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nr. 136 772 van 22 januari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 4 augustus 2014

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

staatlozen van 1 juli 2014.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

8 januari 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN WALLE loco advocaat C.

VAN CUTSEM en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert de Somalische nationaliteit te bezitten en te behoren tot de minderheidsgroep Asharaaf.

U werd geboren op 6 maart 1995 in Dinsoor, Somalië. U verliet Somalië toen u vier jaar oud was, in

1999, samen met uw moeder, uw grootmoeder en uw jongste broer en zus. Uw vader kwam in hetzelfde

jaar met uw oudere broer en twee oudere zussen naar België. U verbleef sinds 1999 met uw moeder in

Dire Dawa. U volgde koranschool gedurende de periode die u in Ethiopië doorbracht en volgde

daarnaast twee of drie jaar avondschool Frans, telkens drie maand gedurende de zomer. Toen uw

moeder in 2009 overleed, bleef u bij uw grootmoeder. Na de dood van uw moeder besloten uw ooms

langs vaderskant dat u zou moeten trouwen met (D.), een oude man van 60 of 70 jaar oud. Uw

grootmoeder legde u uit dat u in het geval u zou trouwen opnieuw besneden zou moeten worden, om
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naar het derde niveau van besnijdenis te gaan, zodat uw man de zekerheid zou hebben dat u nog

maagd bent. Uw tante besprak uw nakende huwelijk met uw grootmoeder en ging op zoek naar een

smokkelaar om u uit het land te halen en met uw broer en zussen te verenigen. Na twee manden, op 24

november 2012, vertrok u uit Ethiopië. U werd door een smokkelaar naar Italië gebracht, waar u twee

dagen verbleef. Vervolgens kwam u per vliegtuig naar België. U vroeg op 27 november 2012 een eerste

maal asiel aan. Op 5 juli 2013 verklaarde de Dienst Vreemdelingen zaken (hierna DVZ) uw

asielaanvraag onontvankelijk, omdat u geen gevolg gaf aan een oproeping die zij op 21 februari 2013

aangetekend naar uw gekozen woonplaats verstuurden. Zonder naar uw land terug te keren diende u

op 24 februari 2014 huidige, tweede asielaanvraag in.

B. Motivering

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

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

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U stelt de Somalische nationaliteit te hebben, geboren te zijn in Somalië en sinds u vier jaar oud was

in Dire Dawa, Ethiopië verbleven te hebben (zie gehoorverslag CGVS p. 4, 10).

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 en van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Uit de stukken in

het administratief dossier en uit uw verklaringen blijkt duidelijk dat u niet heeft voldaan aan

deze medewerkingsplicht.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde

Somalische nationaliteit, noch aan uw verblijf in Dire Dawa, Ethiopië. Dit is nochtans belangrijk voor de

beoordeling van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Identiteit,

nationaliteit en herkomst maken immers de kernelementen uit in een asielprocedure. Het is binnen het

kader van deze fundamentele gegevens dat een asielrelaas op zijn intrinsieke merites kan beoordeeld

worden. Het principe van internationale bescherming als surrogaat en laatste uitweg voor het ontbreken

van een nationale bescherming, veronderstelt de plicht van elke asielzoeker eerst de nationaliteit en

bescherming te benutten waarop hij aanspraak kan maken. Bij de beoordeling van de noodzaak aan

internationale bescherming en derhalve de vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, is het

essentieel bij voorbaat te bepalen in welk(e) land(en) van herkomst enerzijds de vervolging zich

voordoet of ernstige schade veroorzaakt wordt en anderzijds in welk(e) land(en) van herkomst

bescherming kan worden gezocht en effectief kan worden ingeroepen in de zin van artikel 48/5, § 1 en 2

van de vreemdelingenwet. De commissaris-generaal heeft dan ook terecht uw voorgehouden herkomst,

nationaliteit en plaatsen van verblijf grondig bevraagd en beoordeeld. Indien u beweert de Somalische

nationaliteit en herkomst te hebben, dan dient uw ingeroepen vrees voor vervolging of ernstige schade

evenals de mogelijke nationale bescherming ten opzichte van Somalië te worden beoordeeld. Indien u,

zoals u beweert, langere tijd in een ander land dan Somalië verbleven heeft, kan dit een geringe kennis

over Somalië verantwoorden. Echter, in dit geval moet u uw verblijf in een ander land dan Somalië

kunnen aantonen. Indien het geheel van verklaringen over de voorgehouden Somalische nationaliteit,

herkomst en plaatsen van verblijf niet aannemelijk geacht worden, maakt u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk en dient de commissaris-generaal te besluiten tot de

weigering van internationale bescherming.

