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nr. 137 345 van 27 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 25 augustus 2014

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

staatlozen van 18 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 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 K. JANS 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, afkomstig te zijn uit Mogadishu, district Abdi Aziz en

te behoren tot Benadiri. U werd op 7 augustus 1991 geboren te Mogadishu en woonde er steeds

met uitzondering van de periode dat u in Caïro, Egypte heeft gestudeerd (van januari 2010 tot oktober

2012) en wanneer u naar Waberi vluchtte (van maart 2013 tot mei 2013).

U was actief bij PDP in Caïro. Na uw terugkeer in Somalië werd u door Al Shabaab gearresteerd op

28 januari 2013. Ze hadden u gezien op het internet, in een pro-overheid filmpje. U werd gearresteerd

en nadat ze u ondervroegen over uw clan, besloten ze dat u naar Puntland moest om er voor hen

te werken. U kon ontsnappen en ging naar Waberi gedurende enkele maanden. Vervolgens verliet u
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het land in mei 2013 en verbleef u enkele maanden in Nairobi. Vervolgens reisde u verder naar

België alwaar u op 8 juli 2013 arriveerde. De volgende dag vroeg u asiel aan.

B. Motivering

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

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

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming loopt.

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

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

nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze de nood

aan bescherming kan beoordelen. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte

verklaringen aflegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder

verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Dit werd u trouwens ook zo aangegeven

in het begin van uw gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS, p 2 ). Uit de stukken in het

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

medewerkingsplicht.

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

uit Zuid- en Centraal-Somalië. 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 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 vrees voor vervolging of het risico van ernstige schade ingeroepen 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 grondig bevraagd en beoordeeld. Indien u beweert afkomstig te zijn

uit Zuid- en Centraal-Somalië, dan dient uw ingeroepen vrees voor vervolging of ernstige schade

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

verklaringen over de voorgehouden herkomst uit Zuid- en Centraal-Somalië 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.

In casu werd ten eerste vastgesteld dat uw geografische kennis over uw beweerde regio

van herkomst, Mogadishu, district Abdi Aziz, te wensen overlaat.

U verklaart dat u er sinds uw geboorte tot 2010 heeft gewoond. U ging naar school in Karaan (zie

gehoor CGVS, p 5). Er mag van u bijgevolg verwacht worden dat u zeer vertrouwd bent met uw district

en de omliggende districten. Echter, wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt om het district

Abdi Aziz te beschrijven komt uw kennis zeer ingestudeerd, ondoorleefd en beperkt over. U verwijst

naar KM 0, volgens u ook Juba genaamd (zie gehoor CGVS, p 7). Echter, uit geen enkele informatie

blijkt dat er een plaats ‘KM 0’ gekend is in Abdi Aziz. Er werd wel informatie teruggevonden over KM 0,

in het district Shanghani (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Bovendien is er in

het district Shanghani tevens een ‘Juba’ street waarnaar u verwijst. Voor iemand die ruim negentien jaar

in Abdi Aziz heeft gewoond is het niet aannemelijk dat u KM 0 als referentiepunt gebruikt in uw district

daar dit in een ander district is gesitueerd. Verder is het niet aannemelijk dat u slechts op de hoogte

bent van één markt in Abdi Aziz (zie gehoor CGVS, p 9). Uw kennis over Abdi Aziz komt zeer

ingestudeerd en weinig doorleefd over. Wanneer de PO u immers vraagt waar de markten zijn in Abdi

