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nr. 203 116 van 26 april 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 12 januari 2018

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

staatlozen van 11 december 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 13 februari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 maart 2018.

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 M. SOMMEN, 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 beweert over de Somalische nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn van Mahaday, regio

Middle Shabelle. Uw vader werd in 2008 door de clan Abgal vermoord te Mahaday omwille van een

landdispuut. Uw moeder verkocht in Mahaday kledij en wierook en genas tevens mensen door middel

van het gebruik van dit product, ze werd in 2013 evenwel ontvoerd en vermoord door al shabaab. Uw

broer I. en zus Ab. verblijven momenteel in Mahaday. Uw drie zussen Ay., R. en F. zijn allen reeds

overleden. U huwde in 2014 met Dhr. M.A.A. (Tumal), hij zou eveneens in Mahaday verblijven.
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U ging vanaf uw zeven jaar naar de Koranschool, u stopte toen u veertien jaar oud was. U beweert tot

den minderheidsclan Tumal te behoren.

U stelt dat u na de moord door al shabaab op uw moeder haar handel verder runde, u verkocht aldus

kledij en wierook. U haalde er evenwel onvoldoende inkomsten uit dus u besloot ermee te stoppen,

sinds mei 2015 handelde u dan ook in Qat. Uw klanten betroffen mensen van de stad en

overheidssoldaten. Op een nacht dd. 15 mei 2016 kreeg u telefoon van een jongen, hij vroeg u om Qat

naar de munitiefabriek te brengen, alwaar de overheidssoldaten waren gevestigd. Gezien het voor u

voordeliger was om de Qat die nacht nog aan de man te brengen – anders is de Qat niet meer vers en

kan er minder winst uit worden gehaald – besloot u zich naar daar te begeven. Onderweg verscheen er

plots een man achter u, hij hield u vast bij uw nek, hij zag de Qat en vroeg u waar u daarmee naartoe

ging. U antwoordde dat u onderweg was naar de munitiefabriek, waarop die man stelde dat u gezocht

werd. Twee andere mannen kwamen ook tevoorschijn en blinddoekten u met uw hijab, u werd met een

Humey meegenomen naar een plaats gemaakt van takken, u werd daar opgesloten met een ketting aan

uw benen bevestigd. Ze stelden dat u een ‘Murtad’ was net zoals uw moeder en dat u met de overheid

samen werkte gezien u zaken aan hun verkocht, u verkocht ‘haram’ en u zou worden vermoord. Toen u

er vijf dagen was opgesloten, werd al shabaab aangevallen door overheidssoldaten, hierop vluchtte al

shabaab weg. Één lid van al shabaab heeft alsnog op de gevangenen geschoten, u geraakte hierbij

gewond en verloor het bewustzijn, u werd vervolgens naar het ziekenhuis te Jowhar gebracht, alwaar u

de achtste dag werd ontslagen. U werd vervolgens door een vrouw genaamd H. meegenomen naar

haar huis te Jowhar, alwaar u een maand bleef. H. werd telefonisch gecontacteerd door al shabaab met

de vraag of ze u had gezien, deze vrouw adviseerde u uw huis te verkopen om te kunnen vertrekken. U

vertrok op 02 juli 2016 te Jowhar, u werd naar Ethiopië meegenomen alwaar u op vijf juli aankwam, u

was aldaar vijf dagen en u werd op elf juli door de smokkelaar meegenomen. U werd op een vliegtuig

gezet, u landde ergens en u werd met de wagen naar een huis gebracht, de volgende ochtend werd u

naar de bevoegde asielinstanties gebracht.

U legt ter staving van uw asielaanvraag een ‘Cértificat Médical’, een lidkaart van GAMS en een medisch

verslag dd. 16 augustus 2016 en dd. 06 september 2016 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 asielzoekster rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure haar volle medewerking

te verlenen bij het verschaffen van informatie over haar asielaanvraag, waarbij het aan haar 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 eerste gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op

de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 11 mei 2017 p. 2, hierna genoemd 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 asielzoekster geen zicht biedt op haar

reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er

zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoekster die over haar eerdere

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

maakt vast te stellen dat zij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige

schade bestaat en of zij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico

bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat zij nood heeft aan subsidiaire bescherming.
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Vooreerst dient te worden opgemerkt dat er aan uw verklaringen - als zijnde dat u zou

behoren tot een minderheidsgroep - geen enkel geloof kan worden gehecht. De

geloofwaardigheid van uw clanachtergrond wordt immers ernstig ondergraven door uw

verwarrende verklaringen hieromtrent en de door u steevast (foutief) door elkaar gebruikte

termen ‘Boon, Gabooye, Tumal en Midgan’. Tijdens uw verklaringen voor de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) (zie gehoorverslag dd. 20 juli 2016) heeft u immers verklaard dat u tot de

‘clan Gabooye, subclan Tumal’ behoorde. Bij aanvang van uw eerste gehoor voor het Commissariaat-

generaal geeft u dan weer aan tot de clan ‘Gabooye of Boon’ te behoren, u zou niet weten hoe

de Protection Officer het zou kennen, maar u zou dat allebei zeggen (cgvs 1 p. 4). U maakt aldaar

aanvankelijk geen enkele melding van de benaming ‘Tumal’. Later somt u dan weer uw volledige clanlijn

op, waarbij u eindigt met ‘Boon < Tumal’ (cgvs p. 13). U gevraagd wat de term ‘Gabooye’ precies

inhoudt, stelt u “dat is Boon, Gabooye en Boon is hetzelfde” (cgvs 1 p. 13). U verduidelijkt dat uw clan

deze twee benamingen heeft, zowel Gabooye als Boon, zo wordt uw clan genoemd (cgvs p. 13).

Sommige Somali zouden uw clan naar uw mening kennen als Boon, de rest van de Somaliërs noemt

jullie Gabooye en tegelijk Boon, men zou zeggen dat dit dezelfde benaming is (cgvs 1 p. 13).

Opmerkelijk genoeg stelt u vervolgens dat mensen op straat de term Boon als scheldwoord voor uw

clan zouden hanteren, om vervolgens aan te geven dat ook uzelf uw clan met deze term zou benoemen

(cgvs 1 p. 14). U zou immers hebben geaccepteerd om u zelf ook Boon te noemen, u ziet dat niet als

een schande, dat is de naam van uw clan (cgvs 1 p. 14). U gevraagd waarom u uw etnie steevast

aanduidt met het naar uw eigen mening scheldwoord ‘Boon’, stelt u het volgende: “We hebben dat

geaccepteerd, dat maakt niet uit, de mensen noemen ons zo, toen ik op de markt stond gingen mensen

zeggen Suaad Tumali” (cgvs 1 p. 14). U er nogmaals mee geconfronteerd dat Tumali één zaak is, maar

het toch onverklaarbaar lijkt dat een groep zich met een scheldnaam benoemt en dit dan nog accepteert

als benaming ook, stelt u enkel dat de mensen jullie uitscholden voor Boon gezien twee mannen dode

dieren hebben gegeten (cgvs 1 p. 14). U er nogmaals mee geconfronteerd dat uw gebruik van de term

