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nr. 197 249 van 22 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. RENCKENS

Veemarkt 80

2800 MECHELEN

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 29 juni 2017 heeft

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

staatlozen van 31 mei 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 november 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat S. RENCKENS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en

van attaché X, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 11 april 2016 België is binnengekomen, diende op 13

april 2016 een asielaanvraag in. Uit een eurodac-hit blijkt dat verzoeksters vingerafdrukken genomen

werden op 12 juni 2015 in Griekenland.

1.2. Op 31 mei 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

verzoekster bij aangetekend schrijven van 31 mei 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 13/04/2016

Overdracht CGVS: 21/04/2016
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U werd op 23 december 2016 gehoord door het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en

Staatlozen, bijgestaan door een tolk die de Somalische taal machtig is, van 9.00 uur tot 13.18 uur

(hierna gehoor CGVS 1). Uw advocaat, meester Renckens was gedurende het gehele gehoor

aanwezig. U werd op 24 mei 2017 een tweede maal gehoord door het CGVS, bijgestaan door een tolk

die de Somalische taal machtig is, van 14.00 uur tot 15.29 uur (hierna gehoor CGVS 2). Uw advocaat,

meester Renckens was gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten en te behoren tot de clan Madhibaan. U woonde

vanaf uw geboorte tot aan uw vertrek in april 2015, te Xaramka [Haramka], provincie Middle Juba,

district Jilib. U heeft twee broers, genaamd J. en M. J. heeft een mentale beperking en woonde bij u en

uw ouders. M. is reeds getrouwd en woont in een ander dorp. U heeft ook een zus, genaamd F., die

vermoord werd door Al Shabaab in 2014 omdat ze na een gedwongen huwelijk met een Al Shabaab-lid

weigerde gemeenschap met hem te hebben. U was huisvrouw. In april 2015 was er een conflict gaande

tussen u en uw broer J. Ten gevolge van het conflict liep u onbedekt naar buiten. Al Shabaab-leden

merkten dit op een beschuldigden u ervan een ongelovige, slechte vrouw te zijn. Ze gaven u

zweepslagen. Op dat moment kwam uw moeder aangelopen en riep naar de Al Shabaab-leden dat ze

moesten stoppen want dat u enkel wegliep van uw broer om uzelf te beschermen. Tegelijkertijd namen

de Al Shabaab-leden telefonisch contact op met iemand. Niet veel later arriveerde een auto, ze

waarschuwden u dat ze zouden terugkomen en gingen er daarna vandoor. Vier dagen later kwamen de

Al Shabaab-leden terug naar uw huis. Ze gingen in gesprek met uw vader terwijl u en uw moeder in een

andere kamer verscholen bleven. Ze kwamen uw vader om uw hand vragen. Uw vader weigerde dit

omdat hij duidelijkheid wou over de man aan wie hij zijn dochter zou uithuwelijken. De Al Shabaab-leden

gingen weg om dit met hun leiders te bespreken. Uw vader gebruikte dit echter enkel als smoes zodat u

kon vluchten. Drie dagen later vertrok u naar Jilib. Tijdens uw verblijf in Jilib werd uw vader vermoord

door Al Shabaab omdat hij niet kon verantwoorden waar u was. Nadat u zeven dagen in Jilib verbleef

reisde u verder naar Mogadishu. Twee dagen later, op 1 mei 2015 nam u met een vals paspoort het

vliegtuig naar Egypte, vanwaar u de boot nam naar Griekenland. In Griekenland werd u verkracht door

de eigenaar van het huis waarin u verbleef. U bleef in totaal 10 maanden in Griekenland maar besloot

daar te vertrekken omdat u geen documenten en geen werk had. Andere Somaliërs hielpen u aan een

vliegtuigticket en een Somalische smokkelaar zorgde voor een vals paspoort. Op 11 april 2016 kwam u

aan in België, waar u op 13 april 2016 asiel aanvroeg.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.

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 (gehoor CGVS 1, 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.
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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.

Er dient te worden vastgesteld dat u geenszins affiniteit heeft met uw beweerdelijke regio van herkomst

uit het district Jilib in de regio Middle Juba. Uw kennis van uw beweerde stad en regio van herkomst is

vaak incorrect en uw verklaringen zijn erg vaag.

Om te beginnen laat uw geografische kennis over uw beweerde dorp van herkomst, zijnde Xaramka, te

wensen over. Er werd vastgesteld dat er in het district Jilib twee plaatsen gelegen zijn met de naam

Xaramka. Er is een gehucht Xaramka gelegen ten noorden van Jilib (hierna genoemd Xarmaka 1) en

een dorp Xaramka gelegen ten oosten van Jilib (hierna genoemd Xaramka 2) (zie administratief

dossier). Uw verklaringen over uw beweerde dorp van herkomst zijn echter niet eenduidig en

daarenboven blijkt dat uw geografische kennis gebrekkig is. Wanneer u gevraagd werd dorpen in de

buurt van “uw dorp” Xaramka op te noemen, somde u Balley, Biliq Tale, Boorama, Dhey Tubaako,

Arbey Abdi en Kuunyo-Barrow op (gehoor CGVS 1, p. 8), dorpen gelegen in de omgeving van Xaramka

2 (zie administratief dossier). Tegelijkertijd somde u echter Maxad en Farxaan op (gehoor CGVS 1,

p. 8), dorpen gelegen in de omgeving van Xaramka 1 (zie administratief dossier). Uit het feit dat u zowel

dorpen aangeeft die in de omgeving van Xaramka 1 als Xaramka 2 liggen [die op een afstand van 66

kilometer van elkaar liggen (zie administratief dossier)] blijkt dat u zelf niet lijkt te beseffen dat er twee

verschillende plaatsen met de naam Xaramka bestaan.

Verder slaagde u er niet om uw dorp Xaramka eenduidig te situeren. U verklaarde dat de Jubarivier

stroomde langs Jilib en dat de Jubarivier in de buurt van Xaramka gelegen was (gehoor CGVS 1, p. 9).

U gevraagd of het ver of heel dichtbij was, antwoordde u vaag dat het in de buurt was. U gevraagd een

schatting te geven van de tijdsduur om er naartoe te stappen of van de kilometers, antwoordde u

opnieuw vaag dat u wist dat het niet ver was (gehoor CGVS 1, p. 9). U verklaarde bovendien dat de

rivier aan de zijkant van het dorp stroomt maar dat deze niet moest overgestoken worden (gehoor

CGVS 1, p. 9). Verder, wanneer u gevraagd werd Xaramka te situeren ten opzichte van Jilib, verklaarde

u dat Xaramka ten noorden van Jilib gelegen is (gehoor CGVS 1, p. 11). U verklaarde verder ook dat uw

dorp Xaramka gelegen is op ongeveer één uur rijden van Jilib. Wanneer u later gevraagd werd welke

wegen er vanuit uw dorp lopen, verklaarde u dat de weg vanuit Mogadishu naar uw dorp komt en dat die

weg verder loopt naar Kismayo (gehoor CGVS 1, p. 12). Volgens de informatie waarover het

CGVS beschikt stroomt de Jubarivier langs het dorp van Xaramka 1, op een afstand van slechts

tweehonderd meter. Anderzijds stroomt de Shabellerivier (welke u op geen enkel ogenblik vermeldde)

op ongeveer vier kilometer ten noorden van Xaramka 2. Daarnaast blijkt uit de informatie waarover het