Aziz, vraagt u ’Wilt u dat ik Abdi Aziz teken?’ wanneer de PO u zegt ’Ik wil dat u me zegt waar de

markten zijn.’ begint u alsnog het district te tekenen, met een duidelijke opsplitsing van drie wijken,

terwijl uit informatie waarover het CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt dat er in Abdi Aziz vier wijken zijn gekend. U zegt vervolgens dat er slechts één markt was, in de

wijk ‘Lowya cade’ (zie gehoor CGVS, p 9). Wanneer de PO u uitdrukkelijk vraagt over er slechts één

markt is in Abdi Aziz, bevestigt u dit (zie gehoor CGVS, p 9). Wanneer de PO u vervolgens vraagt of er

misschien andere plaatsen waren voorzien als marktplaats maar eventueel buitengebruik waren, zegt u

dat ’dit de enige plek was’ (zie gehoor CGVS, p 9). Wanneer de PO u in de loop van het gehoor nog

eens vraagt ’u sprak over een markt waar groenten en vlees werd verkocht, was er een andere markt,

die niet functioneert?’ zegt u ’neen’. Het is pas wanneer de PO u nadrukkelijk vraagt waar de mensen

vis kopen, dat u zegt ’Ja, er is een plek waar ze vis verkopen, het heet kawaanka het is in Dhagah Tur.’

(zie gehoor CGVS, p 19). U past uw antwoord aan naargelang de vraagstelling van de PO. Uit
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informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat beide markten zich in de wijk ‘Nero’

bevinden, de wijk in Abdi Azis die u op geen enkel moment heeft benoemd. Verder verklaart u dat de

markt ‘Kawaanka’ heet terwijl uit info, toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat deze markt

Lido ‘Danqulmis’ vismarkt is genaamd. Uw kennis over het district waarvan u verklaart steeds te hebben

gewoond is uitermate beperkt en komt zeer ingestudeerd over. Wanneer de PO u vraagt of u Campo

Amharo kent, zegt u ’ja, het is in Abdi Asis.’. Wanneer de PO u vervolgens vraagt waar in Abdi Azis,

zegt u Dhagaxbur (zie gehoor CGVS, p 23). Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier

blijkt echter dat het gehele district werd aangeduid als ‘campo Amharo’ en dat het geen bepaalde wijk

aanbelangt. Het is nogmaals niet aannemelijk dat iemand die haast zijn hele leven in Abdi Azis heeft

gewoond niet op de hoogte is van het feit dat een andere naam voor dit district bestaat. Wanneer de PO

u vraagt om uit te leggen hoe je van de haven naar uw school in Karaan moet gaan, slaagt u er niet in

om dit mondeling uit te leggen, maar dient u terug te grijpen naar uw rudimentair plan. U verklaart

bovendien dat uw school dicht bij hotel Global ligt en dat dit dicht bij de markt ‘Argentin’ ligt (zie gehoor

CGVS, p 19). Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt echter dat de markt Argentin

en hotel Global ver uit elkaar liggen. U slaagt er niet in om op een doorleefde manier de weg uit te

leggen van de haven naar uw school in Karaan. Bovendien stemt de informatie die u geeft niet overeen

met de informatie waarover het CGVS beschikt. U verklaart dat er een stadion is in Abdi Asis, Konis (zie

gehoor CGVS, p 9). Wanneer de PO u vraagt of het stadion steeds geopend was, antwoordt u ’ Vroeger

was het vernield. Maar nu werkt het.’ Wanneer de PO vervolgens vraagt sinds wanneer het stuk is, zegt

u ’1991 tot 2012 of 2013 was het stuk.’ Wanneer de PO vraagt ’U heeft nooit gezien dat het open was?’

zegt u ’Kinderen konden spelen, maar niet officieel. Maar we spelen er maar het was wel stuk.’ (zie

gehoor CGVS, p 23). Het is niet aannemelijk dat u nalaat om te vermelden dat over de jaren het

Somalisch leger en gewapende milities het stadion gebruikten en dat zelfs Al Shabaab dit stadium als

trainingskamp inrichtte tot wanneer ze Mogadishu hebben verlaten in augustus 2011 (zie informatie

toegevoegd aan het administratief dossier).

Ten tweede is uw kennis met betrekking tot de PDP, waarvan u verklaart actief lid te zijn

niet correct.