‘Boon’ om uw eigen groep mee aan te duiden en het feit dat u deze benaming op deze manier

aanvaardde echt vreemd is, stelt u wederom het volgende: “Ik woon zelf in centrum van Somalië,

mensen die me vragen van welke clan bent u, zeg ik ‘ik ben Boon’, we hebben dat geaccepteerd,

ik accepteerde dat, sommige mensen schamen zich dat voor ons zo te zeggen, maar ik leerde er mee

leven” (cgvs 1 p. 16). Er kan hierbij opgemerkt worden dat de term ‘Boon’ inderdaad een

pejoratieve benaming inhoudt die meerderheidsclans gebruiken om minderheidsgroepen in het

algemeen mee aan te duiden (zie informatie in het administratieve dossier). Het is in dit opzicht

dan ook opmerkelijk dat u stelt dat Boon de benaming van uw clan is, te meer omdat u zelf

aangeeft dat de term Boon als scheldwoord wordt gehanteerd door andere Somaliërs. Het is

allerminst aannemelijk dat iemand die van afkomst Tumal beweert te zijn, naar haar eigen groep

zou verwijzen met een pejoratief woord als ‘Boon’. Het is verder ook opmerkelijk dat u stelt dat

‘Tumal’ een subclan van ‘Boon’ zou zijn (cgvs 1 p. 15 en 16). Je zou immers Boon hebben, dat is de

hoofdclan, u zou de vertakking Tumal zijn en die zou vervolgens verder worden verdeeld (cgvs 1 p. 15).

Ook Midgan weet u vervolgens aan te duiden als zijnde een subclan van Boon (cgvs 1 p. 17). U

gevraagd of u uzelf al dan niet tot de Midgan rekent, gezien u dit zelf aanhaalde als zijnde een subclan

van Boon, bevestigt u dit opmerkelijk genoeg (cgvs 1 p. 17). Er kan hierbij worden opgemerkt dat

bepaalde groepen zoals Midgan, Tumal en Yibir gezamenlijk worden omschreven als Boon, maar

hun patrilineaire afstamming gaat niet terug tot een gemeenschappelijke voorvader

(zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Ook de Tumal zou overigens geen

clan zijn, noch genetisch, noch genealogisch, ze hebben geen onderlinge en

gemeenschappelijke genealogische band (zie info administratief dossier). Overigens is het

compleet ongeloofwaardig dat u enerzijds stelt tot de Tumal te behoren, om vervolgens te

beweren uzelf eveneens tot de Midgan te rekenen. U nogmaals gevraagd hoe u uw etnie zou

benoemen als u zichzelf voorstelt, luidt uw antwoord dat u zegt Gabooye te zijn, u bent van de clan

Gabooye of Boon, allebei (cgvs 1 p. 14). Alle andere Somaliërs, de rest van Somalië behalve uw clan,

zou jullie immers Gabooye noemen (cgvs 1 p. 14). Gabooye zou naar uw mening een clan inhouden,

het is één clan die in Somalië is, Gabooye (cgvs 1 p. 14). U ermee geconfronteerd dat volgens de

informatie waarover het CGVS beschikt, uw etnie zich onmogelijk zou aanduiden met de term Gabooye

indien – zoals u voorhoud - afkomstig uit Centraal of Zuid Somalië, stelt u opvallend genoeg dat u in

Centraal Somalië Gabooye zou worden genoemd, dat is de hoofdbenaming en in Zuid Somalië wordt

uw clan Boon genoemd, Gabooye zou de hoofdnaam zijn, in Zuid Somalië zegt men Boon (cgvs 1 p.

16). U stelt vervolgens nogmaals dat Gabooye en Boon dezelfde namen zijn, u stelde u in Somalië voor

als lid van Gabooye en Boon (cgvs 1 p. 17). Uit informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt evenwel dat ook Gabooye in feite een pejoratieve term is. Gabooye is – net zoals

Boon - een overkoepelende term om de beroepsgroepen zoals Tumal, Yibir, Midgan, mee aan te

duiden en is aldus bovendien zeker geen clan te noemen.
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Er is geen enkele voorouderlijke band tussen Tumal, Yibir en Midgan. Overigens zou de term

Boon voornamelijk in het zuiden van Somalië worden gehanteerd, terwijl de naam Gabooye

voornamelijk in het noorden van Somalië (cfr. Somaliland) zou worden gebruikt (zie informatie

administratief dossier). Gezien uw verwarrende en foutieve verklaringen omtrent het door u

voorgehouden toebehoren tot een minderheidsclan en de feitelijke onjuistheden in uw relaas en

de door u steevast foutief door elkaar gebruikte termen Boon/Gabooye/Tumal/Midgan (Midgo), is

het absoluut niet geloofwaardig dat u tot (één van deze) minderheidsgroep(en) zou behoren.

De geloofwaardigheid van uw afkomst uit Mahaday, regio Middle Shabelle, wordt verder

op fundamentele wijze ondermijnd door een groot gebrek aan socio-politieke kennis. Zo geeft u

zelf aan dat er eind 2015 een overstroming in uw regio zou hebben plaatsgevonden (cgvs 1 p. 25 en

gehoorverslag Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 13 juni 2017 p. 24,

hierna genoemd cgvs 2 p. 24). De grootste overstroming zou evenwel in 2013 zijn gebeurd (cgvs 1 p.

28). U zou zelf in uw leven aldus twee grote overstromingen hebben meegemaakt, evenwel telkens het

hard regende kwam er overvloedig water en werd er schade aangericht (cgvs 2 p. 23). U gevraagd of er

na 2015 nog grote overstromingen in Mahaday hadden plaatsgevonden, ontkent u dit ten stelligste, in

2016 was er immers een droogte begonnen, kinderen speelden voetbal in de rivier (cgvs 2 p. 23). Deze

door u genoemde droogte zou zijn aangevat in de eerste maand van 2016, het hete seizoen begon, er

was geen regen (cgvs 2 p. 28). Na de eerste maand van 2016 tot aan uw vertrek (cfr. juli 2016) zou er

geen regen meer zijn gevallen, het weer was heel heet toen u vertrok, na uw vertrek regende het een

heel klein beetje (cgvs 2 p. 28). Volgens informatie waarover het cgvs beschikt, waren er evenwel

duizenden mensen ‘displaced’ in Centraal en Zuid Somalië nadat de Shabelle rivier in mei 2016

uit de oevers trad, dit veroorzaakte dan ook een nieuwe humanitaire crisis. Vanaf 15 mei

2016 tastte de overstroomde rivier tal van dorpen en steden aan, waaronder Beledweyne (regio

Hiraan), Jowhar en uw district Mahaday. U met onze bevindingen geconfronteerd, kan u enkel

aangeven dat er geen overstroming was, u weet het want u kwam van de stad toen, het was wel heel

weinig aan het regenen op het moment dat u er vertrok (cgvs 2 p. 28). U ermee geconfronteerd dat u

eerst stelde dat de regen pas begon na uw vertrek, om nu aan te geven dat het licht regende reeds bij

uw vertrek, stelt u het te hebben over lichte regen, niet gewone regen (cgvs 2 p. 29). U ermee

geconfronteerd dat u zich toch niet kan vergissen voor wat betreft een mogelijke overstroming, bevestigt

u dit, er was geen overstroming, u was daar (cgvs 2 p. 29). U slaagt er ook allerminst in om op een

doorleefde manier te vertellen omtrent uw leven te Mahaday onder al shabaab bewind. Zo geeft u

aan dat al shabaab in 2009 Mahaday zou hebben ingenomen, u herinnert het zich nog goed toen ze

kwamen (cgvs 2 p. 8). U slaagt er evenwel niet in om de komst van al shabaab te koppelen aan uw

toenmalige leeftijd, wat opmerkelijk is gezien u zich wel het jaartal goed herinnert. Dit getuigt dan

ook eerder van een ingestudeerde kennis van uwentwege. U antwoordt immers dat u nu 24 jaar oud zou

zijn, u was toen jong, u herinnert het u toch (cgvs 2 p. 8). Vervolgens geeft u aan de jaren niet te hebben

geteld, u herinnert u toen ze kwamen, u was daar, u denkt dat u 15 was of 14 (cgvs 2 p. 8). U

vervolgens gevraagd om te vertellen over uw leven in Mahaday onder al shabaab, stelt u dat uw leven

moeilijk was (cgvs 2 p. 14). U aangespoord om meer te vertellen, stelt u dat u en de twee kinderen (cfr.