CGVS beschikt dat Xaramka 1 zich situeert ten noorden van Jilib en Xaramka 2 ten oosten van Jilib (zie

administratief dossier). De weg Mogadishu-Kismayo situeert zich ten oosten van Jilib en passeert

Xaramka 2 (zie administratief dossier). Daarnaast is Xaramka 1 gelegen op 19 minuten rijden van Jilib

en Xaramka 2 op 1 uur en 17 minuten rijden (zie administratief dossier). Uw verklaringen zijn overladen

met inconsistenties, daar u eerst uw dorp Xaramka situeerde in de buurt van de Jubarivier [zoals bij

Xaramka 1 het geval is], vervolgens verklaarde dat uw dorp gelegen is op één uur rijden [zoals het geval

is bij Xaramka 2, gelegen ten oosten van Jilib], daarna Xaramka ten noorden van Jilib situeert [zoals het

geval is bij Xaramka 1] en u vervolgens verklaarde dat de weg [die vanuit Jilib in oostelijke richting naar

Xaramka 2 gaat] door uw dorp gaat. Er kan dus worden vastgesteld dat u er niet in slaagde

eenduidige verklaringen af te leggen wanneer gepeild werd naar de situering van uw beweerde dorp van

herkomst, Xaramka. Uw verklaringen bevatten immers informatie over de omgeving van zowel Xaramka

1 als Xaramka 2, wat erop wijst dat u de informatie louter (verkeerdelijk) heeft ingestudeerd en waaruit

opnieuw blijkt dat u er zich niet van bewust bent dat er twee dorpen bestaan die de naam Xaramka

dragen.

Toen de dossierbehandelaar u een aantal namen van dorpen (zowel in de omgeving van Xaramka 1 als

Xaramka 2) opwierp, gaf u herhaaldelijk aan deze dorpen niet te kennen. Het betrof de dorpen Helashiid

[gelegen op drie kilometer van Xaramka 1], Mareer [gelegen op twee kilometer van Xaramka 1],

Malenda [gelegen op negentien kilometer van Xaramka 1] (gehoor CGVS 1, p. 11-12), Elehano [gelegen

vijftien op kilometer van Xaramka 2], Weel Shimbir [gelegen op twaalf kilometer van Xaramka 2],

Goorka, Arenaga, Cumar Abooke en Bulo Derou [gelegen op de weg van Xaramka 2 naar Jilib nabij de

door u genoemde dorpen Dhey Tubaako en Arbey Abdi] (gehoor CGVS 1, p. 15) (zie administratief

dossier).
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Dat u geen van de door de dossierbehandelaar bevraagde dorpen in de omgeving van Xaramka 1 of

Xaramka 2 herkende maar daarentegen wel spontaan [hoewel incoherent] dorpen kan opnoemen in

zowel de omgeving van Xaramka 1 als Xaramka 2, toont dat u weinig kennis heeft over de omgeving

van uw beweerdelijke dorp van herkomst en maakt dat de door u weergegeven kennis

betreffende omliggende dorpen opnieuw (weliswaar verkeerdelijk) ingestudeerd overkomt. Het geheel

aan inconsistenties, vaagheden en gebrekkige (ingestudeerde) geografische kennis maakt uw

beweerdelijke herkomst uit het district Jilib en uw beweringen als zou u daar uw hele leven gewoond

hebben niet aannemelijk.

Ten tweede zijn uw verklaringen betreffende de regen- en droogseizoenen vaag en incorrect. Wanneer

u gevraagd werd naar de seizoenen in Somalië, antwoordde u “Gu, Jilaal, Deyr en Karan” (gehoor

CGVS 1, p. 10). Hierbij kan allereerst worden opgemerkt dat ‘Karan’, volgens de informatie waarover het

CGVS beschikt, een regenseizoen is dat zich voordoet in het noordwesten van het land [met name

Somaliland] en in Ethiopië, maar niet in Zuid-Centraal Somalië, waar Xaramka [u beweerde dorp van

herkomst] gelegen is (zie administratief dossier). Het is vreemd dat u dit seizoen spontaan vernoemt

wanneer u naar de seizoenen gevraagd wordt, terwijl u dit seizoen zelf nooit zou meegemaakt hebben,

gezien uw beweerde herkomst uit Zuid-Centraal Somalië. Bovendien zijn uw andere verklaringen over

de seizoenen vaag en incorrect. Toen u gevraagd werd naar de regenseizoenen, antwoordde u dat

Hagga warm is (gehoor CGVS 1, p. 10), terwijl uit de informatie van CGVS blijkt dat Hagga in tegendeel

een droogseizoen en bovendien het koelste seizoen is (zie administratief dossier). Toen u

gevraagd werd naar Gu, stelde u dat Gu heet is en enkel voorkomt in juli en augustus (gehoor CGVS 1,

p. 10). Wanneer u daarop gevraagd werd of Gu een regen- of droogseizoen is, verklaarde u

aanvankelijk dat het soms regent maar dat soms de regen uitblijft. Toen u nogmaals gevraagd werd

welk seizoen Gu normaal is, verklaarde u uiteindelijk dat het warm en droog is (gehoor CGVS 1, p. 10).

Echter, uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat Gu het lange regenseizoen is dat duurt

van april tot juni (zie administratief dossier). Toen u gevraagd werd naar Jilaal, verklaarde u dat het dan

koud is (gehoor CGVS 1, p. 11). In tegenstelling tot wat u beweerde, is volgens de informatie van het

CGVS, Jilaal het warmste seizoen (zie administratief dossier). Wanneer u vervolgens gevraagd werd

naar Dayr, antwoordde u dat het de periode is dat het klimaat verandert en het meer waait (gehoor

CGVS 1, p. 11). Opnieuw zijn deze verklaringen incorrect, daar uit informatie blijkt dat Dayr het korte

regenseizoen is (zie administratief dossier). Uit bovenstaande blijkt dat uw kennis over de Somalische

seizoenen sterk te wensen over laat. Dat u daarenboven Karan [een seizoen in Somaliland en Ethiopië]

als seizoen in Zuid-Centraal Somalië aanduidde, doet opnieuw vragen rijzen bij uw beweerde herkomst

uit Zuid-Centraal Somalië.

