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nr. 198 866 van 29 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2017

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

staatlozen van 30 augustus 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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 december 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en van Tumal origine te zijn. Uw vader was voor uw

geboorte naar de Verenigde Arabische Emiraten verhuisd voor economische redenen. U bent geboren

op 6 september 1992 in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. U woonde er in de wijk

Musafah en ging er tot het derde leerjaar naar school. U trouwde in 2009 met Y.O.. Jullie verhuisden

samen naar de provincie Shariqah. Toen uw vader in 2009 overleed verloren u en uw familie jullie

verblijfsvergunning. Uw moeder is in 2009 samen met uw broers en zussen gedeporteerd naar

Mogadishu in Somalië. In 2010 verviel ook de verblijfsvergunning van uw man.
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Hij had geen geld om een nieuwe verblijfsvergunning aan te vragen. In januari 2015 werden u, uw man

en kinderen gedeporteerd naar Somalië. Jullie vestigden zich in het dorp Sarinley in het district

Baardheere in de provincie Gedo. Uw man ging er Arabische les geven aan de lokale kinderen. Uw man

werd op een dag door Al Shabaab gecontacteerd met de vraag met hen samen te werken door

Arabische les te geven aan leden van Al Shabaab. Uw man weigerde omdat hij vrouw en kinderen had.

De volgende dag vroeg Al Shabaab het nog een keer. Opnieuw weigerde uw man. De dag daarna, op 5

september 2016, is uw man door Al Shabaab dood geschoten toen hij uit de moskee kwam. Al Shabaab

beweerde dat ze hem hadden gedood omdat hij een spion was voor de overheid. Twee dagen later zijn

twee vrienden van uw man, genaamd I. en F., naar uw huis gekomen om u te condoleren voor de dood

van uw man. Nadat deze twee mannen weg waren is Al Shabaab naar u thuis gekomen. Ze zeiden dat

u vreemde mannen in uw huis had binnen gelaten, wat tegen de religieuze voorschriften is. Bovendien

beschuldigden ze uw man van samenwerking met de overheid en wilden ze weten met wie hij

samenwerkte binnen de overheid. Uiteindelijk zijn de leden van Al Shabaab weg gegaan. Op 11

september 2016 werd u door Al Shabaab ontvoerd. Tijdens uw gevangenschap werd u door Al

Shabaab tot de dood veroordeeld, omdat u werd beschuldigd van samenwerking met de overheid. De

vijfde dag wist u te ontsnappen nadat een vuurgevecht uitbrak. U verliet Somalië op 18 september 2016.

Op 26 oktober 2016 kwam u aan in België, waar u op 9 november 2016 asiel aanvroeg. Ter staving van

uw asielaanvraag legt u op 6 november 2016 een kopie van uw geboorteakte voor.

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. Het 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 beweerde verblijf in het

dorp Sarinley, gelegen in de provincie Gedo in Somalië. Ook uw verklaringen omtrent uw leven als

Somalische vluchteling in de Verenigde Arabische Emiraten kunnen niet overtuigen. De verklaringen

omtrent uw regio van origine en de plaatsen waar u hebt verbleven voor uw komst naar België zijn

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.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent uw lidmaatschap van de

Tumal clan niet kunnen overtuigen. Tijdens uw verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

hebt u verklaard dat u tot de clan ‘Boon’ behoorde, met als subclan Tumal. U verklaart ook dat uw beide

ouders tot de ‘Boon’ clan zouden behoren (DVZ Vragenlijst, vraag 6 d en 6 e). Volgens informatie

waarover het CGVS beschikt is ‘Boon’ echter een pejoratieve benaming die meerderheidsclans

gebruiken om minderheidsgroepen in het algemeen mee aan te duiden. U werd op het CGVS dan ook

de vraag gesteld waarom u naar uzelf refereert als ‘Boon’. U werd de vraag gesteld of dat geen

scheldwoord is of in ieder geval een woord met een negatieve connotatie. U werd op het