uw broer en zus) thuis leefden, jullie sliepen niet in de nacht en waren bang, u was bang ’s nachts, u

dacht zullen ze komen, zullen ze jou of de twee kinderen meenemen (cgvs 2 p. 14). U nogmaals

aangemoedigd meer te vertellen, herhaalt u nogmaals door te stellen dat u bang was ’s nachts, u en de

kinderen waren in een plaats en jullie deden de deur dicht, u huilde elke nacht als u aan uw moeder

dacht (cgvs 2 p. 14). Gevraagd wat u nog meer kan vertellen over uw leven onder al shabaab,

behalve dat u bang was, stelt u dat u zich altijd sluierde, jullie aten wat God jullie die dag gaf, uw leven

was moeilijk, u was bang dat het kind (cfr. uw broer) was meegenomen (cgvs 2 p. 14). U geraakt aldus

niet verder dan te stellen dat uw leven moeilijk was, u bang was en u zich altijd sluierde. Het is

compleet ongeloofwaardig dat u niet doorleefder zou kunnen vertellen omtrent uw leven onder al

shabaab bewind, u geeft immers zelf aan dat al shabaab sinds 2009 te Mahaday de macht zou

hebben verworven (cgvs 2 p. 8) en dat deze groepering pas in september 2013 zou zijn verdreven

(cgvs 1 p. 26).

Hoewel u allesbehalve aannemelijk hebt gemaakt een jonge vrouw behorend tot een

minderheidsclan en (recent) van Mahaday te Middle Shabelle afkomstig te zijn en aldaar

gedurende jaren onder al shabaab bewind te hebben doorgebracht, kan er voor wat betreft de

door u aangehaalde vervolgingsfeiten – zich afspelend in Mahaday - nog het volgende worden

opgemerkt. U stelt dat uw moeder kledij en wierook verkocht te Mahaday. Uw moeder genas immers

mensen met wierook ‘Roxaan’. Uw moeder werd bedreigd door Abu Mohamed – een Emir van al

shabaab -, zij deed immers aan genezingen wat ongelovig werk zou inhouden, dit was werk van de

duivel, ze diende afstand van haar werkzaamheden te doen.
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Dit deed ze ook, doch soms deed ze het stiekem alsnog. In 2013 werd uw moeder dan ook naar

aanleiding van haar werkzaamheden ontvoerd door al shabaab, op een bepaald moment kreeg u

telefoon dat uw moeder in stukken was gesneden, u heeft zelf geen enkel idee waar dat zou zijn

gebeurd en wat ze echt met haar zouden hebben gedaan (cgvs 1 p. 24-25). Na de moord door al

shabaab op uw moeder runde u haar handel verder, u verkocht aldus kledij en wierook (cgvs 2 p. 2). U

haalde er evenwel onvoldoende inkomsten uit dus u besloot ermee te stoppen, sinds mei 2015

handelde u in Qat (cgvs 2 p. 2). Uw klanten waren mensen van de stad en overheidssoldaten.

Vooreerst is het compleet ongeloofwaardig dat u – nadat uw moeder reeds werd bedreigd door al

shabaab, ze door deze terroristische groepering werd ontvoerd en ze op gruwelijke wijze werd

vermoord – zou besluiten om het door al shabaab verboden goedje Qat te gaan verkopen. Hoewel

u verklaart dat sinds 2013 de overheid de macht had over Mahaday, geeft u immers zelf aan dat al

shabaab zich in El Baraf en de omgeving ervan bevond, als ze iets willen doen sluipen ze binnen,

meestal ’s nachts doen ze wat ze willen (cgvs 2 p. 6). Overigens zou al shabaab volgens uw eigen

verklaringen in 2014 de stad Mahaday wederom gedurende één nacht hebben veroverd, ook in 2015

hadden ze de stad aangevallen, evenwel ditmaal zonder opnieuw definitief de macht over te nemen

(cgvs 1 p. 26).

U stelt verder dat u op een nacht dd. 15 mei 2016 telefoon kreeg van een jongen, hij vroeg u om Qat

naar de munitiefabriek te brengen, alwaar de overheidssoldaten waren gevestigd. Gezien het voor u

voordeliger was om de Qat die nacht nog aan de man te brengen – anders is de Qat niet meer vers en

kan er minder winst uit worden gehaald – besloot u zich naar daar te begeven. Er kan opgemerkt

worden dat het compleet ongeloofwaardig lijkt dat u zich als jonge vrouw met het door al

shabaab verboden goedje Qat in het midden van de nacht naar een militaire basis zou begeven.

Hoewel al shabaab reeds sinds 2013 uit Mahaday zou zijn verdreven, geeft u immers zelf aan dat Al

shabaab nog steeds in El Baraf en de omgeving zou zijn gevestigd en dat zij ook in 2014 en 2015 de

stad Mahaday zouden zijn binnengedrongen (cgvs 1p. 26 en cgvs 2 p. 6). U gevraagd of u dan niet

bang was, stelt u enkel dat u de qat daar diende te brengen, als u dat niet deed, in de ochtend zou de

prijs dalen (cgvs 2 p. 16). Gepolst of het gebruikelijk is voor een Somali vrouw om naar een militaire

basis te gaan waar allemaal mannen aanwezig zijn, stelt u niet te hebben gepland binnen te gaan,

uw klant zou buiten aan de deur op u wachten, als je ermee in aanraking komt, doe je het (cgvs 2 p. 16).

U gevraagd of u uw man niet kon sturen, stelt u dat ze uw man niet zouden hebben betaald op dat

moment, als u zou gaan, zou u ze meteen laten betalen (cgvs 2 p. 16). U legt verder uit dat je indien je

met Qat begint, zacht bent, als je diep in de business gaat, word je evenwel hard, je weet dat de vrouw

voor wie je de qat verkoopt, u om uw geld zal vragen (cgvs 2 p. 16). U stelt dat u diegene bent die

verkoopt, in het begin toen u met de verkoop begon, beefde u als u een man zag die een wapen droeg,

later werd u sterk, zelfs als een gewapende man naar u kwam om qat, zei u betaal of vertrek (cgvs 2 p.

