te bemoeien met deze zaken. Bovendien heeft verzoeker wel informatie

verschaffen over andere leidinggevende of beroemde personen die in zijn dorp langs zijn gekomen,

zowel zanger, als politici en sultan (GV, p. 19).

Wij vragen U met eerbied de verklaringen van verzoeker volledig te herlezen en deze op een onpartijdig

wijze na te gaan. We menen dat verzoeker degelijk een voldoende kennis heeft van zijn afkomstregio

om het, ten minste, het voordeel van twijfel hieromtrent, toe te kennen. De bestreden beslissing is het

gevolg van een te strenge en abstracte beoordeling van de kennissen en verklaringen van verzoeker. Er

werd door het CGVS geen afdoende rekening gehouden met het profiel van verzoeker, zijnde een

amper opgevoede jongere die nooit uit zijn dorp is gegaan !
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13. Het CGVS meent dat er geen geloof gehecht kan worden aan het asielrelaas van verzoeker omdat

ze van oordeel is dat verzoeker niet aannemelijk zou hebben gemaakt afkomstig te zijn uit

Dhusamareeb, provincie Galgadud, quod non.

Verweerder onderzoek de ingeroepen vrezen voor vervolgingen in hoofde van verzoeker niet. Dit vormt

een schending van haar onderzoekplicht, zelf al is ze van mening dat verzoeker niet afkomstig is uit

Dhusamareeb. Inderdaad, « En tout état de cause, le Conseil considère que, même s’il subsiste un

doute sur certains éléments du récit d’asile, ce doute doit profiter au requérant. De façon générale, le

Conseil estime en effet que l’analyse de la crainte de persécution alléguée doit primer sur la relation

précise et circonstanciée de tous les faits de persécution » (arrêt n° 71 610 du 09/12/2011) en dat «

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui

pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par

ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, si un doute devait subsister sur d’autres points du récit de la

requérante, il existe par ailleurs suffisamment d’indices du bien-fondé de ses craintes pour justifier que

ce doute lui profite » (CCE, arrêt n° 29 226 du 29 juin 2009).

Verweerder had de plicht de vrees tot vervolging wegens de bloedwraak praktijk zoals verklaard door

verzoeker en bevestigt door de beschikbare informatie, na te gaan. Dit werd in casu niet gedaan door

verweerder die zich tevreden stelt met het beweren dat er geen geloof gehecht kan worden aan de

afkomstregio van verzoeker en ten gevolge “evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas”

(bestreden beslissing p. 3).

Verzoeker heeft U supra aangetoond, ten eerste, de motivering van het CGVS omtrent de afkomstregio

van verzoeker niet afdoende en draagkrachtig is, en ten tweede, hij voldoende informatie heeft kunnen

geven om aannemelijk te maken dat hij degelijk van Dhusamareeb afkomstig is.

Het CGVS schendt haar motiveringsplicht aangezien de bestreden beslissing geen rekening houdt met

alle feiten eigen aan de zaak en dat de bestreden beslissing aan de hoofdzakelijke elementen van de

zaak – de vervolgingsvrees in hoofde van verzoeker wegens de wraakpraktijk in Somalië – niet

antwoord.

Dit vormt een grond tot vernietiging van de bestreden beslissing.

14. Alhoewel het CGVS meent dat verzoeker niet aannemelijk zou hebben gemaakt afkomstig te zijn uit

Galgadud provincie, quod non, stelt verweerder de Somalische nationaliteit van verzoeker niet in vraag.

Het CGVS heeft dan ook de plicht om de gevolgen en risico’s van een terugkeer naar Somalië, in

hoofde van verzoeker na te gaan. Dit werd echter niet gedaan door verweerder.

Nochtans, “In addition to the challenges related to safety and security and the overall development of

the country, there are specific issues which present relevant and immediate obstacles to ensuring a

successful reintegration of returnee population. Du to protracted nature of the conflict, most institutions

providing basic services were destroyed or dilapidated. The government of the Federal Republic of

Somalia and the regional States are not in a position to rehabilitate or construct new institutions. In

addition to security constraints, this has resulted in area being less conducive for sustainable returns

due to lack of basic services, in particular education, water, sanitation, shelter and health, livelihood

opportunities” (Wij onderlijnen).

Bovendien erkent het CGVS dat er in Somalië een “langdurige aanslepende binnenlands gewapend

conflict heerst waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben genomen in

het buitenland” (bestreden beslissing, p. 3). Er wordt dus uitdrukkelijk erkend dat de algemene situatie in

Somalië – land waarvan verzoeker de nationaliteit heeft en afkomstig is – dermate ernstig is dat het een

grond vormt tot vlucht uit het land.

Verzoeker is van mening dat het geweld regionaal verschilt in Somalië, waardoor de laatste

verblijfsplaats van een Somalische asielzoeker essentieel is.

Zelf al betwist het CGVS de afkomstregio van verzoeker, aangezien ze beweert dat het

binnenlandsgewapend conflict in Somalië regionaal verschilt, was verweerder verplicht na te gaan welk

de mogelijkheden zijn voor verzoeker zich effectief – zowel juridisch als praktisch – te vestigen in een

vreedzame plaats in zijn land van herkomst. Het voldoet niet een internationale bescherming te

weigeren om een asielzoeker terug te sturen naar zijn land van herkomst, zeker in casu aangezien het

bestaan van een langdurige binnenlandsgewapend conflict erkend word. Verweerder had de plicht na te

gaan of het terugsturen van verzoeker naar Somalië geen schending vormt van zijn meest fundamentele

rechten, zijnde artikels 2 en 3 van het EHRM.

Dergelijk onderzoek werd in deze zaak niet gedaan.