Commissariaat-generaal op het bevreemdende karakter gewezen van het feit dat u met een

dergelijk woord naar uzelf refereert. Als reactie verklaart u dat uw ouders u hadden gezegd dat de

andere Somalische clans jullie ‘Boon’ noemen en dat uw subclan Tumal is. U beweert het zo geleerd te

hebben. Het is echter allerminst aannemelijk dat iemand die van afkomst Tumal is naar zijn eigen groep

zou verwijzen met een pejoratief woord als ‘Boon’. Dit ondermijnt dan ook in ernstige mate de

geloofwaardigheid van uw beweerde lidmaatschap van de Tumal clan.
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Wanneer u wordt gevraagd te vertellen over de Tumal en wat er specifiek is aan de Tumal antwoordt u

dat het beroep van de Tumal smid is en dat ze aan ijzer-of metaalbewerking doen en voornamelijk

messen maken. Wanneer u wordt gevraagd wat u nog weet over de Tumal antwoordt u dat dit het enige

is wat u weet over de Tumal. Wanneer u op het bevreemdende karakter hiervan wordt gewezen en

gevraagd wordt waarom u niet meer weet over uw eigen clan, antwoordt u dat u bent geboren in de

Verenigde Arabische Emiraten, waar clanbehoren geen waarde heeft. U voegt toe dat het daar

voldoende was om te zeggen dat u Somalisch was wanneer ze u op straat vroegen wie u was. Wanneer

u wordt geconfronteerd met het feit dat u beweert een jaar terug gekeerd te zijn naar Somalië en

wanneer u de vraag wordt gesteld waarom u dan niet meer leerde over uw eigen clan, antwoordt u dat u

enkel uw clanlijn en de vertakkingen van uw clan leerde. Dit komt dan ook erg ingestudeerd over

(CGVS, p.20). Wanneer u wordt gevraagd naar het verschil tussen de Midgan en Tumal clan, twee

minderheidsgroepen in Somalië volgens informatie waarover het CGVS beschikt, weet u dit niet

(CGVS, p.20). Het is verder bevreemdend dat u beweert dat u bij uw terugkeer naar Somalië geen enkel

lid van de Tumal clan hebt leren kennen, naast uw schoonbroer en oom (CGVS, p.21). U beweert dat

jullie de enige leden van de Tumal clan waren in het kleine dorpje Sarinley waar jullie verbleven na jullie

terugkeer. Het is bevreemdend dat u als lid van de minderheidsclan Tumal, een groep die op ernstige

wijze gediscrimineerd wordt in Somalië volgens informatie waarover het CGVS beschikt, zou gaan

wonen in een klein dorp als enigse van uw clan (CGVS, p.22). Bovenstaande elementen ondermijnen

dan ook volledig de geloofwaardigheid van uw beweerde lidmaatschap van de Tumal clan. U werd

gewezen op het feit dat het weinig waarschijnlijk is dat u tot de Tumal clan behoort. U werd er ook op

gewezen dat uw clan een belangrijk deel is van uw identiteit en de vraag gesteld of u bij uw

verklaringen omtrent uw lidmaatschap van de Tumal clan blijft. U bleef echter bij uw verklaringen

hieromtrent (CGVS, p.22).

Ten tweede dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent uw leven als

Somalisch vluchteling in de Verenigde Arabische Emiraten weinig kunnen overtuigen. Zo is het

bevreemdend dat u niet weet wanneer uw vader juist naar de Verenigde Arabische Emiraten zou zijn

verhuisd. Wanneer u op het bevreemdende karakter hiervan wordt gewezen antwoordt u vaagweg dat u

dat nooit aan uw vader hebt gevraagd en dat u al in de Verenigde Arabische Emiraten woonde nadat u

verstand kreeg na uw geboorte (CGVS, p.9). U kan wel zeggen dat uw vader naar de Verenigde

Arabische Emiraten zou zijn verhuisd om daar te gaan werken als straatveger. Wanneer u echter wordt

gevraagd of uw vader nog iets anders heeft verteld over de periode dat hij naar de Verenigde Arabische