16). Uw verklaringen - zijnde dat u zich die nacht alsnog naar de militaire basis diende te

begeven om de qat aan de man te brengen gezien in de ochtend de prijs zou dalen en uzelf in

persoon diende te gaan omdat de klant anders niet direct zou betalen - is geen afdoende

verklaring waarom u zich alleen als jonge vrouw ’s nachts in het bezit zijnde van het door al

shabaab verboden goedje Qat naar een overheidsbasis zou begeven. U weet immers goed

genoeg tot wat al shabaab in staat is – uw moeder werd in 2013 door deze groepering gevangen

genomen en vermoord – en u geeft zelf aan dat al shabaab zich nog steeds in de omgeving

schuil zou houden (cgvs 2 p. 6). Geldgewin weegt dan ook niet op tegen het overduidelijke risico

dat u met deze actie zou lopen. Overigens kan er hierbij nog worden opgemerkt dat u tijdens het

gehoor aangaf dat ook andere mensen in uw buurt sigaretten verkochten in theehuizen, iedereen

trachtte immers te overleven, en dat ook dergelijke mensen reeds eerder werden geviseerd door

al shabaab (cgvs 2 p. 15). Zo hoorde u over een vrouw die een theehuis had en die ook daar

sigaretten verkocht, dat ze ineens zou zijn verdwenen (cgvs 2 p. 15). De inwoners van de stad hadden

dit verteld, ze stelden dat al shabaab haar meegenomen had (cgvs 2 p. 15). U schat dat deze

ontvoering een drietal maanden voor uw arrestatie plaatsvond (cgvs 2 p. 16). In dit opzicht is het dan

ook des te opmerkelijker dat u het risico zou nemen ’s nachts met het verboden goedje Qat op stap

te gaan richting de militaire basis, gezien er zich reeds eerder precedenten hadden voorgedaan.

U legt ter staving van uw asielaanvraag een ‘Certificat Médical’ en een lidkaart van GAMS Belgique

voor. Het ‘Certificat Médical’ vermeldt dat u type drie geïnfibuleerd bent en u een desinfibulatie zou

hebben ondergaan, u zou tevens genitale en urinaire infecties vertonen. U geeft aan tijdens uw gehoor

voor het cgvs dat u inderdaad via de Faraonische manier (cfr. type drie) werd besneden. U wenst met

dit attest aan te tonen dat het een groot probleem is voor alle Somalische meisjes, persoonlijk hebt u de

volgende problemen ervaren: “pijn bij maandstonden en moeilijkheden tijdens de huwelijksnacht, het is

mogelijk dat er bij de bevalling complicaties optreden, tevens ondervond u zelfs tijdens uw huwelijk erge
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problemen” (cgvs 1 p. 6). U was immers dichtgenaaid toen u ging trouwen, het was heel moeilijk, uw

moeder was er niet, een vroedvrouw werd geroepen, die sneed u open, u had hevige bloedingen, u

bloedde bijna dood (cgvs 1 p. 6). U gevraagd hoe u uw besnijdenis kadert binnen uw

huidige asielaanvraag en welke vrees u mogelijks wenst te koppelen aan de door u reeds ondergane

besnijdenis, luidt uw antwoord als volgt: “Ik wilde enkel aangeven dat ik door de besnijdenis medische

problemen heb, als ik ongesteld raak, ben ik drie dagen heel erg ziek, meisjes in het OC moeten dan

eten klaarmaken voor me, ik heb zoveel pijn, de dag dat ik ongesteld geraak doen al mijn darmen pijn

(cgvs 1 p. 7). Uit het feit dat u een besnijdenis type drie heeft ondergaan in het verleden en ten gevolge

daarvan fysieke klachten heeft, kan geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie van Genève worden afgeleid en u haalde ook geen elementen aan die hiertoe

zouden kunnen besluiten. Betreffende de in voornoemd attest vermelde desinfibulatie dient

er opgemerkt te worden dat u, zoals voorheen reeds opgemerkt, niet aannemelijk hebt gemaakt

daadwerkelijk (recent) afkomstig te zijn uit Mahaday, regio Middle Shabelle en u aldus geen zicht biedt

op uw feitelijke herkomst, wat noodzakelijk is voor de inschatting van uw vrees voor vervolging.

Overigens kan er nog gesteld worden dat u tijdens het gehoor bij het cgvs dd. 11 mei 2017 aangaf dat u

reeds in 2014 huwde met uw echtgenoot - Dhr. M.A.A. - en u daarna nooit kinderen heeft gebaard. De

door u aangehaalde desinfibulatie – die volgens uw verklaringen afgelegd voor het cgvs plaatsvond in

uw land van herkomst tijdens de periode dat u in het huwelijk trad en aldus van twee jaar voor uw

vertrek uit Somalië (cfr. 2016) dateert - heeft er klaarblijkelijk niet toe geleid om u aldaar in tussentijd te

re-infibuleren. Ten slotte koppelt u geen vrees aan uw mogelijks gedesinfibuleerde toestand en haalt u

geen elementen aan die hiertoe zouden kunnen besluiten.

U voegt tenslotte een medisch verslag dd. 16 augustus 2016 en dd. 06 september 2016 toe. Uit

eerstgenoemd attest blijkt enkel dat u zich op 12 augustus 2016 zou hebben aangeboden ter aanleiding

van buikpijn, er werden toen geen belangrijke anomalieën vastgesteld tijdens het door u ondergane

onderzoek, er werd enkel een verkalking van uw linker nier weerhouden. Het tweede medische attest

geeft aan dat u zich op 02 september 2016 wederom met buikpijn zou hebben aangemeld, u zou tevens

melding hebben gemaakt van een onregelmatige cyclus. De resultaten van het gevoerde onderzoek

situeerden zich binnen de normale limieten, er werd enkel een kleine abdominale hernia opgemerkt ter

hoogte van waar u melding maakte van pijn. U stelt omtrent deze medische attesten dat u naar de

dokter was gegaan omdat u ooit geraakt werd door een kogel, u hebt dat daar verteld en u hebt dit laten

vaststellen, men zou er een röntgenfoto van hebben genomen. U zou de verwondingen hebben

opgelopen op 21 mei 2016, u werd toen in uw land van herkomst naar het ziekenhuis gebracht alwaar

u een operatie onderging, u bleef uiteindelijk een week in het ziekenhuis omdat u een inwendige

bloeding had. U voegt er verder voor de volledigheid aan toe geen last te hebben van uw nieren. Er

dient te worden opgemerkt dat dit medisch attest geen sluitend bewijs kan vormen voor de oorzaak van

uw eventuele fysieke problemen, noch voor de omstandigheden waaruit deze eventuele problemen

voortvloeien. De arts kan enkel vaststellingen doen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens

hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Er moet echter worden opgemerkt dat een

arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijk omstandigheden kan schetsen waarbij de

aandoeningen werden opgelopen. Het door u neergelegde attest is aldus geen bewijs van de door u

aangehaalde feiten van vervolging die overigens zoals hiervoor vastgesteld, volstrekt niet geloofwaardig

worden geacht, omdat u uw (recent en permanent) verblijf te Mahaday, regio Middle Shabelle, de plaats

waarmee de vervolgingsfeiten die u aanhaalt onlosmakelijk verbonden zijn, niet aannemelijk wist te

maken.

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 12 januari 2018 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.
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Verzoekster verduidelijkt in haar verzoekschrift dat ze thans de benamingen voor haar clan heeft leren

accepteren; het zijn als het ware "geuzennamen" geworden. Ze legt uit dat deze namen in België wat

van hun scherpte verloren hebben. Aldus is het voor haar thans minder moeilijk om te zeggen dat ze

“Gabooye of Boon” is (zie CGVS-verslag 1, p. 14).

Waar verzoekster volgens verweerder een verwantschapsband tussen Boon en Tumal heeft verklaard,

stelt verzoekster dat het duidelijk om een begripsverwarring gaat, waarbij de term “subclan” een cruciale

rol speelt.