Uw kennis over zowel uw land van geboorte, Somalië, als uw land van (beweerd)

langdurig verblijf, Ethiopië (Dire Dawa), blijkt bijzonder beperkt, waardoor u niet kon overtuigen

werkelijk in Somalië geboren te zijn en sinds u vier jaar oud was in Dire Dawa verbleven te

hebben.

Vooreerst dient opgemerkt dat uw advocate gewag maakte van problemen met de vertaling bij

het eerste gehoor bij DVZ, hoewel er in het dossier nergens vermeld wordt dat u enige problemen met

de vertaling zou hebben aangegeven. Integendeel verklaarde u expliciet dat u de taal waarin het gehoor

bij DVZ plaatsvond voldoende beheerste om de problemen die tot uw vlucht geleid hebben te

verwoorden en er vragen over te beantwoorden (zie ‘Verklaring betreffende procedure d.d. 28/2/2014

in administratief dossier). Tijdens het gehoor voor het CGVS werd u gevraagd de problemen die u bij

DVZ zou gehad hebben toe te lichten, waar op u aangaf niet goed Somali te spreken. Gevraagd echter

welke talen u goed spreekt, stelde u thuis Somali te spreken en ook Frans (zie CGVS p. 2). U

werd uitdrukkelijk gevraagd om eventuele problemen meteen te signaleren (CGVS p. 2), maar u haalde

op geen enkel moment tijdens het gehoor problemen met de vertaling aan. Uit uw antwoorden op de

vragen blijkt bovendien dat u deze begreep. Op het einde van het gehoor werd u nog expliciet gevraagd
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of u de tolk goed had begrepen, waarop u bevestigend antwoordde (CGVS p. 22). Er mag dan ook

van uitgegaan worden dat u de tolk, die zowel tijdens uw gehoor bij DVZ als tijdens uw gehoor bij het

CGVS optrad, steeds goed kon begrijpen.

Volgens uw verklaringen reisde u samen met uw moeder, grootmoeder en twee van uw zussen

vanuit Somalië naar Dire Dawa (zie CGVS p. 6, 9). Twee ooms langs vaderskant en een tante

langs moederskant verblijven eveneens in Ethiopië (CGVS p. 7). Zij verbleven al in Ethiopië voor u er

zelf naartoe verhuisde (CGVS p. 9). De ooms van uw vader hadden elk vijf kinderen (CGVS p. 9). Het

zijn deze ooms die u volgens uw verklaringen wilden dwingen om te trouwen (CGVS p. 20), waardoor

u, zoals gebruikelijk bij Somalische meisjes, ook een tweede keer besneden zou moeten worden (CGVS

p. 21). Aangezien u in Ethiopië bij uw moeder en later bij uw grootmoeder woonde (CGVS p. 6), uw

ooms beslissingen namen over met wie u zou moeten trouwen (CGVS p. 19, 20) en u bovendien

contact had met de kinderen van uw ooms (CGVS p. 21), alle afkomstig uit Somalië (CGVS p. 8, 9, 14),

mag verondersteld worden dat u enige kennis over uw Somalische achtergrond hebt meegekregen van

uw familie. U kon echter enkel vertellen dat u in Dinsoor geboren werd en tot de clan Sheikhal

behoort (CGVS p. 4, 8). U weet verder niets te vertellen over de clan Sheikhal, u kent er geen subclans

van, noch weet u of het tot een grotere clan behoort (CGVS p. 8). Met betrekking tot uw clan dient

bovendien opgemerkt dat u voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde tot de (minderheidsgroep)