Uit informatie, toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat PDP, de Peace and

Development Party, werd opgericht in 2011. U verklaart echter dat dat de partij in augustus 2011 reeds

drie jaar bestond (zie gehoor CGVS, p 18). Het is niet aannemelijk dat iemand die verklaart dat hij

‘politicus’ is en dat hij er deel van uitmaakte (zie gehoor CGVS, p 24) niet op de hoogte is sinds wanneer

de partij effectief is ontstaan. Gezien uw bewering ’Ik ken alle politiek van Somalia’ (zie gehoor

CGVS, p 24) en daar u verklaart lid te zijn van de PDP, kan er van u worden verwacht dat u beter

op de hoogte bent van deze partij.

De vaststelling dat u eenvoudige feiten uit uw dagelijkse leefwereld ontbeert, zoals de

kennis over uw district en de politieke partij waar u lid van beweert te zijn, maakt dat de kennis

die u wel tentoon spreidt - zoals de clans die behoren tot Benadiri (zie gehoor CGVS, p 22) –

veeleer ingestudeerd dan spontaan en doorleefd overkomt.

Verder dient te worden opgemerkt dat u zelf verklaart over een facebook account te beschikken.

(zie gehoor CGVS, p 12) Wanneer de PO u confronteert met het feit dat de persoon die u tijdens uw

gehoor bij het CGVS tracht voor te stellen, niet overeenstemt met uw profiel op uw facebook account,

zegt u ’Je schrijft wat je wilt op je facebook. Op facebook moet ik de waarheid niet vertellen. Moet ik de

dingen niet zeggen die ik bedoel … Daarom zeg ik soms dat ik van Kismayo ben of Mogadishu. Maar de

andere dingen zijn waar...’ (zie gehoor CGVS, p 12) Wanneer de PO u vervolgens nog eens vraagt of u

alleen heeft gelogen over uw geboorteplek op uw facebook, zegt u ’ja’. (zie gehoor CGVS, p 11)

Wanneer de PO u vraagt waarom u op facebook zou liegen over uw geboorteplaats, zegt u ’ik weet niet

waarom.’ (zie gehoor CGVS, p 13) Vervolgens licht u toe ’Als ik zou geboren zijn in Kismayo, dan zou ik

het gezegd hebben; er is geen verschil Kismayo en Mogadishu. Ze zijn beide Zud-Somalië. Ze hebben

dezelfde problemen.’ (zie gehoor CGVS, p 13). Uiteindelijk geeft u als reden waarom uw Facebook

profiel niet overeenstemt met uw verklaringen bij het CGVS ’Het is door de stress; soms speel je ermee.

Ik verloor mijn moeder, mijn vrouw is niet bij mij. Ik speel er soms mee. En door het probleem in

Mogadishu, we hebben problemen met ons huis enzo in Mogadishu. Het huis werd genomen door

andere mensen. Daardoor. Ik heb de plek niet graag. In Kismayo, mijn clan van de moeder woont er,

Darod.’ (zie gehoor CGVS, p 13) Wanneer de PO vervolgens vraagt of u nog over andere dingen loog

op uw facebook account, zegt u dat uw ‘bezigheid’ ook niet correct is. (zie gehoor CGVS, p 14),

wanneer de PO vervolgens nogmaals vraagt of u nog over andere dingen heeft gelogen op uw

facebook, zegt u ’neen’ (zie gehoor CGVS, p 15) U ontkent bovendien initieel dat u twee accounts heeft.

(zie gehoor CGVS, p 15) Vervolgens verduidelijkt u dat één account is om te chatten en de andere een

‘pagina’ is. (zie gehoor CGVS, p 15) Wanneer de PO u vervolgens confronteert met uw geboorteplaats

‘Bosaso’ op uw andere account, ontkent u nogmaals en zegt u ’als ik van Bosaso of Kismayo ben, ik

moet het zeggen. Somalië is hetzelfde. Ik ben van Mogadishu, Mogadishu heeft 16 districten.’ (zie
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gehoor CGVS, p 16) Wanneer de PO u naar verduidelijking vraagt zegt u ’Somalia, heeft dezelfde

veiligheid, eender waar. In elk huis zijn wapens. In het zuiden, al shabaab heeft er kracht, meer dan in

het westen van het land.’ (zie gehoor CGVS, p 16). U past uw vorige bewering ivm Kismayo en