Verzoekster stelt wel degelijk op de hoogte te zijn van het feit dat “boon”, “gabooye” en “midgan”

algemene verzamelbenamingen zijn voor haar onder meer haar clan, zonder dat er daarom een

verwantschapsband tussen hen bestaat - zij heeft dit trouwens ook nooit verklaard. Het feit dat zij

zichzelf ook tot midgan rekent, toont duidelijk aan dat zij dit zo bedoeld heeft. Het verzoekschrift meent

dat verweerder spijkers op laag water zoekt door zich vast te pinnen op de term “subclan” die

verzoekster zou hebben gebruikt (What's in a name?). Verzoekster legt uit dat zij de term “Gabooye”

kent, omdat zij in een opvangcentrum verblijft waar niet alleen Somaliërs uit Centraal- en Zuid-Somalië

aanwezig zijn.

Bovendien voert het verzoekschrift aan dat het “verifiëren van iemands Somalische nationaliteit vereist

een uitgebreide en doorgedreven herkomstcheck. Hierbij mogen de vragen geenszins eenzijdig zijn.

Evenmin kan van de asielzoeker een encyclopedische kennis worden verwacht van zijn omgeving.”.

Verzoekster verwijst hierbij naar een advies van professor Abbink, antropoloog en professor aan het

Afrika Centrum van de Universiteit te Leiden, aan het UNHCR waarin hij stelde “dat veel Somali's

gewoonweg niet alle (kleine) dorpjes uit hun omgeving kennen”. Hij gaf voorts aan dat “In het geval van

plaatsnamen, dorpsnamen, winkels. overheidsgebouwen. etc. moet men er ook rekening mee houden

dat vele Somaliërs niet kunnen lezen of schrijven en de vele kleine dorpjes - (...) - niet (kunnen)

kennen.” Het verzoekschrift stipt aan dat hierbij dus niet wordt gesteld dat het vragen van “clanvragen”

geen deel uitmaakt van een herkomstcheck, integendeel. Wel wordt opgeroepen tot enig

relativeringsvermogen bij de analyse ervan.

Wat betreft de overstromingen in verzoeksters dorp haalt verzoekster een artikel aan in het

verzoekschrift. Zij stelt dat zij de regenval niet heeft gezien, nu deze plaatsvond in Ethiopië. Ze legt uit

dat zij op dat moment met de rivier geconfronteerd werd. Zij merkt tevens op dat zij juist in die periode

door Al Shabaab werd opgepakt (15 mei 2016) en erna in het ziekenhuis belandde. Het is aldus

absoluut niet ongeloofwaardig dat de verzoekende partij de overstroming vanaf 15 mei 2016, zoals

verweerder stelt, niet kan weergeven.

Bovendien was de periode ervoor wel degelijk een periode van grote droogte, zoals verzoekster correct

weergeeft in haar gehoor. Zij verwijst hiervoor naar een artikel van Reuters

(https://www.reuters.com/article/us-somalia-drought/somaliislamists-let-drought-hit-civilians-roam-in-

search-of-foodidUSKBN16N2HI).

Waar verzoekster tevens verweten wordt niet doorleefd genoeg te vertellen over Al Shabaab, stelt

verzoekster het volgende: “Zo zou zij zeggen dat zij denkt 15 of 14 jaar te zijn geweest toen Al Shabaab

haar dorp overnam, doch de verwerende partij vindt het vreemd dat zij dit niet precies weet omdat zij

zich wel het jaartal herinnert. Dit is nu toch werkelijk een nonargument. In Somalië weet bijna niet zijn

exacte leeftijd, laat staan dat verjaardagen gevierd worden. De verwerende partij zou hier rekening mee

moeten houden, ipv dit hout pijlen trachten te maken! Het argument omtrent het vermeende gebrek aan

doorleefdheid is niet alleen bijzonder subjectief, het is ook incorrect.”. Verzoekster verwijst naar een

passage uit het tweede gehoorverslag bij het CGVS waar zij concreet vertelt wat zij over Al Shabaab

weet (CGVS-verslag 2, p. 7). Verzoekster meent dat dit bezwaarlijk als evasief of ondoorleefd kan

beschouwd worden.

Verder wenst verzoekster te benadrukken dat zij verantwoordelijk was voor het overleven van haar

familie. In tegenstelling tot in België bestaat er in Somalië geen OCMW dat zorgt voor de

hulpbehoevenden. Het verzoekschrift betoogt dat het lijkt of verweerder – bij de analyse van het relaas

van verzoekster - niet uit zijn Belgisch denkkader wil treden. Met betrekking tot de verkoop van qat

verduidelijkt verzoekster dat zij de militaire basis niet binnenkwam. “Zij ging niet als een "kortgerokt

Roodkapje" met een mandje vol qat de militaire basis binnen. Neen, zij bleef buiten voor de deur, de

militairen kwamen naar buiten en zij verkocht aldaar aan de militairen die zij kende. De fantasie van de

verwerende partij hoeft dus niet op hol te slaan, zo opwindend was het immers allemaal niet.”.
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Verzoekster stelt dat het beperkt inlevingsvermogen van verweerder helemaal duidelijk wordt wanneer

zij stelt dat het geldgewin niet opweegt tegen de risico's. “Voor de verzoekende partij was het immers

geen kwestie van geldgewin, maar wel één van overleven!”. Opnieuw is het volgens het verzoekschrift

duidelijk dat verweerder er niet in slaagt om buiten zijn Belgisch denkkader te treden.

Tot slot meent verweerder dat de besnijdenis (type III) van verzoekster en de ondergane desinfibulatie

geen verdere analyse behoeft, aangezien de herkomst van verzoekster volgens haar ter discussie staat.

Zoals blijkt uit dit verzoekschrift is er geen geldig motief om de herkomst van verzoekster in twijfel te

trekken.

Verzoekster haalt rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen aan: “De RvV heeft reeds

herhaaldelijk gesteld dat de besnijdenis zelf en haar gevolgen dermate traumatisch kunnen zijn dat ze

elke terugkeer ondenkbaar maken (RvV nr. 155 975 dd. 3 november 2015 ; RvV nr. 151 340 dd. 27

augustus 2015; RvV nr. 151 463 du 31 augustus 2015, CCE arrêt du 12 novembre 2015.)”.

Verzoekster haalt tevens volgende passage aan:

“14. The permanent and irreversible nature of FGM as described earlier, however, supports a finding

that a woman or girl who has already undergone the practice before she seeks asylum, may still have a

well-founded fear of future persecution. Depending on the individual circumstances of her case and the

particular practices of her community, she may fear that she could be subjected to another form of FGM

and/or suffer particularly serious long-term consequences of the initial procedure. In other words, there

is no requirement that the future persecution feared should take an identical form to the one previously

endured, as long as it can be linked to a Convention ground.” (Matter of A-T, Respondent, Decided by

the US Attorney General, 22 September 2008, available at

http://www.unhcr.org/refworld/docid/48d8a0df2.html; Khadija Ahmed Mohamed y. Alberto R. Gonzales,

Attorney General , US Court of Appeals, Ninth Circuit, 10 March 2005, available at:

http://www.unhcr.org/ refworld/docid/4238llc04.html. The Court found that FGM amounts to “continuing

and permanent persecution”).

Verzoekster betoogt dat het gegeven dat zij serieuze lange termijngevolgen ondervindt van de

besnijdenis door verweerder zelf bevestigd werd in de bestreden beslissing.