Asharaf te behoren (zie verklaring DVZ in administratief dossier, pt. 6d en 6e), terwijl u tijdens het

gehoor voor het CGVS verklaart tot de clan Sheikhal te behoren (CGVS p. 8). Wanneer u hierop

gewezen wordt stelt u slechts dat u wel degelijk zei tot de Sheikhal te behoren, wat niet gestaafd wordt

door de stukken in het administratief dossier. Desgevraagd kan u evenmin enige andere Somalische

clan noemen (CGVS p. 8). Wel noemt u de Isse gemeenschap, gevraagd naar etnieën die in Dire Dawa

leven (CGVS p. 11). U bevestigt dat de vrouwen die u kende uit de Isse gemeenschap, van de Isse clan

zijn (CGVS p. 12). Nochtans wonen er verschillende subclans van de grotere clan Dir in de regio Dire

Dawa (waaronder ook de Isse). Men zou dan ook verwachten dat u op zijn minst spontaan de clan Dir

en enkele van zijn subclans zou kunnen opnoemen indien u werkelijk in Dire Dawa gewoond hebt van

uw vierde tot zeventiende levensjaar.

Gevraagd naar andere etnieën die in Dire Dawa leefden, stelt u van de Somali’s slechts de Isse

te kennen en noemt u verder slechts de Amhara, en ‘de Ethiopiërs in het algemeen’, zonder deze nader

te kunnen beschrijven (CGVS p. 12). Gevraagd of u nog andere Ethiopische etniën kende, stelde u dat

er nog verschillende zijn, maar dat u deze niet kent (CGVS p. 12). Evenmin weet u of de Amhara in

de meerderheid zijn (CGVS p. 12), al stelt u dat er meer Amhara dan Somali in Dire Dawa leven, omdat

het het land van de Amhara is (CGVS p. 12). Gevraagd of er in Dire Dawa nog andere talen dan

Amhaars en Somalisch gesproken worden, stelt u dit niet te weten (CGVS p. 12). De Oromo noemde u

in het geheel niet. Wanneer u het woord Oromo wordt aangeboden stelt u dat het een clan is die deel

uitmaakt van Ethiopië en u denkt dat er Oromo in Dire Dawa zijn. Volgens de informatie waarover het

CGVS beschikt maken de Oromo nochtans de grootste bevolkingsgroep (46.1%) in Dire Dawa uit.

Daarop volgen de Somali’s (24.4%) en tenslotte de Amhara (20.3%) (zie informatie administratief

dossier). Men zou dan ook verwachten dat u de Oromo spontaan noemt, gevraagd naar

bevolkingsgroepen of talen in Ethiopië, op zijn minst dat u met zekerheid kan zeggen of ze in Dire Dawa

wonen, indien u werkelijk zelf verschillende jaren in Dire Dawa verbleven zou hebben (van 1999 tot

2012, CGVS p. 6, 9, 12), en er koranschool en avondles gevolgd zou hebben (CGVS p. 9, 10).

Gevraagd naar wijken en straten in Dire Dawa, kon u enkel uw eigen wijk, Alla Ibaday, en de ‘wijk van

de Isse’ noemen (CGVS p. 11). U kon geen enkele straatnaam in Dire Dawa noemen (CGVS p. 11). U

had geen weet van een zee of rivier in de buurt van Dire Dawa, hoewel de Dechatu rivier door de stad

Dire Dawa stroomt (zie informatie administratief dossier). U herinnert zich geen overstromingen in Dire

Dawa. Nochtans blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt dat in 2005 en 2006 - jaren waarin

u ook in de stad zou verbleven hebben – ernstige overstromingen plaatsvonden in Dire Dawa. In 2006

kwamen honderden mensen om, markten en winkels werden vernield, voertuigen en dieren werden

meegesleurd, telefoonen elektriciteitslijnen beschadigd en duizenden mensen moesten de stad verlaten.

Hoewel u ongetwijfeld nog jong was toen deze gebeurtenissen plaatsvonden (ongeveer twaalf jaar), kan

moeilijk worden aangenomen dat u zelfs niet met zekerheid kan zeggen of er een rivier in de buurt van