Emiraten verhuisde, antwoordt u dat hij daar niets over vertelde. Wanneer u wordt gevraagd of u over

die periode nog iets anders weet van andere leden van uw familie, antwoordt u ontkennend (CGVS, p.9-

10). Het is ook bevreemdend dat u weinig overtuigende verklaringen aflegt over de geboorteplaats van

uw ouders in Somalië. Zo beweert u eerst dat u geen idee hebt. Daarna verklaart u plots te denken dat

u eens gehoord hebt dat ze zeiden dat ze in Mogadishu waren geboren (CGVS, p.25). Het is

bevreemdend dat u daar niet beter van op de hoogte bent.

Daarnaast kunnen uw verklaringen in verband met de Somalische gemeenschap in de Verenigde

Arabische Emiraten niet overtuigen. Zo beweert u nooit naar Somalische begrafenissen geweest te zijn.

U beweert dat de kinderen nooit meegingen en dat het ook uw ouders waren die naar samenkomsten

van de Somalische gemeenschap gingen als er voor iets geld moest ingezameld worden (CGVS, p.29).

Wanneer u wordt gevraagd of u ooit naar begrafenissen bent geweest in de periode dat u met uw man

getrouwd was, antwoordt u dat u nooit ging. U beweert ook nooit naar Somalische huwelijksfeesten te

zijn geweest. U verklaart dit door te stellen dat u verantwoordelijk was voor het zorgen voor uw zus

Maryam, die psychische problemen had (CGVS, p.29). Wanneer u wordt gevraagd naar welke andere

Somalische sociale aangelegenheden u bent geweest in Abu Dhabi kan u enkel stellen dat uw ouders

jullie soms naar de speeltuin brachten tijdens het Suikerfeest en Offerfeest, waar u dan wel andere

Somalische mensen zag (CGVS, p.29). U beweert dat in de Verenigde Arabische Emiraten, vooral in

Ujmaan (een regio dicht bij waar u woonde in Shariqah), een grote Somalische gemeenschap

aanwezig is. Wanneer u echter wordt gevraagd of de Somaliërs er een vertegenwoordiger hadden,

antwoordt u dat u het niet weet. U beweert u daar nooit met bezig te hebben gehouden en u verklaart

dat u zich altijd afzijdig hield.

Wanneer u wordt gevraagd naar Somalische culturele verenigingen in Ujmaan, antwoordt u dat u dat

niet weet zelfs indien er dergelijke organisaties waren. U verklaart dit door te stellen dat u niet buiten

mocht van uw man. Wanneer u wordt gevraagd bij welke ouderen de Somalische vluchtelingen er

terecht konden, antwoordt u dat u geen idee hebt. U beweert er nooit naartoe te zijn gegaan, omdat u

nooit het huis mocht verlaten van uw man. U geeft toe dat Somaliërs over het algemeen wel ouderen

hebben, maar beweert dat allemaal niet zo goed te weten (CGVS, p.32). Wanneer u wordt gevraagd

naar plaatsen waar de Somaliërs vaak bij elkaar kwamen, antwoordt u dat u het niet weet omdat uw

moeder steeds naar deze plaatsen ging waar de Somaliërs samen kwamen en vergaderden als er

problemen waren of als er geld diende ingezameld te worden.
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U beweert dat u hoorde van uw moeder dat ze ergens samen kwamen. Het is dan ook bevreemdend dat

u die plaats niet kan benoemen (CGVS, p.33). Wanneer u wordt gevraagd welke feesten of

evenementen georganiseerd werden door de Somalische gemeenschap in Abu Dhabi, kan u daar

wederom niets concreet over vertellen. U beweert vaagweg dat u altijd hoorde dat er bruiloften waren

waar de mensen naartoe gingen of dat er andere feesten waren waar zangers aanwezig waren. Maar u

beweert dat u nooit naar deze plaatsen ging (CGVS, p.33). Wanneer u wordt gevraagd waar de