Naast het gebrek aan kennis over de periodes en het onderscheid tussen de seizoenen, kon u ook geen

doorleefde verklaringen afleggen betreffende de droogte van 2011 en de overstroming van 2006,

gebeurtenissen die dicht aansluiten bij de leefwereld van inwoners van onder andere de Jubaregio

[waar zowel Xaramka 1 als Xaramka 2 gelegen zijn]. U gevraagd naar periodes van droogte in de buurt

van uw dorp van herkomst, verklaarde u dat er in 2011 een droogte was (gehoor CGVS 1, p. 13). Toen

u gevraagd werd naar de gevolgen van de droogte van 2011, haalde u vaag aan dat het impact had op

de boeren en dat het vee stierf. Wanneer u vervolgens gevraagd werd of er nog gevolgen waren,

verwees u opnieuw naar de landbouwvelden en de oogst. Gevraagd of het effect had op u en uw

familie, verklaarde u dat u geen problemen heeft gekend maar dat het voedsel in het dorp wel duurder

werd en dat er minder keuze was. Wanneer u daarop geconfronteerd werd met de vaststelling dat het

dus wel een impact had op u en uw familie, bevestigde u dit (gehoor CGVS 1, p. 13). Toen u

nogmaals gevraagd werd of er nog andere gevolgen waren die een invloed hadden op uw leven,

antwoordde u van niet. Wanneer u nog een laatste maal gevraagd werd of het, afgezien van de boeren,

op andere inwoners een impact had, verklaarde u wederom dat het geen impact had op de bewoners

maar enkel op mensen die vee bezaten (gehoor CGVS 1, p. 13 ). Doch, volgens de informatie waarover

het CGVS beschikt waren er veel mensen door de droogte genoodzaakt om te vluchten, zelfs naar de

buurlanden. Het dodental ten gevolge van deze droogte liep op tot tweehonderdzestigduizend mensen,

de waterputten waren leeg, de prijs van water steeg aanzienlijk, er waren geen veemarkten meer, de

prijzen van graan stegen tot wel honderdvijfendertig procent, er konden geen gewassen geteeld worden

en er waren grote voedseltekorten. Mensen kwamen in geldnood en gingen op zoek naar alternatieven

om aan geld te komen, zoals andere jobs en beroep doen op de diaspora. Bovendien werden de

gevolgen van de droogte nog meer in de hand gewerkt door de conflicten die er in Somalië gaande

waren (zie administratief dossier). Uit bovenstaande informatie blijkt dat de droogte een aanzienlijke

impact had op de gehele bevolking. Toch haalde u louter (vaag en algemeen) aan dat er problemen

waren voor de landbouwers en veetelers en bleef u erbij dat andere mensen geen problemen

ondervonden. Bovendien verkocht uw moeder tomatenpuree op de markt.



RvV X - Pagina 5

U verklaarde dat zij haar tomaten inkocht, die pureerde en vervolgens verkocht op de markt (gehoor

CGVS 1 p. 6). De droogte en daarmee gepaard gaande mislukte oogst en stijgende

voedselprijzen, zullen dus ook een impact gehad hebben op markthandelaars. Toch haalde u aan dat

uw familie geen problemen ondervond (gehoor CGVS 1, p. 13). Dat uw verklaringen over de droogte

van 2011 vaag blijven [daar u op geen enkele manier persoonlijke en doorleefde ervaringen kon

aanhalen ten gevolge van deze droogte] en zich beperken tot algemeenheden [zoals onder andere dat

landbouwers en veetelers problemen kenden], maakt verder uw beweerde herkomst niet aannemelijk.

Dat u -hoewel de kans u meermaals geboden werd- geen uitgebreidere en doorleefdere beschrijvingen

kan geven van deze droogte, die een aanzienlijke impact had op de bevolking van Middle Juba, maakt

uw beweringen als zou u uw hele leven in Xaramka gewoond hebben, niet aannemelijk.

Wanner u gevraagd werd naar overstromingen in de buurt van uw dorp van herkomst, verklaarde u dat

de rivier ooit overstroomde maar dat u nog jong was, dat u dit gewoon verteld werd en dat u zelf geen

overstromingen meemaakte (gehoor CGVS 1, p. 12). Volgens de informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, kende Somalië en

voornamelijk de Juba-regio (waar Xaramka gelegen is) in 2006 de ergste overstroming in de

geschiedenis. U was op dat ogenblik dus twaalf jaar. In de Jubavallei waren de Dayr-regens

driehonderd procent meer dan normaal. Er waren in totaal zo’n vierhonderdvijftigduizend mensen

ontheemd. Dorpen en landbouwgronden werden overspoeld met water en zowel Midden- als Laag

Juba was enkel toegankelijk per boot of helikopter. In de regio langs de Jubarivier en meer bepaald in

Jilib, trad de rivier aan beide kanten tot tien kilometer buiten zijn oevers. De voedselprijzen stegen en de

bevoorrading van de markten was beperkt. De toegang tot gezondheidszorg nam af terwijl ziektes die

door water werden overgebracht toenamen (zie administratief dossier). Uit bovenstaande blijkt duidelijk

dat deze overstroming een aanzienlijke impact heeft gehad op de bevolking van Middle Juba. Wanneer

u geconfronteerd werd met de informatie waarover het CGVS beschikt waaruit blijkt dat er de laatste

jaren wel overstromingen geweest zijn in Jilib en in het district, ontkende u dit (gehoor CGVS 1, p. 12).

Gezien u beweerde niet ver van de rivier te wonen (gehoor CGVS 1 p. 9) en u reeds twaalf jaar oud

was, kan verwacht worden dat u op z’n minst op de hoogte bent van deze overstroming en hier

doorleefde informatie kan over geven. Daarentegen heeft u geen weet van deze overstroming, wat

het niet geloofwaardig maakt dat u afkomstig bent uit Xaramka en daar uw hele leven woonde.

Verder wordt uw beweerde herkomst nog meer ondermijnd doordat uw verklaringen betreffende het

leven in Al-Shabaabgebied niet doorleefd en dus niet waarachtig overkomen. U verklaarde dat Al

Shabaab de macht had in Xaramka, zolang u zich kan herinneren. U verklaarde verder dat er niets

positief was aan Al Shabaab, dat vrouwen niet alleen op straat mochten, bedekt moesten zijn, niet

zonder mannelijk familielid naar buiten mochten en dat het geloof aan de mensen werd opgelegd

(gehoor CGVS 1, p. 19). U verklaarde bovendien dat uw zus de regels niet volgde en dat ze daardoor

uitgehuwelijkt en uiteindelijk vermoord werd (gehoor CGVS 1, p. 19). Toen u gevraagd werd of u

handelingen trof om uit de problemen te blijven met Al Shabaab, verklaarde u dat u geen maatregelen

nam (gehoor CGVS 1, p. 19). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt is het gebied

sinds 2008 in handen van Al Shabaab (zie administratief dossier). Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk

dat iemand die haar hele leven in een dorp woont dat voor lange tijd onder de controle van Al Shabaab

ligt, haar gedrag niet zou aanpassen om niet in de problemen te komen, vooral wanneer diens zus

vermoord werd door Al Shabaab omdat ze de regels niet volgde. Indien u werkelijk uw hele leven in

Xaramka woonde en dus gedurende acht jaar onder de controle van Al Shabaab had geleefd, zou u zich

ervan bewust zijn dat u wel degelijk maatregelen moest treffen om niet in de problemen te komen en uw

leven te beschermen. Dat u geen enkele maatregel trof, komt niet doorleefd over en ondermijnt verder

uw beweerde herkomst uit Xaramka.

Tenslotte kan er ook geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u tot de clan Madhibaan

behoort. Wanneer u gevraagd werd tot welke clan u behoort, verklaarde u ‘Boon’ te zijn (gehoor CGVS

1, p. 4). Wanneer u gevraagd werd om iets over uw clan te vertellen, vertelde u spontaan dat de clan tot

de minderheden behoort en dat de mensen die tot de clan Madhibaan behoren uitgescholden worden

als ‘boonfamilie’. Toen u vervolgens nog eens specifiek gevraagd werd welke namen de mensen

gebruikten wanneer ze u uitscholden, verklaarde u opnieuw dat ze het woord ‘Boon’ gebruikten (gehoor

CGVS 1, p.5). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd

aan het administratief dossier, blijkt dat ‘Boon’ inderdaad een pejoratieve benaming is die

meerderheidsclans gebruiken om minderheidsgroepen in het algemeen mee aan te duiden

(zie administratief dossier). Gezien u zelf beweerde dat ‘Boon’ een scheldnaam is, is het opmerkelijk dat

u uzelf op die manier identificeerde.
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Het is allerminst aannemelijk dat iemand die van afkomst Madhibaan is naar zijn eigen groep zou

verwijzen met een pejoratief woord als ‘Boon’. Er kan bijgevolg geen geloof gehecht worden aan

uw beweringen dat u tot de clan ‘Madhibaan’ zou behoren.