Mogadishu bij deze aan en veralgemeent de situatie over heel Somalië. Wanneer de PO u vervolgens

confronteert met het feit dat u op beide facebook accounts beweert dat u heeft gestudeerd in Bosaso

Public secondary school, in tegenstrijd met uw verklaringen bij het CGVS zegt u ’Het is de stad van mijn

moeder. Ik zie niet dat het een probleem is.’ (zie gehoor CGVS, p 16) U benadrukt vervolgens dat

iemand die in Bosaso woont niet op de hoogte kan zijn van de zaken die u weet over Mogadishu (zie

gehoor CGVS, p 13, p 24). Echter, zoals reeds werd aangehaald kan u zeker niet overtuigen dat u

daadwerkelijk van Mogadishu afkomstig bent en zijn de redenen waarom u valse verklaringen op

facebook zou plaatsen allerminst overtuigend.

De door u voorgelegde documenten kunnen bovenstaande conclusies niet wijzigen.

Vooreerst dient opgemerkt dat documenten slechts een ondersteunende bewijswaarde hebben, met

name in die mate dat zij door geloofwaardige verklaringen ondersteund worden. Documenten hebben

enkel het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij

te zetten, doch kunnen op zichzelf evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig

asielrelaas herstellen.

U legt een geboortebewijs voor, uitgegeven te Mogadishu op 10/10/1991. Uit informatie

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat documenten die werden uitgereikt na de

omverwerping van Siad Barre in 1991 niet meer worden aanvaard als officieel, en dus rechtsgeldige

documenten. De geboorteakte die u voorlegt, bevat bovendien geen enkel objectief element (foto

voorzien van een stempel, vingerafdrukken, handtekening, biometrische gegevens) waarmee bewezen

kan worden dat u wel degelijk de persoon bent die door dit document wordt bedoeld. Dit is dus geen

bewijs van uw identiteit, het vormt hoogstens een zwakke aanwijzing. Aangezien uw relaas over het

geheel genomen niet geloofwaardig genoeg is, kan het Commissariaat-generaal uw identiteit niet als

bewezen beschouwen enkel op basis van uw verklaringen en dit document. U legt tevens een stapel

foto’s voor, waarvan de meesten ook op uw facebook accounts zijn terug te vinden. Deze tonen aan dat

u inderdaad op de Arab open university in Caïro was. Verder kan er aan deze foto’s weinig meerwaarde

worden gegeven. U verklaart dat u bepaalde, belangrijke personen kent waarmee u op de foto staat.

Echter, het is niet omdat u samen met iemand op een foto staat, dat daaruit kan worden afgeleid dat u

daadwerkelijk ook nauwer verbonden bent met deze persoon. Tot slot legt u tevens een USB-stick

voor. U bent te zien op twee filmpjes in het Somali. Volgens uw verklaringen moet er ook naar voor

komen dat u van Mogadsihu afkomstig bent. (zie gehoor CGVS, p 17) Echter, u bent te zien tijdens twee

evenementen in Egypte, waarbij u de voormalige eerste minister, Mohamed Abdullahi Farmaajo steunt.

Op geen enkel moment tonen deze video’s dat u van Mogadishu afkomstig bent zoals u beweert, noch

dat u activist zou zijn voor PDP.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over uw herkomst, 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 herkomst, 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 verschaffen over uw feitelijke

herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 12 juni 2014 trouwens uitdrukkelijk gewezen

op het belang van het afleggen van correcte verklaringen, en dit zeker aangaande uw identiteit,

uw herkomst, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes

en reisdocumenten.