Dire Dawa is, terwijl er wel degelijk een rivier aanwezig is en deze regelmatig de stad onder water zet. U

kan verder ook geen steden in de buurt van Dire Dawa noemen, tenzij Dire Dawa en Addis Abeba kent

u zelfs geen enkele andere stad of dorp in Ethiopië (CGVS p. 14). Uw verklaring dat u steeds

binnenshuis bleef en voor uw grootmoeder moest zorgen, kan niet worden aangenomen als

vergoelijking, daar het hier vragen over uw onmiddellijke leefomgeving betreft en u bovendien stelde

koranschool en avondschool te volgen en soms vrouwen in de Issa wijk te bezoeken die u via de

koranschool leerde kennen (CGVS p. 11, 12). Men kan dan ook niet aannemen dat u geen besef had

van de specifieke bevolkingsgroepen die er in uw stad woonden, de wijken, straten en rivieren die er zijn

en van plaatsen die er in de buurt van Dire Dawa liggen.
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Met betrekking tot uw vader verklaarde u dat hij samen met drie van uw broers en zussen in 1999

naar België kwamen. Uw vader, (H.S.S.) (CG 99/23120) - die verklaarde van de Ashraaf clan te zijn en

afkomstig uit Dinsoor, Somalië - vroeg inderdaad in 1999 asiel aan bij de Belgische asielinstanties. Op

20 april 2001 nam het CGVS een bevestigende beslissing van weigering van verblijf omdat op basis van

ongeloofwaardige verklaringen uw vaders Somalische nationaliteit en zijn herkomst uit Dinsoor werden

betwist. Een beroep tot schorsing voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) werd

verworpen op 27 november 2002, een beroep tot nietigverklaring werd verworpen op 9 februari 2005.

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

daadwerkelijk geboren te zijn in Dinsoor, Somalië en van 1999 tot 2012 in Dire Dawa gewoond te

hebben. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweringen over de plaatsen waar u gewoond hebt,

kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde nood aan bescherming die

onlosmakelijk verbonden is met de plaats en het land waar u een gebrek aan bescherming ervaren zou

hebben. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

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

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over uw werkelijke

nationaliteit en plaatsen van verblijf, 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 uw werkelijke nationaliteit, waar u voor uw aankomst in België leefde, onder welke

omstandigheden, en om welke redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Het belang

duidelijkheid te affen over uw feitelijke herkomst en nationaliteit en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet

genoeg benadrukt worden.

U werd tijdens uw gehoor op de zetel van het CGVS trouwens uitdrukkelijk gewezen op het belang

van het afleggen van correcte verklaringen, en dit zeker aangaande uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf en (reis)documenten. U werd er aan het begin van het gehoor op gewezen

dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een zicht geeft op

uw werkelijke nationaliteit en/of 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 om

hierover waarachtige verklaringen af te leggen om het CGVS de mogelijkheid te geven uw

asielaanvraag goed 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, leefsituatie en nationaliteit, u evenmin de door u aangehaalde nood

aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS p. 5).

Vervolgens werd u er tijdens het gehoor zelfs expliciet gewezen dat sommige van uw

verklaringen twijfels doen ontstaan bij uw beweerde afkomst uit Somalië en verblijf in Dire Dawa en u

werd er opnieuw op gewezen dat indien geen geloof gehecht kan worden aan uw beweerde

verblijfplaatsen, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt.

Gevraagd of u bij de verklaringen die u reeds aflegde blijft, stelt u dat u in Dire Dawa steeds binnenshuis

bleef en voor uw grootmoeder zorgde, waardoor u de rivieren en populaire plaatsen niet kent (CGVS p.

16, 17). Zoals reeds gesteld kunnen deze zaken uw onwetendheid met betrekking tot uw onmiddellijke

leefomgeving in Dire Dawa niet vergoelijken. U houdt dus vast aan de verklaringen die u reeds aflegde.

Door bewust de ware toedracht aangaande uw verblijfplaats voor u naar België kwam te verzwijgen,

maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u daadwerkelijk nood heeft aan internationale bescherming.

Het feit dat u uw verklaringen in de Somalische taal hebt afgelegd vormt geen afdoende bewijs van

uw beweerde Somalische nationaliteit of verblijf in Dire Dawa, Ethiopië, omdat de Somalische taal

niet alleen in Somalië zelf wordt gesproken maar eveneens in een aanzienlijk deel van de buurlanden

van Somalië, zoals Djibouti, Ethiopië en Kenia (zie informatie in administratief dossier), en doet

bijgevolg geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Het medisch verslag d.d. 28/4/2014 dat u voorlegt in verband met uw besnijdenis attesteert dat een

arts heeft vastgesteld dat u inderdaad een besnijdenis van het type 2 onderging. U haalt een vrees

voor herbesnijdenis aan in Ethiopië en Somalië, aangezien het volgens uw verklaringen gebruikelijk is

dat Somalische vrouwen voor hun huwelijk een tweede keer besneden worden, zodat ze tegen hun

huwelijk volgens type 3 besneden zijn (CGVS p. 19 - 21). Aangezien u voor het CGVS uw werkelijke

verblijfplaats en regio van herkomst nooit kenbaar maakte, kan zij een eventuele nood aan bescherming

tegen een herbesnijdenis onmogelijk beoordelen. Daarbij dient opgemerkt dat u verklaring dat