U legde anderhalve maand na het gehoor een attest neer, uitgereikt door dokter V.S. op 13 januari

2017, waaruit blijkt dat u type drie besneden bent en u voorlopig geen chirurgische ingreep (defibulatie)

wenst. Er werd u door het CGVS gevraagd om een nieuwere versie van het attest, die een

gedetailleerdere beschrijving geeft, te laten invullen door een dokter. Tijdens het tweede gehoor, legde u

een nieuw medisch attest neer, uitgereikt door dokter C. op 18 mei 2017, waaruit blijkt dat u type drie

besneden bent en gedeeltelijk open bent. U verklaarde dat u gedeeltelijk open bent doordat u verkracht

werd in Griekenland (gehoor CGVS 2, p. 2). In het medisch attest verklaart dokter C. verder dat er geen

fysieke gevolgen van de verkrachting te zien zijn. Wanneer u gevraagd werd of u een bepaalde vrees

koestert betreffende uw besnijdenis in geval van terugkeer, verklaarde u dat u door de verkrachting in

Griekenland gedeeltelijk open bent en daarom vreest dat u terug zult toegemaakt worden wanneer u

zou terugkeren naar uw land van herkomst (gehoor CGVS 2, p. 2). U verklaarde dat uw omgeving (de

mensen van de buurt, de verpleegsters uit de regio en uw familie (gehoor CGVS 2, p. 3)), u zullen

dwingen om u opnieuw te laten toe maken (gehoor CGVS 2, p. 2, 3). Aangezien de vrees die u ten

aanzien van de mensen uit uw omgeving aanhaalt onlosmakelijk verbonden is met uw herkomst, maar

er geen geloof gehecht wordt aan uw beweerde herkomst, is deze ingeroepen vrees niet afdoend.

Daarnaast verklaarde u dat u vreest verdreven te worden uit uw dorp en dat u angst heeft voor de

vernedering en schaamte (gehoor CGVS 2, p. 2-3, 9). Gezien er geen geloof gehecht wordt aan uw

beweerde herkomst uit het dorp Haramka, kan er ook geen geloof gehecht worden aan uw vrees om uit

Haramka verdreven te worden. Alsook verklaarde u dat u, gezien u gedwongen werd om te huwen met

een Al Shabaablid (gehoor CGVS 2, p. 6 en gehoor CGVS 1, p. 22), vreest dat Al Shabaab u zal

vermoorden wanneer ze zien dat u niet meer volledig dicht bent (gehoor CGVS 2, p. 6). Gezien de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst, kan er ook geen geloof gehecht worden aan

uw verklaringen betreffende het gedwongen huwelijk met een Al Shabaablid en wordt bijgevolg de

ingeroepen vrees voor Al Shabaab betreffende uw besnijdenis teniet gedaan.

U verklaarde daarnaast dat u nog steeds pijn hebt ten gevolge van de besnijdenis die u als kind

onderging (gehoor CGVS 2, p. 2). Hoewel besnijdenis een bijzonder ernstige fysieke schade is die

onomkeerbaar is en waarvan de fysieke of psychologische gevolgen het hele leven van de vrouw die er

slachtoffer van is geweest, kunnen voortduren, vloeit het aangehaalde aanhoudende karakter voort uit

de secundaire gevolgen of effecten die de verminking kan veroorzaken, zonder dat men echter kan

oordelen dat alleen hierdoor afbreuk wordt gedaan aan een basisrecht van het individu, in dit geval het

recht op de fysieke integriteit, en bijgevolg deze gevolgen kan gelijkstellen met daden van vervolging in

de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de vluchtelingen. De

internationale bescherming van het Verdrag van Genève heeft tot doel, een asielzoeker te beschermen

tegen mogelijke vervolgingen en niet de schade van een vroegere vervolging te herstellen. De

erkenning van de hoedanigheid van vluchteling op basis van het Verdrag van Genève is voor de rest

volledig ondoeltreffend om een einde te maken aan het fysieke en psychische lijden in verband met

de vervolging, aangezien het bestaan van dit lijden losstaat van de juridische status van betrokkene.

Bovendien zou het psychologische welzijn dat voortvloeit uit het vooruitzicht, in een land van

bescherming een status te kunnen genieten die recht geeft op een adequate verzorging van dit lijden,

alleen niet volstaan om de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling te rechtvaardigen.

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

afkomstig te zijn uit het district Jilib gelegen in de regio Middle Juba. 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 Xaramka 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
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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. 23 december 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 (gehoor CGVS 1, p. 12). U werd er bovendien 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. 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. 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 leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (gehoor CGVS 1, p. 2). U werd in de loop van

het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw voorgehouden verblijfplaatsen in Somalië en u werd opnieuw gewezen op het belang van eerlijk te

zijn over uw afkomst en dat het niet per se problematisch is indien u niet afkomstig bent van Xaramka

(gehoor CGVS 1, p. 15). U verklaarde hierop louter dat u er wel vandaan kwam (gehoor CGVS 1, p.

15).

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.
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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.

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

2.1.1. Verzoekster voert drie middelen aan.

- In een eerste middel voert zij een schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Na een korte theoretische toelichting aangaande de vluchtelingenstatus, betwist verzoekster de

beoordeling van de bestreden beslissing dat zij niet afkomstig zou zijn uit Xaramka. Zij merkt op dat zij

het bewijs van haar herkomst niet kan leveren aan de hand van documenten, daar zij halsoverkop

diende te vluchten en zich, in het kader van onderhavige asielprocedure, niet kan richten tot haar

overheid om officiële documenten af te leveren, daar zij net tegen deze overheid bescherming vraagt.

Verzoekster is van mening dat de commissaris-generaal geen rekening houdt met de situatie van

vrouwen in Somalië, waar zij niet over de vrijheid beschikte om te reizen naar nabijgelegen dorpen en

enkel de gezinswoning mocht verlaten in het bijzijn van mannelijke familieleden. Aldus was het voor

verzoekster onmogelijk om correct te antwoorden op de vragen van de commissaris-generaal die

peilden naar haar geografische kennis. Zij kon zich enkel beschikken op informatie die zij hoorde van

haar mannelijke familieleden.

Verzoekster voert aan dat uit haar asielrelaas duidelijk blijkt dat zij uit Somalië gevlucht is uit vrees voor

een gedwongen huwelijk met een Al Shabaab-lid, wat tot de moord op haar vader leidde. Bovendien

werd verzoekster besneden volgens de Somalische traditie (type 3), doch is zij momenteel ongehuwd

en gedeeltelijk open ten gevolge van haar verkrachting in Griekenland, waardoor haar leven in Somalië

in gevaar is.

Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, merkt verzoekster op dat haar asielrelaas

overeenstemmend is met de huidige situatie in Somalië, waar chaos en wetteloosheid heerst en

islamitische milities zoals Al Shabaab aan de macht zijn. Verzoekster voert aan dat zij besneden is en

gedeeltelijk open ten gevolge van haar verkrachting, waardoor zij “bij een terugkeer naar Somalië

nergens nog veilig zal zijn als een ongehuwde vrouw”.

- In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikel 3 van het EVRM.

Hoewel verzoekster haar herkomst uit Somalië niet kan bewijzen met documenten, toont zij

ontegensprekelijk aan dat zij besneden is volgens de Somalische traditie (type 3) en momenteel

gedeeltelijk open is ten gevolge van haar verkrachting. Zij voert een vrees aan om bij een terugkeer

naar Somalië vernederd te worden, dan wel opnieuw dichtgemaakt te worden, hetgeen een

onmenselijke en vernederende behandeling inhoudt. De commissaris-generaal houdt in de bestreden

beslissing geen rekening met het gegeven dat dit gepaard zal gaan met fysieke en psychologische

schade, ernstige pijn en vernedering. Dit alles slechts in de veronderstelling dat verzoekster niet meteen

vermoord zou worden bij de vaststelling dat zij gedeeltelijk open is.

- In een derde middel voert verzoekster een schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, van het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

In een eerste onderdeel, de “schending van de draagkrachtige motivering”, licht verzoekster na een

korte theoretische toelichting toe dat:

“De verwerende partij beperkt zich ertoe te stellen dat vertoogster haar herkomst niet kan bewijzen om

vervolgens haar volledige asielrelaas te verwerpen als ongeloofwaardig.
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De administratie is nochtans perfect op de hoogte van de toestand in Somalië, zoals overigens ook blijkt

uit de bestreden beslissing.

De administratie dient dan ook te weten dat de vrouw in Somalië over bijzonder weinig rechten beschikt

en niet vrij kan reizen in haar regio, nu het zelfs niet toegelaten is de woning te verlaten zonder

vergezeld te worden door een mannelijk familielid.

Hier wordt echter volstrekt geen rekening mee gehouden, hoewel herhaaldelijk opgeworpen door

vertoogster.

Ook met het gegeven dat vertoogster aantoont dat zij is besneden type 3 en gedeeltelijk open is,

hetgeen bij haar een rechtmatige vrees opwekt, wordt geen rekening gehouden nu de verwerende partij

zich ertoe beperkt deze vrees als ongeloofwaardig af te doen nu vertoogster haar afkomst niet kan

bewijzen.

Nochtans is deze vrees van vertoogster niet verbonden aan haar herkomst uit één welbepaalde regio,

doch aan het volledige land.

De gegeven motivering kan dan ook noch als draagkrachtig, deugdelijk in feite, noch in rechte worden

aanzien en bovendien niet afdoende, zodat de vernietiging van de bestreden beslissing zich opdringt.”

In een tweede onderdeel, de schending van het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, voert

verzoekster aan dat:

“De beslissing van de verwerende partij is aangetast door verregaande onzorgvuldigheid en derhalve in

strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, minstens in strijd met het redelijkheidsbeginsel.

Zoals hierboven reeds uiteengezet beperkt de verwerende partij zich ertoe vast te stellen dat

verweerster haar herkomst niet kan bewijzen om haar volledige asielrelaas als ongeloofwaardig te gaan

beschouwen.

Een en ander is niet correct, nu vertoogster wel kan aantonen dat zij besneden is en zij bovendien een

coherent relaas brengt dat past binnen de gekende problematische situatie in Somalië, waar Al

Shabaab en andere milities het land terroriseren en waar het gegeven van de gedwongen huwelijken

met militanten eveneens gekend is.

Wat betreft de toestand in Somalië doet de verwerende partij niet eens de minste moeite om welk

onderzoek dan ook te doen, slecht lapidair vaststelt dat vertoogster wat zij ook moge beweren, niet

geloofwaardig kan zijn nu zij niet kan aantonen dat zij afkomstig is uit Somalië.

Er werd helemaal niets gedaan met de verklaringen van vertoogster.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen voorzien met de opdracht in artikel

48/3 minstens 48/4 van de Wet van 15 december 1980, beslist hier de coherente verklaring van

vertoogster gewoon naast zich neer te leggen met de eenvoudige en lapidaire opmerking dat

vertoogster haar nationaliteit niet kan bewijzen waardoor de verwerende partij ernstig tekortschiet in zijn

opdracht en zijn beslissing is aangetast door onzorgvuldigheid minstens kennelijke onredelijkheid.

Minstens op deze grond moet de bestreden beslissing als niet zorgvuldig worden aangemerkt en

worden vernietigd.”

2.1.2. In een nota met opmerkingen betoogt de commissaris-generaal dat geen gegronde middelen

werden aangevoerd.

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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 verzoekster 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. Door de

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden

beslissing heeft gesteund.

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf, die

moet aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De afgelegde

verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Hij dient door een coherent relaas

en kennis van voor het relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In

het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen.
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De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan

slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de

Vreemdelingenwet.

2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters

verklaringen omtrent haar regio van herkomst. De Raad stelt immers vast dat verzoekster met haar

betoog in het verzoekschrift de omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander

daglicht stelt. Zij ontkent slechts de vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan

haar identiteit en regio van herkomst en tracht de vaststellingen van de commissaris-generaal omtrent

haar kennis te minimaliseren door te verwijzen naar haar profiel van een Somalische vrouw die niet

mocht reizen. Het feit dat verzoekster voornamelijk thuisbleef, is echter geen voldoende verklaring voor

het ontbreken van een voldoende doorleefde en met objectieve informatie overeenstemmende kennis

van haar directe leefomgeving. De Raad merkt hieromtrent op dat verzoekster verklaarde dat zij de

dorpen rondom haar dorp leerde van haar ouders en reizigers uit haar dorp (CGVS-gehoorverslag 1,

stuk 10, p. 8). Dergelijk verweer kan bovendien geenszins een verklaring bieden voor de vaststellingen

in de bestreden beslissing dat uit de landeninformatie beschikbaar in het administratief dossier

(Landeninformatie, stuk 20, nr. 1-4) blijkt dat verzoekster geografische kennis bezat van twee

verschillende dorpen die de naam Haramka dragen. Na lezing van het administratief dossier wordt de

commissaris-generaal bijgetreden dat verzoeksters kennis over (i) de ligging van haar dorp en de

dorpen rondom haar dorp, (ii) de seizoenen in haar regio van herkomst, (iii) de droogte, (iv) de

overstromingen en (v) het leven onder Al Shabaab enerzijds lacunair en ondoorleefd is en anderzijds

ingestudeerd overkomt. Bovendien maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij behoort tot de Madhibaan

clan. De Raad is aldus van mening dat bovenstaande vaststellingen verzoeksters verklaringen over haar

vermeende regio van herkomst ernstig ondermijnen.

De bestreden beslissing oordeelde dan ook terecht dat:

“Er dient te worden vastgesteld dat u geenszins affiniteit heeft met uw beweerdelijke regio van herkomst

uit het district Jilib in de regio Middle Juba. Uw kennis van uw beweerde stad en regio van herkomst is

vaak incorrect en uw verklaringen zijn erg vaag.