U werd in de loop van het gehoor en op het einde van het gehoor zelfs geconfronteerd met

de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde regio van herkomst in

Somalie. (zie gehoor CGVS, p 12, p 13, p 14, p 16, p 23) U werd er vervolgens op gewezen dat het niet

volstaat om louter te verwijzen naar uw Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van

uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw werkelijke regio

van herkomst 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 dit te weten om het

CGVS de mogelijkheid te geven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond, leefsituatie en nationaliteit, u

evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt. (zie gehoor CGVS, p 2)
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Door bewust de ware toedracht aangaande uw werkelijke herkomst of recent afkomst, dat de kern

van uw asielrelaas raakt, 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 afgelegde, kan evenmin de

hierboven geformuleerde conclusies wijzigen. Dat u de Somalische taal machtig bent, vormt geen

afdoende bewijs van uw beweerde Somalische nationaliteit. Uit informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt immers dat het Somalisch immers niet alleen in Somalië wordt zelf

gesproken, maar dat het eveneens in een aanzienlijk deel van de buurlanden van Somalië voorkomt,

zoals Djibouti, Ethiopië en Kenia (Ethnologue,‘Somali’).

Gelet op voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

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 onderhavig verzoekschrift stelt verzoeker het volgende:

“5.1 De herkomst van verzoeker: Mogadishu

1. Het CGVS hecht geen geloof aan het feit dat verzoeker afkomstig is van en steeds (behoudens 2

periodes in zijn leven, zie supra) gewoond heeft in Mogadishu, hetgeen betekent dat verzoeker

afkomstig is uit het beschermenswaardige zuiden of midden van Somalië.

2. Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat het CGVS vreemde conclusies formuleert omtrent de

geografische kennis van Mogadishu van verzoeker: het CGVS noemt de antwoorden van verzoeker

“zeer ingestudeerd, ondoorleefd en beperkt” overkomend.

Dit betreffen dan ook subjectieve opmerkingen over de vertelstijl van verzoeker, in plaats van objectieve

opmerkingen over de inhoud van de uitleg van verzoeker.

Wanneer men verzoeker vraagt om louter mondeling de weg uit te leggen, waarbij hij geen gebruik mag

maken van pen en papier, tussen punt A en punt B, maakte verzoeker gebruiker van

herkenningspunten, om de weg duidelijk en eenvoudig uit te leggen, in plaats van de kortst mogelijke

route op te geven.

Wat betreft het plein “KM 0”, verduidelijkt verzoeker dat dit plein ligt tussen Shanghani, Abdi Aziz en

Bouderre.

Waar op blz. 2 in de bestreden beslissing sprake is van “Dhagah Tur”, verduidelijkt verzoeker dat ook dit

onjuist is en dat hij gesproken heeft over “Dhagah Bur”, hetgeen niet hetzelfde is.

Bij de vraag over de markten, dacht verzoeker dat de vraagstelling enkel ging over de gewone groenten-

en fruitmarkten.

Wat betreft de bestemming van het stadion, stelt CGVS dat Al Shabaab dit stadion reeds verlaten heeft

in augustus 2011. Verzoeker was, zoals meegedeeld, in Egypte van 2010 tot 2012. Er kan hem dan ook

bezwaarlijk kwalijk genomen worden niet op de hoogte te zijn van alle gebeurtenissen in Mogadishu

tijdens zijn afwezigheid.

3. Verzoeker brengt thans voor het eerst een nieuw bewijsstuk (!) bij dat hij wel degelijk zijn middelbare

school heeft gelopen in Mogadishu, om alle twijfel te beëindigen dat verzoeker wel degelijk van

Mogadishu afkomstig is en daar ook steeds heeft gewoond. (STUK 3)

5.2 Lidmaatschap van PDP

Het CGVS stelt in enkele regels dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker lid zou zijn van de PDP.

Op de stukken van verzoeker (talrijke foto’s) wordt geheel niet ingegaan. Het is nochtans duidelijk dat

verzoeker heeft gesproken voor menigten op bijeenkomsten van de PDP.