Zij haalt artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet aan.

Het verzoekschrift voert aan dat een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig

onderzoeken dan ook op een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel schendt en dat verweerder tevens de materiële

motiveringplicht schendt.

Verwerende partij motiveert volgens verzoekster absoluut niet omtrent het asielrelaas. Nochtans vormt

dit de voornaamste reden waarom verzoekster haar land van herkomst verlaten heeft en zij hier

uitgebreid over verteld heeft tijdens het gehoor.

Verzoekster meent dat de thans bestreden beslissing niet gesteund is op daadwerkelijke

tegenstrijdigheden of omissies, doch enkel op kleine onbenullige verklaringen. Verzoekende partij heeft

hierboven de argumenten van verwerende partij weerlegd en aangetoond waarom zij weldegelijk meent

in aanmerking te komen voor internationale bescherming.

Verwerende partij is op zijn minst onredelijk te werk gegaan bij de beoordeling van het asielgehoor en

asielrelaas van verzoekende partij.

Verzoekster volhardt wel degelijk afkomstig te zijn van Somalië en daar steeds te hebben gewoond.

In hoofdorde vraagt verzoekster om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en uiterst subsidiair om de thans bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster een advies van het UNHCR in het kader van de asielaanvraag

van mevrouw Y.
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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. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale

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

individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. Voor zover een kandidaat-vluchtelinge bij de behandeling van haar asielaanvraag bij de

asieladministraties geen originele identiteitsdocumenten neerlegt, moet haar voorgehouden identiteit op

overtuigende wijze blijken uit haar verklaringen. Hierbij blijkt uit vaste rechtspraak dat de asielzoeker in

staat moet zijn te antwoorden op eenvoudige vragen over de streek van afkomst (RvS 6 januari 2003,

nr. 114.251; RvS 12 februari 2003, nr. 115.776). De commissaris-generaal beschikt in deze over een

discretionaire bevoegdheid om te oordelen of de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om aan

de beweerde herkomst en nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen. Er wordt niet verwacht

dat verzoekster alle antwoorden kan geven op elke vraag van de dossierbehandelaar maar het geheel

van de verklaringen moet wel een bekendheid aantonen met de plaats waar zij jarenlang gewoond

heeft, en de problemen aannemelijk maken waarom zij gevlucht is.

2.4.2. Aangezien verzoekster verklaart te zijn geboren op 1 februari 1992 in de stad Mahaday, district

Jawhar, provincie Middle Shabelle, Somalië, en aldaar te hebben gewoond en gewerkt tot haar vlucht op

2 juli 2016 (verklaring DVZ, punten 4, 5, 10, 31), kan van verzoekster de kennis verwacht worden

waaruit kan blijken dat zij haar hele leven in Mahaday, Somalië heeft gewoond. Ook al wordt niet

verwacht dat verzoekster over alle geografische, maatschappelijke en socio-politieke aspecten van

Somalië een gedetailleerde kennis beschikt, dan zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat

verzoekster haar herinneringen aan haar persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet

kan toelichten, temeer verzoekster een volwassen vrouw van 24 jaar was op het moment van haar

vertrek. Uit het administratief dossier kan blijken dat verzoekster ruim de mogelijkheid werd geboden

haar herkomst toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoekster kon

toelaten haar bekendheid aan te tonen met haar streek van herkomst en met haar sociale en

maatschappelijke omgeving. Verzoeksters geografische, maatschappelijke en socio-politieke en

clankennis is echter ernstig ontoereikend.

2.4.3. Vooreerst maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij tot een minderheidsgroep behoort. Zo stelt

zij tijdens haar eerste gehoor op de zetel van het CGVS dat zij tot de clan “Gabooye of Boon” behoort

(gehoorverslag van het CGVS van 11 mei 2017, ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-

verslag 1), p. 4), tot de subclan Tumaal (CGVS-verslag 1, p. 13, p. 15). Verzoekster maakt doorheen het

gehoor herhaaldelijk gebruik van de term “Boon” om haar eigen groep aan te duiden en geeft aan dat zij

deze scheldnaam aanvaard heeft (CGVS-verslag 1, p. 13-14, p. 16).

Het gegeven dat verzoekster stelt dat Boon de benaming is van haar clan ondergraaft aldus de

geloofwaardigheid van haar bewering tot een minderheidsclan te behoren, nu verzoekster ook zelf

aangeeft dat Boon als scheldwoord wordt gehanteerd door andere Somaliërs. De Raad kan niet inzien

dat verzoekster, die beweert van afkomst Tumaal te zijn, naar haar eigen groep zou verwijzen met het

scheldwoord Boon. Bovendien stelt verzoekster verkeerdelijk dat Tumaal een subclan van Boon zou zijn



RvV X - Pagina 10

(CGVS-verslag, p. 13, p. 15), alsook dat Midgan een subclan van Boon zou zijn (CGVS-verslag, p. 17)

waaruit blijkt dat verzoekster geenszins beseft dat dit geen clannaam is. Immers uit de informatie in het

administratief dossier blijkt dat bepaalde groepen zoals Midgan, Tumal en Yibir gezamenlijk worden

omschreven als Boon, maar dat hun patrilineaire afstamming niet teruggaat tot een gemeenschappelijke

voorvader (“Minderheidsgroepen in Somalië”, p. 7). Ook de Tumaal zou overigens geen clan zijn, noch

genetisch, noch genealogisch, ze hebben geen onderlinge en gemeenschappelijke genealogische band

(“Minderheidsgroepen in Somalië”, p. 24). Tevens valt niet te rijmen dat verzoekster enerzijds stelt tot de

Tumaal te behoren en zich anderzijds eveneens tot de Midgan, dat overigens ook een scheldwoord

betreft (“Somalia: The Gabooye (Midgan) people, including the location of their traditional homeland,

affiliated clans, and risks they face from other clans”) rekent (CGVS-verslag 1, p. 17).

Evenmin kan worden aangenomen dat verzoekster, als lid van een minderheidsclan in Mahaday, haar

eigen etnie zou benoemen met “Gabooye” (CGVS-verslag 1, p. 4, p.14). Immers, de naam Gabooye

wordt voornamelijk in het noorden van Somalië gehanteerd, de naam Boon voornamelijk in het zuiden

van Somalië (Landinfo “Somalia: Low status groups”, p. 3). Uit de informatie in het administratief dossier

blijkt voorts dat Gabooye, net zoals Boon, een overkoepelende term is om de beroepsgroepen zoals

Tumal, Yibir, Midgan, mee aan te duiden en aldus geen clan is te noemen. Verzoekster stelt dan ook

incorrect dat Gabooye “één clan die in Somalië is” (CGVS-verslag 1, p. 14) en dat zij in Centraal

Somalië Gabooye en in Zuid Somalië Boon zou worden genoemd (CGSV-verslag 1, p. 16). Gezien

verzoeksters incoherente en ongeloofwaardige verklaringen omtrent haar behoren tot een

minderheidsclan en het gegeven dat zij de verschillende termen Boon, Gabooye, Tumaal en Midgan

foutief en door elkaar gebruikt, is het geenszins aannemelijk dat verzoekster tot een minderheidsgroep

behoort.

2.4.4. Waar verzoekster in het verzoekschrift aanvoert dat zij de benamingen voor haar clan heeft leren

accepteren en dat het als het ware “geuzennamen” geworden zijn, toont dit andermaal aan dat

verzoekster in werkelijkheid niet tot een minderheidsgroep behoort.