Om te beginnen laat uw geografische kennis over uw beweerde dorp van herkomst, zijnde Xaramka, te

wensen over. Er werd vastgesteld dat er in het district Jilib twee plaatsen gelegen zijn met de naam

Xaramka. Er is een gehucht Xaramka gelegen ten noorden van Jilib (hierna genoemd Xarmaka 1) en

een dorp Xaramka gelegen ten oosten van Jilib (hierna genoemd Xaramka 2) (zie administratief

dossier). Uw verklaringen over uw beweerde dorp van herkomst zijn echter niet eenduidig en

daarenboven blijkt dat uw geografische kennis gebrekkig is. Wanneer u gevraagd werd dorpen in de

buurt van “uw dorp” Xaramka op te noemen, somde u Balley, Biliq Tale, Boorama, Dhey Tubaako,

Arbey Abdi en Kuunyo-Barrow op (gehoor CGVS 1, p. 8), dorpen gelegen in de omgeving van Xaramka

2 (zie administratief dossier). Tegelijkertijd somde u echter Maxad en Farxaan op (gehoor CGVS 1,

p. 8), dorpen gelegen in de omgeving van Xaramka 1 (zie administratief dossier). Uit het feit dat u zowel

dorpen aangeeft die in de omgeving van Xaramka 1 als Xaramka 2 liggen [die op een afstand van 66

kilometer van elkaar liggen (zie administratief dossier)] blijkt dat u zelf niet lijkt te beseffen dat er twee

verschillende plaatsen met de naam Xaramka bestaan.

Verder slaagde u er niet om uw dorp Xaramka eenduidig te situeren. U verklaarde dat de Jubarivier

stroomde langs Jilib en dat de Jubarivier in de buurt van Xaramka gelegen was (gehoor CGVS 1, p. 9).

U gevraagd of het ver of heel dichtbij was, antwoordde u vaag dat het in de buurt was. U gevraagd een

schatting te geven van de tijdsduur om er naartoe te stappen of van de kilometers, antwoordde u

opnieuw vaag dat u wist dat het niet ver was (gehoor CGVS 1, p. 9). U verklaarde bovendien dat de

rivier aan de zijkant van het dorp stroomt maar dat deze niet moest overgestoken worden (gehoor

CGVS 1, p. 9). Verder, wanneer u gevraagd werd Xaramka te situeren ten opzichte van Jilib, verklaarde

u dat Xaramka ten noorden van Jilib gelegen is (gehoor CGVS 1, p. 11). U verklaarde verder ook dat uw

dorp Xaramka gelegen is op ongeveer één uur rijden van Jilib. Wanneer u later gevraagd werd welke

wegen er vanuit uw dorp lopen, verklaarde u dat de weg vanuit Mogadishu naar uw dorp komt en dat die

weg verder loopt naar Kismayo (gehoor CGVS 1, p. 12). Volgens de informatie waarover het

CGVS beschikt stroomt de Jubarivier langs het dorp van Xaramka 1, op een afstand van slechts

tweehonderd meter. Anderzijds stroomt de Shabellerivier (welke u op geen enkel ogenblik vermeldde)

op ongeveer vier kilometer ten noorden van Xaramka 2. Daarnaast blijkt uit de informatie waarover het

CGVS beschikt dat Xaramka 1 zich situeert ten noorden van Jilib en Xaramka 2 ten oosten van Jilib (zie

administratief dossier).



RvV X - Pagina 11

De weg Mogadishu-Kismayo situeert zich ten oosten van Jilib en passeert Xaramka 2 (zie administratief

dossier). Daarnaast is Xaramka 1 gelegen op 19 minuten rijden van Jilib en Xaramka 2 op 1 uur en 17

minuten rijden (zie administratief dossier). Uw verklaringen zijn overladen met inconsistenties, daar u

eerst uw dorp Xaramka situeerde in de buurt van de Jubarivier [zoals bij Xaramka 1 het geval is],

vervolgens verklaarde dat uw dorp gelegen is op één uur rijden [zoals het geval is bij Xaramka 2,

gelegen ten oosten van Jilib], daarna Xaramka ten noorden van Jilib situeert [zoals het geval is bij

Xaramka 1] en u vervolgens verklaarde dat de weg [die vanuit Jilib in oostelijke richting naar Xaramka 2

gaat] door uw dorp gaat. Er kan dus worden vastgesteld dat u er niet in slaagde eenduidige verklaringen

af te leggen wanneer gepeild werd naar de situering van uw beweerde dorp van herkomst,

Xaramka. Uw verklaringen bevatten immers informatie over de omgeving van zowel Xaramka 1 als

Xaramka 2, wat erop wijst dat u de informatie louter (verkeerdelijk) heeft ingestudeerd en waaruit

opnieuw blijkt dat u er zich niet van bewust bent dat er twee dorpen bestaan die de naam Xaramka

dragen.

Toen de dossierbehandelaar u een aantal namen van dorpen (zowel in de omgeving van Xaramka 1 als

Xaramka 2) opwierp, gaf u herhaaldelijk aan deze dorpen niet te kennen. Het betrof de dorpen Helashiid

[gelegen op drie kilometer van Xaramka 1], Mareer [gelegen op twee kilometer van Xaramka 1],

Malenda [gelegen op negentien kilometer van Xaramka 1] (gehoor CGVS 1, p. 11-12), Elehano [gelegen

vijftien op kilometer van Xaramka 2], Weel Shimbir [gelegen op twaalf kilometer van Xaramka 2],

Goorka, Arenaga, Cumar Abooke en Bulo Derou [gelegen op de weg van Xaramka 2 naar Jilib nabij de

door u genoemde dorpen Dhey Tubaako en Arbey Abdi] (gehoor CGVS 1, p. 15) (zie administratief

dossier). Dat u geen van de door de dossierbehandelaar bevraagde dorpen in de omgeving van

Xaramka 1 of Xaramka 2 herkende maar daarentegen wel spontaan [hoewel incoherent] dorpen kan

opnoemen in zowel de omgeving van Xaramka 1 als Xaramka 2, toont dat u weinig kennis heeft over

de omgeving van uw beweerdelijke dorp van herkomst en maakt dat de door u weergegeven kennis

betreffende omliggende dorpen opnieuw (weliswaar verkeerdelijk) ingestudeerd overkomt. Het geheel

aan inconsistenties, vaagheden en gebrekkige (ingestudeerde) geografische kennis maakt uw

beweerdelijke herkomst uit het district Jilib en uw beweringen als zou u daar uw hele leven gewoond

hebben niet aannemelijk.