De insinuaties dat verzoeker uit Bosaso in het noorden afkomstig zou zijn, zijn overigens ten zeerste in

strijd met de foto’s van verzoekers deelname aan betogingen voor ex-premier Mohamed Abdullahi

Farmaajo. De mensen in Bosaso zijn nochtans de tegenstanders van ex-premier Farmaajo.”

2.1.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift het bewijs van zijn middelbare school in Mogadishu (stuk 3)

en een aantal foto’s (stuk 4).
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2.2.1. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker niet akkoord gaat met de motieven van de

bestreden beslissing. Aldus roept hij de schending in van de materiële motiveringsplicht. De materiële

motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu 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 verzoekers 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 verzoeker stelt dat de opmerkingen in de bestreden beslissing over zijn vertelstijl subjectief zijn,

dient opgemerkt dat verzoeker geen concrete gegevens aanbrengt waaruit blijkt dat het CGVS

bevooroordeeld zou zijn geweest of dat zijn asielaanvraag niet eerlijk zou zijn behandeld. Uit de stukken

van het dossier en de bestreden beslissing kan evenmin enige vooringenomenheid of enig gebrek aan

objectiviteit worden afgeleid. Bovendien zijn de ambtenaren van het CGVS onpartijdig en hebben deze

geen persoonlijk belang bij een positieve of negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-

vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige garanties inzake objectiviteit.

Waar verzoeker verduidelijkt dat “KM 0” een plein is dat tussen Shanghani, Abdi Aziz en Bouderre ligt,

dient vastgesteld dat verzoeker tijdens zijn gehoor verklaarde dat “KM 0” in Abdi Aziz gelegen is en ook

“Jubba” heet (gehoorverslag CGVS, p. 7). Nergens verklaarde verzoeker dat “KM 0” gelegen is tussen

Shanghani, Abdi Aziz en Bouderre. Verzoeker komt dan ook niet verder dan een loutere post factum-

verklaring teneinde de in de bestreden beslissing vastgestelde gebrekkigheid van zijn kennis over zijn

beweerde afkomst uit het district Abdi Aziz te verdoezelen.

Waar verzoeker stelt dat hij sprak over “Dhagah Bur” en niet over “Dhagah Tur”, duidt hij niet in concreto

aan op welke wijze deze verduidelijking de motivering van de bestreden beslissing zou (kunnen)

weerleggen. Verzoeker brengt immers geen enkel stuk bij waaruit zou kunnen blijken dat er een wijk in

Abdi Aziz is die “Dhagah Bur” heet en waar een vismarkt zou gelegen zijn. De bestreden beslissing

merkt dan ook terecht op dat uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde

informatie (zie map ‘Landeninformatie’) blijkt dat er in de wijk Nero van het district Abdi Aziz een

vismarkt is, die “Lido Danqulmis” heet. Waar verzoeker nog stelt dat hij dacht dat hem enkel gevraagd

werd naar gewone groenten- en fruitmarkten, dient opgemerkt dat hij tijdens zijn gehoor verklaarde dat

er één markt is en dat daar “Groenten, vlees enzo” verkocht worden (gehoorverslag CGVS, p. 9).

Nergens uit het gehoorverslag blijkt dat verzoeker dacht dat enkel naar groenten- en fruitmarkten werd

gevraagd (verzoeker vermeldde immers ook vlees), noch blijkt dit uit de vraagstelling tijdens het gehoor.

Opnieuw dient vastgesteld dat verzoeker niet verder komt dan het uiten van een loutere post factum-

verklaring.