Somalische meisjes meestal een tweede keer besneden worden voor het huwelijk om tot een type 3

besnijdenis te komen, geen weerslag vindt in de informatie beschikbaar voor het CGVS. Er wordt

integendeel teruggevonden dat meisjes in Somalië vaak al op jonge leeftijd geïnfibuleerd worden (zie

informatie administratief dossier). Bij Somalische vluchtelingen in Ethiopië lijkt de praktijk van infibulatie
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af te nemen, hoewel er ook enige onderrapportering zou kunnen plaatsvinden, nu minder ernstige

vormen van besnijdenis worden aangemoedigd. Het gebruik van meisjes een tweede keer te besnijden

wordt echter nergens teruggevonden, in elk geval is het niet, zoals u verklaart, de gebruikelijke gang van

zaken. Uw bewering dat het voor Somalische meisjes gebruikelijker is dat ze opnieuw besneden worden

voor het huwelijk dan dat ze meteen geïnfibuleerd worden (CGVS p. 19-21) toont opnieuw uw beperkte

voeling met de Somalische cultuur en tradities aan.

De Somalische identiteitskaart die u voorlegt kan evenmin als bewijs van uw nationaliteit of herkomst

uit Dinsoor worden aangenomen. Uit de aan het administratieve dossier toegevoegde informatie kan

een lucratieve privéhandel in Somalische documenten blijken in de buurlanden van Somalië. Voorts

blijkt dat Somalië in de ‘Corruption Perceptions Index 2013’ op rang 175 komt van de door de niet-

gouvernementele organisatie ‘Transparency international’ 175 onderzochte landen en dus als het meest

corrupte land ter wereld wordt gerangschikt. De beoordeling van de bewijswaarde van Somalische

identiteitsdocumenten dient dan ook met passende voorzichtigheid te gebeuren. In dit geval dient

opgemerkt dat u tijdens een uitgebreid gehoor op de zetel van het CGVS uw Somalische nationaliteit,

herkomst uit Dinsoor en verblijf in Dire Dawa niet kon aantonen, waardoor aan de documenten die u ter

ondersteuning van deze nationaliteit en herkomst voorlegt evenmin bewijswaarde kan gehecht worden.

Documenten dienen immers, om van enige waarde te zijn, gepaard te gaan van geloofwaardige

verklaringen, wat in deze niet het geval is. Een kopie van een geboortecertificaat kan zeker geen ander

licht werpen op uw als ongeloofwaardig beoordeelde nationaliteit en herkomst, aangezien kopieën

gemakkelijk kunnen vervalst worden, en uw (kopie van een) geboortecertificaat sowieso geen enkel

objectief element (foto voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische

gegevens) bevat waarmee bewezen kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door het

document wordt bedoeld.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel- en Migratiebeleid op het feit dat u niet

mag worden teruggeleid naar Somalië, het door u genoemd land van herkomst, vermits u niet over

de Somalische nationaliteit beschikt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoekster zich op de schending van artikel

48/3, 48/4 en 48/5 van de voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van de

motiveringsplicht, “meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli

1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de wet van 15 december 1980”, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van een “beoordelingsfout”.

Verzoekster verwijst naar een commentaar van professor (A.), waaruit zij afleidt dat het CGVS teveel

belang hecht aan de kennis van de clans. Zij wijst erop dat er weinig informatieoverdracht bestond

binnen haar familie, dat haar moeder analfabeet was en psychische stoornissen had en dat jonge

Somaliërs – zij is 19 jaar oud – eigenlijk geen interesse hebben voor de clanverschillen en zich niet met

een zekere clan identificeren.