Somalische migranten in Abu Dhabi werden begraven, beweert u dat niet te weten aangezien u er nooit

naar een begrafenis bent geweest. U beweert dat u enkel weet dat uw vader ooit door de

overheid begraven is (CGVS, p.33). U werd er naar het einde van het gehoor op het CGVS toe op

gewezen dat uw kennis van de Somalische gemeenschap in Abu Dhabi beperkt is. U werd gevraagd of

u dit kan verklaren. Als reactie hierop stelt u tijdens uw jeugd altijd te hebben moeten zorgen voor uw

zus, die psychische problemen had. U voegt toe dat u dan op jonge leeftijd getrouwd bent, waarna u

nooit van uw man naar buiten mocht (CGVS, p.33-34). Zelfs indien we hiermee rekening houden, dient

nog besloten te worden dat uw kennis van de Somalische gemeenschap in de Verenigde Arabische

Emiraten niet kan overtuigen.

Voorts weet u niet te zeggen hoe de immigratiedienst in de Verenigde Arabische Emiraten heet en waar

het kantoor van de immigratiedienst gelegen is in Abu Dhabi. U beweert vaagweg dat de

immigratiedienst overal wel een kantoor heeft. Uit informatie waarover het CGVS beschikt heet de

immigratiedienst in de Verenigde Arabische Emiraten het General Directorate of Residence and

Foreigners Affairs. Dat u dit niet weet als Somalische migrant en bovendien niet de locatie van het

kantoor in Abu Dhabi weet, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. U weet enkel te zeggen dat de

deportatiedienst Tarhil (letterlijk deportatie in het Arabisch) zou heten (CGVS, p.31-32). Er dient ook

opgemerkt te worden dat u niet weet naar welk deportatiecentrum u en uw man werden gebracht voor

uw deportatie naar Somalië. U kan enkel zeggen dat het in de buurt van luchthaven Shariqah gelegen

was (CGVS, p.14).

Ten derde dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen omtrent uw terugkeer naar het

dorp Sarinley in het district Baardheere, gelegen in de provincie Gedo, niet kunnen overtuigen.

Wanneer u wordt gevraagd waarom u en uw man in Sarinley gaan wonen zijn, antwoordt u dat dat de

plaats is waar zowel uw familie als de familie van uw man vandaan komen (jullie zijn namelijk neef en

nicht). U voegt toe dat het kan gezien worden als uw thuisland (CGVS, p.16). Wanneer u echter wordt

gevraagd welke andere familie u hebt in Sarinley antwoordt u dat u er geen andere familie had toen u er

woonde, naast uw man en kinderen. U beweert dat uw familie daar vroeger woonde. U verklaart dat uw

moeder u vertelde dat uw grootouders daar hebben gewoond. U voegt toe dat u daar bij uw vertrek

echter geen familie meer had. Ook uw moeder zou er volgens uw verklaringen niet gewoond hebben.

Wanneer u wordt gevraagd waarom u dan daar ging wonen als u er geen familie had, antwoordt u

vaagweg dat u uw man moest vervoegen die zich daar had gevestigd na zijn deportatie (CGVS, p.16).

Er dient ook opgemerkt te worden dat u geen idee hebt waar uw familie die in Sarinley woonde naartoe

zou zijn getrokken. U werd erop gewezen dat u beweert dat zowel uw familie als die van uw man in

het verleden in Sarinley woonden. U werd erop gewezen dat u nu beweert dat er niemand meer van uw

familie in het dorp woont. U werd de vraag gesteld waar al die mensen naartoe zijn. Als reactie hierop

beweert u dat u geen idee hebt waar die mensen naartoe zijn. U verklaart vaagweg daar niemand meer

gezien te hebben. U beweert enkel een oom langs moeders zijde te hebben gezien die in Baardheere

woont (CGVS, p.17). Dat u hier niets meer over zou hebben gehoord na uw terugkeer naar Somalië is

ten minste bevreemdend te noemen. Wanneer u wordt gevraagd welke andere mensen u leerde kennen

in het dorp Sarinley beweert u vaagweg enkel uw buurvrouw Fa. te hebben leren kennen. U werd er

daarna op gewezen dat u daar een jaar hebt gewoond. U werd de vraag gesteld waarom u enkel uw

buurvrouw had leren kennen. U werd erop gewezen dat dit weinig waarschijnlijk is. Als reactie hierop

verklaart u dat dit de enige persoon was waarmee u overeen kwam. U beweert dat daar veel mensen

waren, maar dat u van uw man niet naar buiten mocht (CGVS, p.18).