Wat het stadion betreft wijst verzoeker erop dat hij van 2010 tot 2012 in Egypte was en daarom niet kon

weten dat Al Shabaab het stadion reeds in augustus 2011 verlaten heeft. Tijdens zijn gehoor verklaarde

verzoeker evenwel dat het stadion tot 2012 of 2013 stuk was (gehoorverslag CGVS, p. 23), zodat

verzoekers stelling dat hij niet op de hoogte kon zijn van de omstandigheden met betrekking tot het
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stadion wegens zijn aanwezigheid in Egypte van 2010 tot 2012 niet te rijmen valt met zijn bewering dat

het stadion stuk was tot 2012 of 2013. Daar verzoeker bovendien verklaarde dat het stadion stuk was

sinds 1991 (gehoorverslag CGVS, p. 23), kan worden aangenomen dat hij reeds voor zijn vertrek op de

hoogte was van het feit het Somalische leger en gewapende milities het stadion gebruikten, zoals blijkt

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

‘Landeninformatie’).

Wat betreft verzoekers beweerde lidmaatschap van de Peace and Development Party (PDP),

verklaarde verzoeker dat deze partij in augustus 2011 reeds drie jaar bestond (gehoorverslag CGVS, p.

18), terwijl uit de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie blijkt dat de

PDP pas in 2011 werd opgericht (zie map ‘Landeninformatie’). Deze onjuiste verklaringen klemmen des

te meer daar verzoeker stelde politicus te zijn en alles van de Somalische politiek te kennen

(gehoorverslag CGVS, p. 24) alsook dat hij ter terechtzitting verklaarde dat hij omwille van deze partij

vanuit Caïro terugkeerde naar Somalië. De foto’s die verzoeker bijbracht (zie map ‘Documenten’ in het

administratief dossier) kunnen verzoekers ongeloofwaardige verklaringen niet weerleggen. Deze foto’s

hebben immers betrekking op verzoekers interesse in PDP gedurende zijn verblijf in Egypte, doch zijn

niet van aard zijn beweerde afkomst uit Mogadishu aan te tonen, noch dat hij in Somalië geconfronteerd

zou zijn met problemen met Al Shabaab omwille van zijn politieke activiteiten in Egypte. Hetzelfde geldt

overigens voor de foto’s die verzoeker bij onderhavig verzoekschrift voegt (stuk 4).

Waar verzoeker stelt dat geïnsinueerd wordt dat hij uit Bosaso afkomstig zou zijn, dient opgemerkt dat

dit nergens in de bestreden beslissing geïnsinueerd wordt. Wat betreft verzoekers facebook-accounts

stelt de bestreden beslissing weliswaar terecht als volgt: “Verder dient te worden opgemerkt dat u zelf

verklaart over een facebook account te beschikken. (zie gehoor CGVS, p 12) Wanneer de PO u

confronteert met het feit dat de persoon die u tijdens uw gehoor bij het CGVS tracht voor te stellen, niet

overeenstemt met uw profiel op uw facebook account, zegt u ’Je schrijft wat je wilt op je facebook. Op

facebook moet ik de waarheid niet vertellen. Moet ik de dingen niet zeggen die ik bedoel … Daarom zeg

ik soms dat ik van Kismayo ben of Mogadishu. Maar de andere dingen zijn waar...’ (zie gehoor CGVS, p

12) Wanneer de PO u vervolgens nog eens vraagt of u alleen heeft gelogen over uw geboorteplek op

uw facebook, zegt u ’ja’. (zie gehoor CGVS, p 11) Wanneer de PO u vraagt waarom u op facebook zou

liegen over uw geboorteplaats, zegt u ’ik weet niet waarom.’ (zie gehoor CGVS, p 13) Vervolgens licht u

toe ’Als ik zou geboren zijn in Kismayo, dan zou ik het gezegd hebben; er is geen verschil Kismayo en

Mogadishu. Ze zijn beide Zud-Somalië. Ze hebben dezelfde problemen.’ (zie gehoor CGVS, p 13).