Voorts betoogt verzoekster wel degelijk op de hoogte te zijn van het feit dat “boon”, “gabooye” en

“midgan” algemene verzamelbenamingen zijn voor, onder meer, haar clan. Dit betreft een loutere

bewering die geen steun vindt in verzoeksters verklaringen, nu verzoekster herhaaldelijk de woorden

“clan” en “afstammen van” gebruikte in haar omschrijvingen (CGVS-verslag 1, p. 17). De Raad ziet niet

in hoe dit kan gezien worden als begripsverwarring, zoals verzoekster in het verzoekschrift aanvoert.

Waar verzoekster in het verzoekschrift uitlegt dat zij de term “Gabooye” kent, omdat zij in een

opvangcentrum verblijft waar niet alleen Somaliërs uit Centraal- en Zuid-Somalië aanwezig zijn, merkt

de Raad op dat verzoekster bij het CGVS ondubbelzinnig liet optekenen: “ik stelde me in Somalie voor

als lid van Gaboye en Boon” (CGVS-verslag 1, p. 17). Uit het administratief dossier blijkt dat kennis over

de eigen clan wordt doorheen het leven door vele facetten van het sociale gebeuren bijgebracht en dus

niet hoeft ingestudeerd te worden. Uit verzoeksters verklaringen kan slechts afgeleid worden dat ze een

clanaanhoren heeft verzonnen en haar verklaringen hierover gebrekkig instudeerde.

2.4.5. Waar in het verzoekschrift verwezen wordt naar een advies van het UNHCR over de zaak van

asielzoeker Y., wiens asielrelaas op geen enkele wijze verbonden is met verzoeksters asielrelaas, wijst

de Raad erop dat elk asielrelaas op zijn individuele merites wordt beoordeeld en dat aldus de verwijzing

naar de feitelijke beoordeling en specifieke omstandigheden eigen aan dit ander, aan verzoeksters

asielrelaas vreemd asieldossier, niet nuttig wordt aangevoerd. Daarbij kan nog worden vastgesteld dat

professor Abbink’s titels wel worden aangevoerd maar er wordt niet duidelijk gemaakt waar hij zijn

expertise voor Somalië opdeed. In het bijzonder is van belang of hij in Somalië zelf antropologische

studies heeft uitgevoerd of enkel bij de uitgeweken Somalische bevolking en/of vluchtelingen buiten

Somalië en bij welke generatie. De Raad ziet evenmin in, noch wordt dit toegelicht, hoe op basis van het

UNHCR-advies conclusies kunnen geformuleerd worden naar de wijze van ondervraging in verzoeksters

asielzaak. Temeer gezien verzoekster niet ondervraagd werd over “alle clans en (kleine) dorpjes uit hun

omgeving”, zoals het advies aanklaagt, maar over haar eigen clan, de aanwezige clans in haar regio,

haar onmiddellijk waarneembare leefomgeving, zoals de rivier, en gebeurtenissen in haar beweerde

regio van herkomst.

2.4.6. Ook verzoeksters kennis aangaande ingrijpende gebeurtenissen in Mahaday ondermijnt haar

beweerde herkomst.

Zo stelde verzoekster dat zij in haar leven twee grote overstromingen had meegemaakt, een in 2013 en

een in 2015, en dat er na 2015 geen grote overstromingen hadden plaatsgevonden in Mahaday (CGVS-

verslag 1, p. 25, p. 28; gehoorverslag van het CGVS van 13 juni 2017, ook wel notities persoonlijk

onderhoud (hierna: CGVS-verslag 2), p. 23-24, p. 28). Verzoekster voegde eraan toe dat er in januari

2016 immers een droogte was begonnen en dat er pas opnieuw “een heel klein beetje regen viel” na
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verzoeksters vertrek uit Somalië (CGVS-verslag 2, p.28). Uit de informatie in het administratief dossier

blijkt nochtans dat de rivier de Shabelle in mei 2016 buiten zijn oevers trad, met duizenden ontheemde

mensen in Centraal en Zuid Somalië en een humanitaire crisis tot gevolg. Vanaf 15 mei 2016 tastte de

overstroomde rivier tal van dorpen en steden aan, waaronder verzoeksters district Mahaday (“Somalia –

Thousands Displaced as Shabelle River Overflows”). Hiermee geconfronteerd, stelde verzoekster “Er

was geen overstroming, ik weet het ik kwam van die stad toen. Er was wel heel weinig aan het regenen

op moment dat ik er vertrok.” (CGVS-verslag 2, p. 28). Verzoekster ontkent louter en past haar

verklaringen aan naarmate zij geconfronteerd wordt met haar ongeloofwaardige verklaringen.

Voorgaande vaststellingen ondergraven verzoeksters aanwezigheid in Mahaday ten tijde van deze

overstroming. Deze deed zich overigens voor in dezelfde maand als haar beweerde detentie bij Al

Shabaab.

2.4.7. Verzoekster voert aan dat ervoor wel degelijk een periode van grote droogte plaatsvond en

verwijst hiervoor naar een artikel van Reuters (https://www.reuters.com/article/us-somalia-

drought/somaliislamists-let-drought-hit-civilians-roam-in-search-of-foodidUSKBN16N2HI). Dat er een

droogte was in de periode die verzoekster aangaf, neemt niet weg dat verzoekster geen weet heeft van

de zware regenval in de weken voor de overstroming van de Shabelle, alsook van de overstroming van

de Shabelle zelf.

2.4.8. Voorts hollen verzoeksters ondoorleefde verklaringen over het leven onder Al Shabaab haar

voorgehouden herkomst uit Mahaday uit. Verzoekster geeft aan dat Al Shabaab Mahaday in 2009 zou

hebben ingenomen en in 2013 verdreven werd (CGVS-verslag 2, p. 8, p. 10). Zij blijft echter steken in

vage en oppervlakkige verklaringen als “Mijn leven was moeilijk”, “Ik en de 2 kinderen leefden thuis, we

sliepen niet in de nacht we waren bang. Ik was bang snachts, ik dacht zullen ze komen zullen ze jou of

de 2 kinderen meenemen”, “Ik was bang s nachts, ik en de kinderten waren in en plaats en we deden de

deur dicht, zeg haar dat ik elke nacht huilde als ik aan moeder dacht (AZ heeft tranen in haar ogen)”, “Ik

sluierde me altijd. We aten wat God ons die dag gaf. Mijn leven was moeilijk, ik was bang dat het kind

was meegenomen” (CGVS-verslag 2, p. 14). Dat verzoekster niet verder geraakt dan te stellen dat het

leven moeilijk was, ze bang was en zich altijd sluierde, kan slechts aantonen dat verzoekster niet onder

het bewind van Al Shabaab heeft geleefd.