Wanneer u wordt gevraagd wat uw man van plan was in Sarinley antwoordt u dat hij van plan was daar

kleine kinderen de Arabische taal te leren. Het is echter bevreemdend dat hij dat zou willen gaan doen

in een afgelegen klein dorpje waar hij daar weinig met kon verdienen in plaats van in een grote stad

waar hij daar meer geld met zou kunnen verdienen. Wanneer u met deze eigenaardigheid wordt

geconfronteerd antwoordt u dat uw man niet ver weg wilde gaan van jullie. U beweert dat u het huis niet

mocht verlaten en dat uw man altijd in de buurt wou blijven. U voegt toe dat uw man maandelijks een

beetje geld kreeg voor de lessen die hij gaf en dat zijn broer Jamal hem hielp met de boodschappen.

Toch blijft dit eerder bevreemdend (CGVS, p.17).

Bovendien verklaart u dat jullie de enige leden van de minderheidsclan Tumal waren in het dorp

Sarinley. U werd dan ook gewezen op het bevreemdende karakter van het feit dat jullie in Sarinley

zouden gaan wonen zijn, als enige leden van de minderheidsgroep Tumal. Deze groep wordt namelijk in

Somalië gediscrimineerd door de andere bevolkingsgroepen.
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U werd er ook op gewezen dat Al Shabaab bovendien een aanwezigheid heeft in de buurt van Sarinley.

U werd nogmaals de vraag gesteld waarom u bij uw terugkeer in dat kleine dorpje ging wonen. Als

reactie hierop herhaalt u dat dit de keuze van uw man was. U voegt toe dat zijn broer daar ook een

akker zou gehad hebben, dat uw man op sommige momenten in de gaten zou gehouden hebben.

Verder is uw kennis van de clans in Sarinley en de provincie Gedo erg beperkt. Wanneer u wordt

gevraagd welke clans in Sarinley wonen kan u zeggen dat u hoorde dat daar de Marehan clan woont.

Wanneer u wordt gevraagd welke subclan van de Marehan, antwoordt u dat u geen idee hebt omdat u

het nooit hebt gevraagd. U verklaart zich te herinneren dat uw buurvrouw u ooit iets zou hebben verteld

over de Reer Ugaas Sharmake, die daar zouden wonen. Wanneer u wordt gevraagd welke andere clans

of families in Sarinley wonen moet u het antwoord schuldig blijven. Wanneer u wordt gevraagd welke

andere clans in de provincie Gedo wonen verklaart u dat daar de Abgal, Dir en Haber Gedir wonen. U

herhaalt echter geen kennis te hebben van de clans. Uit informatie waarover het CGVS beschikt blijkt

echter dat de Abgal en Haber Gedir helemaal niet voorkomen in de provincie Gedo (CGVS, p.22-23).

Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat de Abgal en Haber Gedir clans helemaal niet

voorkomen in de provincie Gedo, past u uw verklaringen aan en beweert u plots dat een meisje u zou

verteld hebben dat de Haber Gedir voornamelijk in Mogadishu wonen. U beweert dat dit gewoon de

clans waren waar u over hoorde als u daar was (CGVS, p.23). Dat u aanvankelijk verkeerdelijk verklaart

dat de Abgal en Haber Gedir clans in de provincie Gedo wonen, ondermijnt sterk de geloofwaardigheid

van uw beweerde herkomst uit Gedo en van uw terugkeer naar het dorp Sarinley.