Uiteindelijk geeft u als reden waarom uw Facebook profiel niet overeenstemt met uw verklaringen bij het

CGVS ’Het is door de stress; soms speel je ermee. Ik verloor mijn moeder, mijn vrouw is niet bij mij. Ik

speel er soms mee. En door het probleem in Mogadishu, we hebben problemen met ons huis enzo in

Mogadishu. Het huis werd genomen door andere mensen. Daardoor. Ik heb de plek niet graag. In

Kismayo, mijn clan van de moeder woont er, Darod.’ (zie gehoor CGVS, p 13) Wanneer de PO

vervolgens vraagt of u nog over andere dingen loog op uw facebook account, zegt u dat uw ‘bezigheid’

ook niet correct is. (zie gehoor CGVS, p 14), wanneer de PO vervolgens nogmaals vraagt of u nog over

andere dingen heeft gelogen op uw facebook, zegt u ’neen’ (zie gehoor CGVS, p 15) U ontkent

bovendien initieel dat u twee accounts heeft. (zie gehoor CGVS, p 15) Vervolgens verduidelijkt u dat één

account is om te chatten en de andere een ‘pagina’ is. (zie gehoor CGVS, p 15) Wanneer de PO u

vervolgens confronteert met uw geboorteplaats ‘Bosaso’ op uw andere account, ontkent u nogmaals en

zegt u ’als ik van Bosaso of Kismayo ben, ik moet het zeggen. Somalië is hetzelfde. Ik ben van

Mogadishu, Mogadishu heeft 16 districten.’ (zie gehoor CGVS, p 16) Wanneer de PO u naar

verduidelijking vraagt zegt u ’Somalia, heeft dezelfde veiligheid, eender waar. In elk huis zijn wapens. In

het zuiden, al shabaab heeft er kracht, meer dan in het westen van het land.’ (zie gehoor CGVS, p 16).

U past uw vorige bewering ivm Kismayo en Mogadishu bij deze aan en veralgemeent de situatie over

heel Somalië. Wanneer de PO u vervolgens confronteert met het feit dat u op beide facebook accounts

beweert dat u heeft gestudeerd in Bosaso Public secondary school, in tegenstrijd met uw verklaringen

bij het CGVS zegt u ’Het is de stad van mijn moeder. Ik zie niet dat het een probleem is.’ (zie gehoor

CGVS, p 16) U benadrukt vervolgens dat iemand die in Bosaso woont niet op de hoogte kan zijn van de

zaken die u weet over Mogadishu (zie gehoor CGVS, p 13, p 24). Echter, zoals reeds werd aangehaald

kan u zeker niet overtuigen dat u daadwerkelijk van Mogadishu afkomstig bent en zijn de redenen

waarom u valse verklaringen op facebook zou plaatsen allerminst overtuigend.” De bestreden beslissing

stelt terecht dat verzoeker geen overtuigende redenen kan aanhalen voor het feit dat hij op zijn

facebook-accounts, onder meer, beweert dat hij gestudeerd heeft in Bosaso Public secundary school.

Hieruit kan evenwel niet worden afgeleid dat geïnsinueerd wordt dat verzoeker uit Bosaso afkomstig zou

zijn.
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Wat betreft het stuk bij onderhavig verzoekschrift dat zou moeten aantonen dat verzoeker middelbare

school heeft gelopen in Mogadishu (stuk 3), stelt de Raad vast dat dit stuk niet vergezeld is van een

vertaling. Luidens artikel 8 PR RvV dienen de stukken waarvan de partijen willen gebruik maken indien

zij in een andere taal zijn opgesteld dan deze van de rechtspleging, vergezeld te zijn van voor

eensluidend verklaarde vertaling. Bij gebreke aan een dergelijke vertaling wordt het stuk ter staving van

verzoekers middelbare schooltijd in Mogadishu (verzoekschrift, stuk 3) door de Raad niet in overweging

genomen. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat blijkens de bestreden beslissing verzoeker werd

geconfronteerd met het feit dat hij op zijn beide facebook-accounts vermeldt dat hij heeft gestudeerd in

Bosaso Public secondary school.

Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat verzoekers 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 verzoeker 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 zijn relaas en de elementen in het dossier toont verzoeker

niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 zevenentwintig januari tweeduizend vijftien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