Ten tweede zijn uw verklaringen betreffende de regen- en droogseizoenen vaag en incorrect. Wanneer

u gevraagd werd naar de seizoenen in Somalië, antwoordde u “Gu, Jilaal, Deyr en Karan” (gehoor

CGVS 1, p. 10). Hierbij kan allereerst worden opgemerkt dat ‘Karan’, volgens de informatie waarover het

CGVS beschikt, een regenseizoen is dat zich voordoet in het noordwesten van het land [met name

Somaliland] en in Ethiopië, maar niet in Zuid-Centraal Somalië, waar Xaramka [u beweerde dorp van

herkomst] gelegen is (zie administratief dossier). Het is vreemd dat u dit seizoen spontaan vernoemt

wanneer u naar de seizoenen gevraagd wordt, terwijl u dit seizoen zelf nooit zou meegemaakt hebben,

gezien uw beweerde herkomst uit Zuid-Centraal Somalië. Bovendien zijn uw andere verklaringen over

de seizoenen vaag en incorrect. Toen u gevraagd werd naar de regenseizoenen, antwoordde u dat

Hagga warm is (gehoor CGVS 1, p. 10), terwijl uit de informatie van CGVS blijkt dat Hagga in tegendeel

een droogseizoen en bovendien het koelste seizoen is (zie administratief dossier). Toen u

gevraagd werd naar Gu, stelde u dat Gu heet is en enkel voorkomt in juli en augustus (gehoor CGVS 1,

p. 10). Wanneer u daarop gevraagd werd of Gu een regen- of droogseizoen is, verklaarde u

aanvankelijk dat het soms regent maar dat soms de regen uitblijft. Toen u nogmaals gevraagd werd

welk seizoen Gu normaal is, verklaarde u uiteindelijk dat het warm en droog is (gehoor CGVS 1, p. 10).

Echter, uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat Gu het lange regenseizoen is dat duurt

van april tot juni (zie administratief dossier). Toen u gevraagd werd naar Jilaal, verklaarde u dat het dan

koud is (gehoor CGVS 1, p. 11). In tegenstelling tot wat u beweerde, is volgens de informatie van het

CGVS, Jilaal het warmste seizoen (zie administratief dossier). Wanneer u vervolgens gevraagd werd

naar Dayr, antwoordde u dat het de periode is dat het klimaat verandert en het meer waait (gehoor

CGVS 1, p. 11). Opnieuw zijn deze verklaringen incorrect, daar uit informatie blijkt dat Dayr het korte

regenseizoen is (zie administratief dossier). Uit bovenstaande blijkt dat uw kennis over de Somalische

seizoenen sterk te wensen over laat. Dat u daarenboven Karan [een seizoen in Somaliland en Ethiopië]

als seizoen in Zuid-Centraal Somalië aanduidde, doet opnieuw vragen rijzen bij uw beweerde herkomst

uit Zuid-Centraal Somalië.

Naast het gebrek aan kennis over de periodes en het onderscheid tussen de seizoenen, kon u ook geen

doorleefde verklaringen afleggen betreffende de droogte van 2011 en de overstroming van 2006,

gebeurtenissen die dicht aansluiten bij de leefwereld van inwoners van onder andere de Jubaregio

[waar zowel Xaramka 1 als Xaramka 2 gelegen zijn]. U gevraagd naar periodes van droogte in de buurt

van uw dorp van herkomst, verklaarde u dat er in 2011 een droogte was (gehoor CGVS 1, p. 13).
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Toen u gevraagd werd naar de gevolgen van de droogte van 2011, haalde u vaag aan dat het impact

had op de boeren en dat het vee stierf. Wanneer u vervolgens gevraagd werd of er nog gevolgen waren,

verwees u opnieuw naar de landbouwvelden en de oogst. Gevraagd of het effect had op u en uw

familie, verklaarde u dat u geen problemen heeft gekend maar dat het voedsel in het dorp wel duurder

werd en dat er minder keuze was. Wanneer u daarop geconfronteerd werd met de vaststelling dat het

dus wel een impact had op u en uw familie, bevestigde u dit (gehoor CGVS 1, p. 13). Toen u

nogmaals gevraagd werd of er nog andere gevolgen waren die een invloed hadden op uw leven,

antwoordde u van niet. Wanneer u nog een laatste maal gevraagd werd of het, afgezien van de boeren,

op andere inwoners een impact had, verklaarde u wederom dat het geen impact had op de bewoners

maar enkel op mensen die vee bezaten (gehoor CGVS 1, p. 13 ). Doch, volgens de informatie waarover

het CGVS beschikt waren er veel mensen door de droogte genoodzaakt om te vluchten, zelfs naar de

buurlanden. Het dodental ten gevolge van deze droogte liep op tot tweehonderdzestigduizend mensen,

de waterputten waren leeg, de prijs van water steeg aanzienlijk, er waren geen veemarkten meer, de

prijzen van graan stegen tot wel honderdvijfendertig procent, er konden geen gewassen geteeld worden

en er waren grote voedseltekorten. Mensen kwamen in geldnood en gingen op zoek naar alternatieven

om aan geld te komen, zoals andere jobs en beroep doen op de diaspora. Bovendien werden de

gevolgen van de droogte nog meer in de hand gewerkt door de conflicten die er in Somalië gaande

waren (zie administratief dossier). Uit bovenstaande informatie blijkt dat de droogte een aanzienlijke

impact had op de gehele bevolking. Toch haalde u louter (vaag en algemeen) aan dat er problemen

waren voor de landbouwers en veetelers en bleef u erbij dat andere mensen geen problemen

ondervonden. Bovendien verkocht uw moeder tomatenpuree op de markt. U verklaarde dat zij haar

tomaten inkocht, die pureerde en vervolgens verkocht op de markt (gehoor CGVS 1 p. 6). De droogte en

daarmee gepaard gaande mislukte oogst en stijgende voedselprijzen, zullen dus ook een impact gehad

hebben op markthandelaars. Toch haalde u aan dat uw familie geen problemen ondervond (gehoor

CGVS 1, p. 13). Dat uw verklaringen over de droogte van 2011 vaag blijven [daar u op geen enkele

manier persoonlijke en doorleefde ervaringen kon aanhalen ten gevolge van deze droogte] en

zich beperken tot algemeenheden [zoals onder andere dat landbouwers en veetelers problemen

kenden], maakt verder uw beweerde herkomst niet aannemelijk. Dat u -hoewel de kans u meermaals

geboden werd- geen uitgebreidere en doorleefdere beschrijvingen kan geven van deze droogte, die een

aanzienlijke impact had op de bevolking van Middle Juba, maakt uw beweringen als zou u uw hele leven

in Xaramka gewoond hebben, niet aannemelijk.

Wanner u gevraagd werd naar overstromingen in de buurt van uw dorp van herkomst, verklaarde u dat

de rivier ooit overstroomde maar dat u nog jong was, dat u dit gewoon verteld werd en dat u zelf geen

overstromingen meemaakte (gehoor CGVS 1, p. 12). Volgens de informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratief dossier, kende Somalië en

voornamelijk de Juba-regio (waar Xaramka gelegen is) in 2006 de ergste overstroming in de

geschiedenis. U was op dat ogenblik dus twaalf jaar. In de Jubavallei waren de Dayr-regens

driehonderd procent meer dan normaal. Er waren in totaal zo’n vierhonderdvijftigduizend mensen

ontheemd. Dorpen en landbouwgronden werden overspoeld met water en zowel Midden- als Laag

Juba was enkel toegankelijk per boot of helikopter. In de regio langs de Jubarivier en meer bepaald in

Jilib, trad de rivier aan beide kanten tot tien kilometer buiten zijn oevers. De voedselprijzen stegen en de

bevoorrading van de markten was beperkt. De toegang tot gezondheidszorg nam af terwijl ziektes die

door water werden overgebracht toenamen (zie administratief dossier). Uit bovenstaande blijkt duidelijk

dat deze overstroming een aanzienlijke impact heeft gehad op de bevolking van Middle Juba. Wanneer

u geconfronteerd werd met de informatie waarover het CGVS beschikt waaruit blijkt dat er de laatste

jaren wel overstromingen geweest zijn in Jilib en in het district, ontkende u dit (gehoor CGVS 1, p. 12).