Het door u in het kader van uw asielprocedure neergelegde document, een kopie van uw

geboorteacte uit de Verenigde Arabische Emiraten, wijzigt voorgaande vaststellingen niet. Er

dient namelijk opgemerkt te worden dat het gaat om een zwart-wit kopie, waarvan de authenticiteit op

geen enkele manier kan worden nagegaan. Daarnaast legt u geen enkel ander document neer dat uw

verklaringen omtrent uw identiteit, herkomst en nationaliteit zou kunnen staven. Wanneer u wordt

gevraagd of u foto’s of iets anders hebt dat zou kunnen bewijzen dat u in Somalië of Abu Dhabi bent

geweest, antwoordt u ontkennend. U beweert geen foto’s te hebben gemaakt daar, aangezien u er geen

telefoon had (CGVS, p.26-27).

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

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Sarinley gelegen in de provincie Gedo. Ook uw

verklaringen omtrent uw leven als Somalisch vluchteling in de Verenigde Arabische Emiraten

kunnen niet overtuigen. 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 u in Somalië 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.
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U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te

scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en buiten Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 11 augustus 2017 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 er vervolgens op gewezen 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 (CGVS, p.2). U werd op het einde van het gehoor uitdrukkelijk

geconfronteerd met de vaststelling dat uw verklaringen omtrent de Somalische gemeenschap in Abu

Dhabi niet kunnen overtuigen en geconfronteerd met het feit dat er twijfels zijn omtrent uw terugkeer

naar Sarinley in Somalië. U werd gevraagd of u bij uw verklaringen hieromtrent blijft. Als reactie hierop

beweert u bij uw verklaringen te blijven en de waarheid te hebben gesproken (CGVS, p.36). Uw

verklaringen kunnen echter allerminst overtuigen zoals hierboven geargumenteerd.

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 .

De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd als bijlage aan het 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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 2 oktober 2017 een schending aan van de artikelen 48/3 en

48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van het

redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

Zij geeft toe gelogen te hebben “over haar asielrelaas en heeft hier zeer veel spijt van”. Zij stelt dat zij

“zich het hoofd [heeft] laten zot maken door landgenoten die haar zeiden dat haar verhaal niet sterk

genoeg was”. Zij “wenst zich hiervoor te excuseren bij de verwerende partij en hoopt op een tweede

kans”.
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Verzoekster geeft thans haar nieuw asielrelaas: “De verzoekende partij werd inderdaad geboren in de

Verenigde Arabische Emiraten in 1992. Zij leefde daar tot 2003. Toen liep het verblijfsrecht van haar

moeder ten einde. Het kon niet langer verlengd worden wegens een gebrek aan financiële middelen.

Haar moeder is toen samen met haar 4 zussen en 3 broers naar Bosaso in Puntland. In 2014 wordt de

echtgenoot van verzoekende partij gedood door Al Shabaab. Haar schoonbroer werkte immers voor het

ministerie van veiligheid en zowel hijzelf als familieleden werden geviseerd. Na het overlijden van haar

echtgenoot probeerde de verzoekende partij meermaals het land te ontvluchten, doch haar schoonbroer

hield haar tegen omdat hij dit als een persoonlijk "affront" zag. Meermaals werd de verzoekende partij

door hem bedreigd en geslagen. De schoonbroer van de verzoekende partij, A.J.O., valt op internet

makkelijk terug te vinden.”.

Zij geeft aan “absoluut bereid [te zijn] een nieuw gehoor af te leggen om haar relaas recht te zetten”.