Vervolgens menen we dat de bestreden beslissing onvoldoende en ongeschikt gemotiveerd word.

Dit vormt een grond tot vernietiging van de bestreden beslissing.
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15. Verzoeker heeft U aangetoond dat hij degelijk uit Galgadud provincie, en meer bepaald

Dhusamareeb (Somalië) afkomstig is.

Zijn verklaringen omtrent zijn vrees voor vervolgingen wegens de bloedwraak praktijk in Somalië zijn

plausibel en eenduidig. De broer van verzoeker is er al het slachtoffer van geweest. Het is dan ook uit

een gegronde vrees voor vervolgingen dat verzoeker Somalië is gevlucht.

De algemene situatie en de onmacht van de Somalische staat zijn eigen burgers te beschermen, onder

ander in dergelijke gevallen van stammenconflict, vormt een grond, in hoofde van verzoeker, tot een

reëel risico op ernstige schade overeenkomstig met artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

Ten slotte benadrukt verzoeker dat hij, in geval van terugkeer naar Somalië een reëel risico loopt op een

schending van zijn fundamentele rechten, o.a. artikels 2 en 3 van het EHRM, omwille van de algemene

situatie van terugkeerders en het langdurige binnenlandsgewapend conflict die re heerst.

De argumentatie en redenering van verweerder is niet overtuigden en de bestreden beslissing is niet

draagkrachtig gemotiveerd. Bovendien heeft verweerder niet met alle vereiste objectiviteit de bronnen

en de beschikbare informatie behandeld. Dit vormt een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht

van verweerder.

Het middel is gegrond.”

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient

daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. De bestreden beslissing beslist op goede gronden dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn

kennis beperkt is over zijn voorgehouden regio van herkomst, de stad Dhusamareeb in de provincie

Galgadud. De kennis die verzoeker heeft komt inderdaad ingestudeerd over. Verzoeker kan niet ernstig

voorhouden dat hij amper naar school is geweest en niet geïnteresseerd was in de zaken waarover hij

werd ondervraagd. Van bij aanvang van de asielprocedure verklaart hij immers dat hij tot zijn 18 jaar

naar school is geweest (DVZ-verklaring, stuk 14, p. 4). Hij heeft tevens aangegeven dat hij gedurende

de dag leerde en zichzelf onderwees, dat hij kan lezen en schrijven, dat hij zichzelf het Engels

probeerde eigen te maken door het lezen van boeken en het gebruik van woordenboeken die hij via

vrienden haalde en dat hij nooit heeft moeten werken (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 7-8). Hij maakt

bijgevolg niet aannemelijk afkomstig te zijn uit de stad Dhusamareeb, de plaats waar verzoeker sinds

zijn vier jaar heeft gewoond, aan de hand van zijn gebrekkige verklaringen over de verschillende wegen

die door de stad lopen of de andere plaatsen die op deze wegen liggen of de omliggende dorpen en

districten. Na lezing van het CGVS-gehoorverslag, merkt de Raad overigens op dat verzoeker tijdens

het CGVS-interview heeft aangegeven dat de volgorde van bepaalde dorpen op een bepaalde weg is

zoals hij deze heeft opgesomd in tegenstelling tot wat hij in het verzoekschrift voorhoudt (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 4-5).

Ook de motivering dat verzoeker niet op de hoogte blijkt van verschillende markante gebeurtenissen in

de stad Dhusamareeb wordt door verzoeker niet weerlegd met het volharden in zijn beperkte

verklaringen. Verzoeker werd erop gewezen dat hem niet werd gevraagd om data te geven van

specifieke gebeurtenissen, maar wel te vertellen over specifieke gebeurtenissen. Het is niet aannemelijk

dat verzoekers kennis in dergelijke mate lacunair is wanneer hij van 2005 tot 2015 in Dhusamareeb zou

hebben geleefd.

Verzoeker laat de motivering betreffende zijn kennis van de clans in het algemeen en die in de regio van

Dhusamareeb in het bijzonder ongemoeid.

De Raad treedt de Commissaris-generaal bij in de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk heeft

gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de stad Dhusamareeb in de provincie Galdadud.

De motieven van de bestreden beslissing zijn pertinent, vinden steun in het administratief dossier en

worden door de Raad overgenomen.

Het document dat verzoeker heeft voorgelegd tijdens de asielprocedure bevestigt enkel dat hij op weg

naar België, door Duitsland is gereisd. Dit gegeven verandert niets aan de bovenstaande vaststellingen.
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Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van het voordeel van de twijfel zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet, noch aan de voorwaarden voor de omkering van de bewijslast, zoals bepaald in

artikel 48/7 van de vreemdelingenwet.

De uiteenzetting in het verzoekschrift dat de asielmotieven van verzoeker niet ten gronde werden

beoordeeld, is niet relevant, gezien uit bovenstaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt

dat hij afkomstig is uit de voorgehouden regio in Somalië waar deze feiten zich zouden hebben

voorgedaan. Er kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker voorgehouden herkomst.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Gelet op het feit dat verzoeker zijn beweerde herkomst uit Dhusamareeb in Somalië niet aantoont,

maakt hij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar. Met

betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Somalische nationaliteit en

naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan. De verwijzingen naar

de algemene mensenrechtensituatie in het verzoekschrift zijn dan ook niet nuttig.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de asielprocedure zijn ware identiteit en

herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt.

Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar

België, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is – in

de zin van artikel 48/5, § 3, van de vreemdelingenwet – te meer verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en

herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-interview en dus veelvuldig de kans heeft gekregen

de nodige relevante elementen aan te brengen. De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf

meent dat er in Somalië geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een

terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

2.5. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend zestien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