Gezien u beweerde niet ver van de rivier te wonen (gehoor CGVS 1 p. 9) en u reeds twaalf jaar oud

was, kan verwacht worden dat u op z’n minst op de hoogte bent van deze overstroming en hier

doorleefde informatie kan over geven. Daarentegen heeft u geen weet van deze overstroming, wat

het niet geloofwaardig maakt dat u afkomstig bent uit Xaramka en daar uw hele leven woonde.

Verder wordt uw beweerde herkomst nog meer ondermijnd doordat uw verklaringen betreffende het

leven in Al-Shabaabgebied niet doorleefd en dus niet waarachtig overkomen. U verklaarde dat Al

Shabaab de macht had in Xaramka, zolang u zich kan herinneren. U verklaarde verder dat er niets

positief was aan Al Shabaab, dat vrouwen niet alleen op straat mochten, bedekt moesten zijn, niet

zonder mannelijk familielid naar buiten mochten en dat het geloof aan de mensen werd opgelegd

(gehoor CGVS 1, p. 19). U verklaarde bovendien dat uw zus de regels niet volgde en dat ze daardoor

uitgehuwelijkt en uiteindelijk vermoord werd (gehoor CGVS 1, p. 19). Toen u gevraagd werd of u

handelingen trof om uit de problemen te blijven met Al Shabaab, verklaarde u dat u geen maatregelen

nam (gehoor CGVS 1, p. 19).
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Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt is het gebied sinds 2008 in handen van Al Shabaab

(zie administratief dossier). Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat iemand die haar hele leven in een

dorp woont dat voor lange tijd onder de controle van Al Shabaab ligt, haar gedrag niet zou aanpassen

om niet in de problemen te komen, vooral wanneer diens zus vermoord werd door Al Shabaab omdat ze

de regels niet volgde. Indien u werkelijk uw hele leven in Xaramka woonde en dus gedurende acht

jaar onder de controle van Al Shabaab had geleefd, zou u zich ervan bewust zijn dat u wel degelijk

maatregelen moest treffen om niet in de problemen te komen en uw leven te beschermen. Dat u geen

enkele maatregel trof, komt niet doorleefd over en ondermijnt verder uw beweerde herkomst uit

Xaramka.

Tenslotte kan er ook geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat u tot de clan Madhibaan

behoort. Wanneer u gevraagd werd tot welke clan u behoort, verklaarde u ‘Boon’ te zijn (gehoor CGVS

1, p. 4). Wanneer u gevraagd werd om iets over uw clan te vertellen, vertelde u spontaan dat de clan tot

de minderheden behoort en dat de mensen die tot de clan Madhibaan behoren uitgescholden worden

als ‘boonfamilie’. Toen u vervolgens nog eens specifiek gevraagd werd welke namen de mensen

gebruikten wanneer ze u uitscholden, verklaarde u opnieuw dat ze het woord ‘Boon’ gebruikten (gehoor

CGVS 1, p.5). Uit de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd

aan het administratief dossier, blijkt dat ‘Boon’ inderdaad een pejoratieve benaming is die

meerderheidsclans gebruiken om minderheidsgroepen in het algemeen mee aan te duiden

(zie administratief dossier). Gezien u zelf beweerde dat ‘Boon’ een scheldnaam is, is het opmerkelijk dat

u uzelf op die manier identificeerde. Het is allerminst aannemelijk dat iemand die van afkomst

Madhibaan is naar zijn eigen groep zou verwijzen met een pejoratief woord als ‘Boon’. Er kan bijgevolg

geen geloof gehecht worden aan uw beweringen dat u tot de clan ‘Madhibaan’ zou behoren.”

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent, terecht en vindt steun in het administratief

dossier en wordt aldus overgenomen door de Raad.

Uit het bovenstaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij afkomstig is uit

Haramka, het district Jilib, in de provincie Middle Juba. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen

geloof gehecht worden aan de door verzoekster voorgehouden herkomst. Hierdoor kan evenmin geloof

gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Verzoekster voert daarenboven een vrees aan om bij haar terugkeer naar Somalië een herinfibulatie te

moeten ondergaan, onder dwang van haar ouders, dorpsgenoten of Al Shabaab. De Raad is echter van

oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters verklaringen dat zij gedwongen zou

worden om zich opnieuw te laten herinfibuleren. Wat betreft verzoeksters vrees dat zij gedwongen zou

worden door Al Shabaab om zich te laten herinfibuleren, merkt de Raad op dat verzoekster, gezien zij

haar herkomst niet aannemelijk maakt, niet aantoont dat zij afkomstig zou zijn van een dorp dat onder

invloed staat van Al Shabaab. Uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier

(Landeninformatie, stuk 20, nr. 24) blijkt bovendien dat er in Somalië geen sprake is van een

systematische en automatische toepassing van herinfibulatie, en dat ongehuwde vrouwen die het

slachtoffer zijn van seksueel geweld vaak zelf vragen om zich te laten herinfibuleren. Verzoekster

verklaart zelf geen kennis te hebben van meisjes die terug toegemaakt zijn (CGVS-gehoorverslag 2,

stuk 6, p. 3). Uit de landeninformatie blijkt wel dat sommige jonge meisjes die het slachtoffer worden van

seksueel geweld op vraag van hun ouders terug toegemaakt worden, doch de Raad stelt vast dat

verzoekster geenszins in concreto aantoont dat zij bij haar terugkeer naar Somalië een vrees voor

vervolging kent hieromtrent. Dienaangaande merkt de Raad tevens op dat verzoekster verklaarde dat zij

niemand op de hoogte had gebracht van het feit dat zij gedefibuleerd was (CGVS-gehoorverslag 2, stuk

6, p. 3). Bovendien stelt verzoekster tijdens het CGVS-interview dat mensen uit de omgeving en haar

familie haar ouders zouden kunnen dwingen dat zij verzoekster laten herinfibuleren (CGVS-

gehoorverslag 2, stuk 6, p. 3), doch dit klemt met de voorgaande vaststellingen uit de landeninformatie

beschikbaar in het administratief dossier. In zoverre verzoekster verwijst naar artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat er goede redenen

zijn om aan te nemen dat die vervolging (of ernstige schade) zich niet opnieuw zal voordoen. Bijgevolg

is de Raad van oordeel dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij bij een terugkeer naar Somalië

een gegronde vrees voor herinfibulatie heeft.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid, van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 14

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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 verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

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

dienaangaande. Verzoekster toont niet aan dat zij 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 verzoekster de beweerde herkomst uit Haramka, in het district Jilib, in de provincie

Middle Juba in Somalië niet aannemelijk maakt, maakt zij 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 verzoekster bij terugkeer

een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet,

kan een loutere verwijzing naar een Somalische nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet

aangetoonde regio van herkomst niet volstaan. Het is immers in de eerste plaats aan verzoekster om

tijdens de asielprocedure haar ware identiteit en herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts

vaststellen dat verzoekster hierin manifest faalt. Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de

verblijfplaats van verzoekster voor de komst naar België, noch over het element of verzoekster

afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer daar verzoekster 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 (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 10, p. 2,

15). De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in Somalië geen

zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar dit land een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Somalië een reëel risico zou lopen op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoekster 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. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig december tweeduizend

zeventien 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