Verzoekster vraagt de bestreden beslissing te hervormen en haar als vluchteling te erkennen, haar

minstens de subsidiaire bescherming toe te kennen. Uiterst subsidiair vraagt verzoekster de bestreden

beslissing “te vernietigen teneinde het CGVS toe te laten de nodige bijkomende onderzoeksmaatregelen

te nemen en een nieuwe beslissing te nemen”.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster “Nieuw mini-gehoor met verzoekende partij dd. 22/09/2017”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

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

2.3.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker

zelf. Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat

zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). 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. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Krachtens artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet wordt een asielzoeker het voordeel van de twijfel

gegund indien hij cumulatief een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn aanvraag te staven; alle

relevante elementen waarover hij beschikt voorlegt en er een bevredigende verklaring is gegeven over

het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; zijn verklaringen samenhangend en aannemelijk

zijn bevonden en niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is

voor zijn aanvraag; de asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk

heeft ingediend, of goede redenen kon aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen; en wanneer

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. De Raad benadrukt dat een asielzoeker de verplichting heeft om zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan hem/haar om de nodige

feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de asielinstanties zodat deze kunnen beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoekster dat zij zo gedetailleerd en

correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas.



RvV X - Pagina 8

2.4.2. De Raad stelt vast dat verzoekster heeft getracht de Belgische autoriteiten intentioneel te

misleiden en vervolgens, na confrontatie met een negatieve beslissing, volledig afwijkende verklaringen

aflegt aangaande haar levensloop, herkomst en vervolgingsfeiten. Van een asielzoeker mag nochtans te

allen tijde en redelijkerwijs verwacht worden dat deze zijn asielmotieven zo waarheidsgetrouw en

volledig mogelijk uiteenzet en de bevoegde (asiel)instanties in het onthaalland correct inlicht over zijn

identiteit, herkomst en vluchtmotieven.

2.4.3. Waar in het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekster “zich het hoofd [heeft] laten zot

maken door landgenoten die haar zeiden dat haar verhaal niet sterk genoeg was”, merkt de Raad op dat

verzoekster reeds op de Dienst Vreemdelingenzaken werd meegedeeld: “U moet steeds de waarheid

vertellen. Valse of onjuiste verklaringen kunnen tot gevolg hebben dat uw asielaanvraag wordt

verworpen. Geloof niet diegenen die u aanraden om feiten toe te voegen, uit te vinden of anders voor te

stellen.” (vragenlijst DVZ, voorafgaand advies). Ook bij aanvang van het gehoor op het Commissariaat-

generaal werd gesteld: “Ik zal u ook een aantal vragen stellen over uw streek van herkomst in Somalië.

Het enige dat ik van u verwacht is dat u mij zoveel mogelijk informatie geeft en dat u de waarheid vertelt.

Voor de beoordeling van uw asielaanvraag is het heel belangrijk dat u een zicht geeft op uw werkelijke

nationaliteit en de plaatsen waar u hebt gewoond voor uw komst naar België. Het feit dat u misschien

niet recentelijk Somalië heeft verlaten en een korte of langere periode in een ander land heeft verbleven

is op zich niet problematisch. Het is wel belangrijk dat u dit vertelt zodat ik uw aanvraag goed kan

beoordelen. Indien u niet de waarheid vertelt over waar en in welke omstandigheden u gedurende de

laatste periode voor uw komst naar België werkelijk heeft gewoond en u geen correct zicht biedt op uw

werkelijke achtergrond, leefsituatie en nationaliteit, maakt u uw nood aan bescherming niet

aannemelijk.” (gehoor, p. 2). Op het einde van het gehoor werd verzoekster zelfs nog geconfronteerd

met het feit dat de dossierbehandelaar geen geloof hechtte aan haar beweerde relaas (“Er zijn wel

twijfels dat u van de Tumal clan bent, ook uw verklaringen over de Somalische gemeenschap in Abu

Dhabi zijn niet altijd even overtuigend en er wordt ook getwijfeld aan uw terugkeer naar Sarinley. Blijft u

bij uw verklaringen hieromtrent?”; gehoor, p. 36), maar zij bleef volhouden aan haar verzonnen

asielrelaas (“Nee, ik heb de waarheid gesproken. Ik blijf bij mijn verklaring daarom.”; gehoor, p. 36). Op

het einde van het gehoor werd verzoekster nog gevraagd of zij iets wilde toevoegen, maar zij liet

opnieuw na het bedrieglijk karakter van haar verklaringen toe te geven. Verzoekster kreeg aldus

meermaals de kans toch nog de waarheid te vertellen, maar zij bleef vasthouden aan haar

leugenachtige afkomst en asielrelaas ook wanneer haar uitdrukkelijk gewezen werd op haar gebrekkige

verklaringen.