2.4.9. In het verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoekster wel degelijk doorleefd kan vertellen over

het leven onder Al Shabaab overheersing, hierbij verwijzend naar verzoeksters verklaring tijdens het

tweede gehoor bij het CGVS: “AS verbood vrouwen Batti kledij buiten te dragen je moest lange kledij

dreagen tot op de grond. Ons huis is van takken gemaakt. Als ze je zagen wanneer ze voorbijkwamen

tussen de takken en je had geen sluier aan kwamen ze binnen en je kreeg zweepslagen. Sigaretten zijn

verboden, tabak was verboden. Een man en een vrouw kunnen geen geheime huwelijken afsluiten door

met elkaar ergens weg te lopen. Als je een kleine winkel hebt moet je zakat betalen. Als je bv sesam

plant of mais, kleine hoeveelheden, bv 5 eenheden dan nemen ze er één van, zelfs zonder te vragen ze

pakken het af. Zelfde als nomaden, die buiten de stadwonen. Mensen zijn bang, dat ze er niet over

praten als AS iets hoort dan snijden ze je tong eruit.” (CGVS-verslag 2, p. 7). Verzoekster beperkt zich

tot algemene verklaringen aangaande het bewind van Al Shabaab. Hieruit blijkt geenszins dat zij

persoonlijk in aanraking is gekomen met de groepering, laat staan dat zij vier jaar onder Al Shabaab

overheersing zou hebben geleefd.

2.4.10. Verzoeksters herkomst uit Mahaday wordt voorts ondergraven door volgende vaststellingen: (i)

verzoekster heeft het tijdens het eerste gehoor bij het CGVS over “de rivier en die passeert ons”, maar

kent de naam van de rivier niet (CGVS-verslag 1, p. 28). Tijdens het tweede gehoor weet verzoekster

dan weer wel te vertellen dat de rivier de Shabelle heet (CGVS-verslag 2, p. 23), wat slechts aantoont

dat verzoekster kennis kan instuderen; (ii) verzoekster geeft aan dat de Jareer “bij ons [wonen]”, maar

geeft verkeerdelijk aan dat deze tot de Samaal behoren (CGVS-verslag 1, p. 15-16); (iii) verzoekster

stelt foutief dat de Rahanweyn tot de Digil en Mirifle behoren, terwijl het net omgekeerd is (CGVS-

verslag 1, p. 21).

2.4.11. Uit voorgaande kan slechts overduidelijk worden afgeleid dat verzoekster niet afkomstig is uit

Mahaday, Somalië.

De door haar aangehaalde problemen met Al Shabaab, die zich zouden hebben afgespeeld in

Mahaday, Somalië, zijn derhalve eveneens ongeloofwaardig. Dit klemt te meer nu de Raad geen enkel

geloof hecht aan verzoeksters voorgehouden asielrelaas, gezien (i) niet kan worden ingezien dat

verzoekster – nadat haar moeder reeds werd bedreigd door Al Shabaab, ze door deze terroristische

groepering werd ontvoerd en ze op gruwelijke wijze werd vermoord (in stukken gesneden) – meteen
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besluit om op dezelfde publieke plaats de door Al Shabaab verboden qat te gaan verkopen, terwijl

verzoekster zelf aangaf dat Al Shabaab zich nog verschuilde in de omgeving (CGVS-verslag 1, p. 24;

CGVS-verslag 2, p. 2, p. 6); (ii) het niet aannemelijk is dat verzoekster zich als jonge vrouw met een

levering verboden qat in het midden van de nacht naar een militaire basis zou begeven (CGVS-verslag

2, p. 16).

2.4.12. Verzoekster kan met haar verklaringen haar herkomst uit Somalië niet aantonen en dus evenmin

de problemen die zich aldaar zouden hebben voorgedaan.

2.4.13. Het door verzoekster bij het CGVS neergelegde medisch attest van 4 oktober 2016 waaruit blijkt

dat verzoekster besneden is en haar lidkaart van GAMS doen geen afbreuk aan bovenstaande

vaststellingen omtrent haar herkomst. De lidkaart van GAMS is slechts een bewijs van haar

lidmaatschap van deze organisatie, dat overigens niet betwijfeld wordt.

Het medisch attest toont aan dat verzoekster een besnijdenis type 3 en een desinfubilatie heeft

ondergaan, en dat zij genitale of urinaire infecties heeft. Gevraagd naar haar actuele vrees in verband

met besnijdenis, stelde verzoekster louter “Ik wilde enkel aangeven dat ik door besnijdenis medische

problemen heb, als ik ongesteld raak ben ik 3 dagen heel erg ziek, meisjes in het OC moeten dan eten

klaarmaken voor me, ik heb zoveel pijn. De dag dat ik ongesteld geraak doen al mijn darmen pijn.”

(CGVS-verslag 1, p. 7). Uit het feit dat verzoekster een besnijdenis type drie heeft ondergaan in het

verleden en ten gevolge daarvan beweert fysieke klachten te hebben, kan geen gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie van Genève worden afgeleid. Verzoekster haalde

evenmin elementen aan die hiertoe zouden kunnen besluiten. Wat betreft de in voornoemd attest

vermelde desinfibulatie, herneemt de Raad dat verzoekster niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit

Somalië, zodat haar vrees ten aanzien van dit land ook niet dient te worden onderzocht.

Tevens gaf verzoekster aan dat zij reeds in 2014 huwde met haar echtgenoot en dat zij daarna nooit

kinderen heeft gebaard (CGVS-verslag 1, p. 6-7). De door verzoekster aangehaalde desinfibulatie – die

volgens verzoeksters verklaringen plaatsvond in haar land van herkomst tijdens de periode dat zij in het

huwelijk trad (CGVS-verslag, p. 6) en aldus van twee jaar voor haar beweerde vertrek uit Somalië

dateert – heeft er klaarblijkelijk niet toe geleid om haar aldaar in tussentijd te re-infibuleren. Ten slotte

koppelt verzoekster geen vrees aan haar gedesinfibuleerde toestand en haalt zij evenmin elementen

aan die hiertoe zouden kunnen besluiten, noch objectieven informatie hierover.

2.4.14. Verzoekster legt tevens een medisch verslag van 16 augustus 2016 en een van 6 september

2016 neer. Uit het eerste attest blijkt enkel dat verzoekster zich op 12 augustus 2016 zou hebben

aangeboden ter aanleiding van buikpijn en dat er toen geen belangrijke anomalieën werden vastgesteld.

Het tweede medische attest geeft aan dat verzoekster zich 2 september 2016 andermaal met buikpijn

zou hebben aangemeld en melding hebben gemaakt van onregelmatige cyclus. Verzoekster verklaarde

hieromtrent: “Ik ben naar de dokter gegaan omdat ik ooit geraakt was met kogel en die ging langs de

andere kant uit. Ik heb dit laten vaststellen” (CGVS-verslag 1, p. 5). Geen van beide attesten bevatten

echter een officiële vaststelling van het door verzoekster voorgehouden kogellitteken. Hoe dan ook is

een medisch attest geen sluitend bewijs voor de oorzaak van eventuele fysieke problemen, noch voor

de omstandigheden waaruit deze eventuele problemen voortvloeien. De arts kan enkel vaststellingen

doen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met

zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Er

moet echter worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijk

omstandigheden kan schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen. De door verzoekster

neergelegde attesten zijn aldus geen bewijs van de door haar aangehaalde feiten van vervolging, die

overigens reeds hierboven ongeloofwaardig werden bevonden.

2.4.15. Verzoekster brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven. Verzoekster beperkt zich aldus tot het herhalen van het

asielrelaas, het formuleren van boute beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en

excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te voeren.

2.4.16. 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.
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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 Mahaday, Somalië. Verzoekster toont immers

niet aan waar zij verbleef vooraleer in België asiel aan te vragen.

2.5.2. Gelet op het feit dat verzoekster de door haar beweerde herkomst uit 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 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 procedure 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 zesentwintig april tweeduizend achttien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