Wat betreft haar beperkte geografische kennis van Dire Dawa herhaalt zij vervolgens haar verklaringen

dat zij steeds thuis bleef en weinig buiten kwam. Betreffende de straatnamen voert zij aan dat zij geen

Amhara spreekt, noch de Omoro-taal. Zij verwijt het CGVS niet aan te tonen dat de rivier Dechatu in de

buurt van verzoeksters wijk (Alla Ibaday) stroomt en wijst er daarbij op dat Dire Dawa de tweede

agglomeratie van Ethiopië is, 600 000 inwoners telt (1 300 0000 in de agglomeratie) en een oppervlakte

heeft van 1213 km². Aangaande de overstromingen herinnert zij eraan dat zij toen (2005 en 2006) maar

tien of elf jaar oud was. Zij voegt tevens toe dat voor haar en haar moeder Dire Dawa slechts een

transitplaats was, aangezien het altijd de bedoeling is geweest om naar België te komen om te leven bij

haar vader, broers en zussen die reeds sinds 1999 in België wonen.

Vervolgens volhardt verzoekster in haar verklaringen weldegelijk de Somalische nationaliteit te hebben

en 15 jaar in Dire Dawa te hebben geleefd zonder daar over enige verblijfstitel te beschikken, waardoor

haar vrees ten opzichte van Somalië dient te worden onderzocht. Zij verwijst naar het reisadvies van de

FOD Buitenlandse Zaken, een artikel van het Internationale Comité van het Rode Kruis, het jaarverslag

2013 van Amnesty International en een “Report of the Independent Expert on the situation of human
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rights in Somalia” en stelt dat de situatie van vrouwen in Somalië zeer moeilijk is en er een burgeroorlog

gaande is, zodat haar bescherming zou moeten worden gegeven.

2.1.2. Verweerder voegt bij zijn nota met opmerkingen de COI Focus “SOMALIE. Belang van het

clansysteem” van 20 september 2013 (bijlage 1).

2.2.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de vreemdelingenwet en artikel 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen,

heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij

in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht

hem verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekster deze motieven kent en

aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu

bereikt en voert zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden beslissing op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter

verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

2.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters asielaanvraag in hetgeen

volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Bij de beoordeling en in het bijzonder deze afgeleid uit de feitelijke kennis van het land van

nationaliteit van de verzoekende partij, houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag

acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. In de eerste

plaats wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van

feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij.

Naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke

kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij daarbij

uiteraard minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake

feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten

beschouwing wordt gelaten.

Waar verzoekster aanvoert dat het CGVS teveel belang hecht aan haar kennis van de clans, wijst

verweerder er in zijn nota met opmerkingen terecht op dat uit de aan deze nota toegevoegde COI Focus

(bijlage 1) blijkt dat de clans voor Somaliërs weldegelijk een belangrijk onderdeel zijn van hun leven, een

veiligheidsnetwerk en de hoeksteen van de Somalische maatschappij vormen en dat de achtergrond en

kennis van de eigen clan oraal wordt doorgegeven. In dit opzicht doet verzoeksters verklaring in

onderhavig verzoekschrift dat er binnen haar familie weinig informatieoverdracht plaatsvond, dan ook

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters beweerde Somalische nationaliteit.

Verweerder merkt in zijn nota met opmerkingen tevens terecht op dat verzoeksters verwijzing naar een

commentaar van professor (A.) in onderhavig verzoekschrift niet van aard is afbreuk te doen aan de

door verweerder gehanteerde informatie, gelet op het feit dat deze informatie gebaseerd is op een

veelheid aan objectief beoordeelde bronnen, in tegenstelling tot de ene bron (professor (A.)) die

verzoekster aanhaalt. Daarenboven blijkt dat verzoekster met betrekking tot haar clan inconsistente

verklaringen aflegde: voor de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde zij tot de (minderheidsgroep)

Asharaf te behoren (zie verklaring DVZ in administratief dossier, pt. 6d en 6e), terwijl zij tijdens het

gehoor voor het CGVS verklaarde tot de clan Sheikhal te behoren (CGVS p. 8). Uit het voorgaande blijkt

dat verweerder terecht veel belang hecht aan verzoeksters clankennis, doch tevens dient erop gewezen

te worden dat dit niet het enige motief in de bestreden beslissing is. Er dient rekening te worden

gehouden met het geheel van de motivering en niet met diverse onderdelen van de motivering op zich.

Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet dragen, maar kan in samenlezing met andere

onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is immers het geheel van de in de bestreden beslissing

opgesomde motieven dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten verzoekster het

vluchtelingenstatuut en subsidiaire beschermingsstatuut te weigeren.
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Wat betreft verzoeksters geografische kennis van Dire Dawa, Ethiopië wijst zij erop dat het om een

grote agglomeratie gaat. Desalniettemin is het niet aannemelijk dat verzoekster geen weet heeft van de

hevige overstromingen die in 2005 en 2006 plaatsvonden in Dire Dawa, zelfs al was zij toen nog maar

tien à elf jaar oud. Dit klemt des te meer daar zij zelfs geen weet heeft van een rivier die door Dire Dawa

stroomt, terwijl uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

‘Landeninformatie’) blijkt dat de Dechatu-rivier door Dire Dawa stroomt. Of deze rivier door haar buurt

(Alla Ibaday) stroomt of niet, is niet relevant, aangezien redelijkerwijze kan verwacht worden dat

verzoekster niet enkel een geografische kennis heeft van haar wijk, maar tevens van de stad waarin

deze wijk gelegen is, temeer daar de genoemde rivier in 2005 en 2006 overstroomde met verregaande

gevolgen voor de bewoners. Dat verzoekster en haar moeder Dire Dawa slechts zagen als een

“transitplaats”, doet geen afbreuk aan het feit dat verzoekster verklaarde van 1999 tot 2012 in deze stad

te hebben gewoond en er aldus redelijkerwijze kan verwacht worden dat zij in die periode enkele

geografische basiskenmerken van deze stad heeft leren kennen. Dat verzoekster geen Amhara of

Omoro spreekt, doet evenmin afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze – gelet op haar lange verblijf en het

volgen van onder meer de koranschool – kennis heeft van straatnamen in Dire Dawa, al was het maar

de Somalische vertaling ervan. Uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde

informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt immers dat de Somali’s 24.4% van de bevolking in Dire

Dawa uitmaken, zodat verwacht kan worden dat zij minstens kennis heeft van enkele straatnamen of

locaties die door de Somali gehanteerd worden, quod non in casu. Tevens blijkt verzoekster onwetend

te zijn over de Oromo, hoewel deze bevolkingsgroep de grootste is te Dire Dawa, hetgeen andermaal

een aanduiding is van gebrek aan kennis van de directe leefomgeving. Andere Ethiopische steden dan

Dire Dawa en Addis Abeba blijkt zij evenmin te kennen.

Verzoekster kan dan ook niet gevolgd worden waar zij stelt: “Wat haar betreft volhardt verzoekster in

haar verklaringen dat zij wel een Somaliër burger is die 15 jaren in Dire Dawa heeft geleefd […]”. De

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

en worden door de Raad overgenomen.

Aangezien verzoekster noch haar beweerde Somalische nationaliteit, noch haar beweerde verblijf in

Dire Dawa, Ethiopië aannemelijk weet te maken, is haar verwijzing naar artikels en rapporten

aangaande de situatie in Somalië niet dienstig.

Wat betreft de door verzoekster ingeroepen vrees voor herbesnijdenis dient vooreerst opgemerkt dat uit

het door verzoekster bijgebrachte medisch attest (zie map ‘Documenten’ in het administratief dossier)

blijkt dat verzoekster een besnijdenis type 2 ondergaan heeft. Hieruit blijkt dat verzoekster in het

verleden reeds een vervolging ondergaan heeft in de zin van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet. Uit

de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie dienaangaande (zie map

‘Landeninformatie’) blijkt evenwel dat meisjes in Somalië vaak al op jonge leeftijd geïnfibuleerd worden.

Het gebruik van herbesnijdenis bij meisjes in Ethiopië wordt niet in deze informatie teruggevonden.

Verzoekster brengt geen stukken bij waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of achterhaald is.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het aangevoerde

asielrelaas. Kritiek op de overtollige motieven, kan derhalve op zich niet leiden tot een hervorming van

de bestreden beslissing.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoeksters asielrelaas niet voldoet aan de cumulatieve

voorwaarden van artikel 48/6, tweede lid van de vreemdelingenwet.

Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees

voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. Gelet op het hoger vastgestelde inzake haar relaas en de elementen in het dossier toont

verzoekster niet aan dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico

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

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