2.4.4. Haar voorgaande toegegeven leugenachtige en verzonnen verklaringen doen dan ook vermoeden

dat verzoekster meende dat haar ware herkomst en ware relaas geen aanleiding zouden geven tot de

erkenning van de vluchtelingenstatus of toekenning van de subsidiaire bescherming, zoals bevestigd

door de stelling in het verzoekschrift dat verzoekster “zich het hoofd [heeft] laten zot maken door

landgenoten die haar zeiden dat haar verhaal niet sterk genoeg was”.

2.4.5. Gelet op het voorgaande kan dan ook geen geloof worden gehecht aan de nieuwe versie van

verzoeksters asielrelaas, met name dat zij geboren werd in de Verenigde Arabische Emiraten in 1992,

reeds in 2003 naar Bosaso, Puntland, Somalië getrokken is en daar vanaf 2014 problemen kende met

Al-Shabaab, die haar echtgenoot vermoordde, en met haar schoonbroer A.J.O..

2.4.6. Bovendien blijft het in het verzoekschrift bij loutere verklaringen, zoals ook blijkt uit het

bijgevoegde “Nieuw mini-gehoor met verzoekende partij dd. 22/09/2017”, en onderneemt verzoekster

geen poging deze blote beweringen enigszins met objectieve stukken te staven. Dienaangaande kan

nog worden opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift en in het bijgevoegde “Nieuw mini-gehoor

met verzoekende partij dd. 22/09/2017” niet ingaat op de motivering in de bestreden beslissing dat geen

geloof wordt gehecht aan haar Tumal-etnie, noch aan haar verklaringen over haar leven als Somalisch

vluchtelinge in de Verenigde Arabische Emiraten (waar zij, volgens haar nieuwe versie van de feiten, tot

2003, zijnde 11 jaar, zou hebben verbleven). De Raad benadrukt dat het niet volstaat de versie van haar

asielrelaas te wijzigen wanneer verzoekster beseft dat haar eerdere verklaringen tot niets zullen leiden.

Evenmin volstaat het te stellen dat nieuwe verklaringen (onder meer de rol van Al Shabaab in Puntland)

wel waar zijn, zonder deze enigszins te objectiveren. Verzoekster blijft bij loutere beweringen maar

onderneemt in dit verzoekschrift geen ernstige poging om de in de bestreden beslissingen gedane

vaststellingen die ze ook thans volhoudt te weerleggen.
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2.4.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van

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

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

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster niet

aantoont noch aannemelijk maakt dat zij afkomstig is uit het dorp Sarinley, district Baardheere, provincie

Gedo, Somalië. Evenmin wordt aangetoond dat verzoekster afkomstig is uit Puntland.

2.5.2. Gelet op het feit dat verzoekster de door haar beweerde herkomst uit het dorp Sarinley, district

Baardheere, provincie Gedo, Somalië, niet aantoont, 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 in Sarinley, Somalië.

2.5.3. Immers voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of

zij 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 voorgehouden, maar niet aangetoonde,

nationaliteit niet volstaan. Het is in de eerste plaats aan verzoekster om tijdens de asielprocedure haar

ware identiteit, nationaliteit en land van herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts

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

verblijfplaats van verzoekster voor haar komst naar België te speculeren, noch of zij afkomstig is uit een

regio waar geen risico aanwezig is in de zin van artikel 48/5 § 3, te meer gezien verzoekster op dit punt

uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal en

dus veelvuldig de kans heeft gekregen zich toe te lichten. De Raad kan hieruit enkel afleiden dat

verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke land van herkomst 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 van de Vreemdelingenwet.

2.6. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

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

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

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 negenentwintig januari tweeduizend achttien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


