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nr. 174 799 van 19 september 2016

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 3 mei 2016 heeft

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

31 maart 2016.

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 8 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

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

advocaat A. LOOBUYCK, en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 10 oktober

1995.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 16 mei 2015, en zij dient op 18 mei

2015 een asielaanvraag in.

Op 17 december 2015 en op 28 januari 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gehoord.
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Op 31 maart 2016 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd wordt.

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart over de Somalische nationaliteit te beschikken, afkomstig te zijn uit het dorp Ceel Guduud,

district El Adde, provincie Gedo. U bent lid van de Marehan (<Darod-clan). U werd op 20 maart 2015

gearresteerd door Al Shabab omdat u samenwerkte met de autoriteiten in El Adde. Op 15 maart 2015

had u een telefoon en 20 dollar gekregen van ambtenaren, u moest hen waarschuwen wanneer Al

Shabab uw dorp binnenkwam. Al Shabab kwam hierachter en u werd gearresteerd. U kon echter

ontsnappen op 10 april 2015 en via El Waq, Somalië en Nairobi, Kenia reisde u naar België, waar u op

16 mei 2015 aankwam en asiel aanvroeg.

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 beide gehoren voor het CGVS (1, p.3 en 2, p.3). U gaf op dat moment nadrukkelijk aan deze

opmerkingen goed begrepen te hebben. Uit de stukken in het administratief dossier en uit uw

verklaringen blijkt echter duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze medewerkingsplicht.

Er werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde Somalische nationaliteit.

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 en nationaliteit 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 de verklaringen over de voorgehouden Somalische nationaliteit en herkomst

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.

Ten eerste wenst het CGVS op te merken dat uw medewerking tijdens beide gehoren te kort schoot. U

werd vaak gewezen op de medewerkingsplicht van de asielzoeker, maar u paste consequent een

tactiek van het terugkaatsen van vragen en het ontwijken van antwoorden toe gedurende beide

gehoren. (bijvoorbeeld CGVS 1 p.24, p.25, p.28, p.30, p.31 CGVS 2 p. 2, p.10) Het is erg opvallend dat

u verklaart een ongeschoolde jongen te zijn uit een herdersfamilie, maar amper iets kan vertellen over

uw leefwereld, zijnde uw dorp en de levensvoorzieningen van uw familie. Dit is dus te frappanter

aangezien u zelf beweert, buiten twee bezoeken aan El Adde stad, nooit uw dorp verlaten te hebben.

De verplichting berust op de asielzoeker om zijn eigen, directe, leefwereld aannemelijk te maken. U

kreeg hier uitgebreid de kans toe, u werd immers gedurende bijna zeven uur gehoord.
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Ten eerste dienen volgende bedenkingen bij uw verklaringen te worden gemaakt. U beweert dat u bijna

nooit uw dorp uitkwam. In een context waarin uw familie vecht om te overleven - uw vader is gestorven,

uw moeder staat er alleen voor in een Somalisch dorp waar ze niet tot de meerderheidsclan behoort en

er zijn vaak droogtes en geweld - is het ondenkbaar dat een zoon niet meehelpt. U heeft daar ook geen

goede verklaring voor, u roept in dat uw moeder vreesde dat u zou gerekruteerd worden door Al Shabab

als u het platteland op ging (CGVS 1, p.14). Maar uw broertje had de rekruteringsleeftijd ook al bereikt,

zo geeft u het zelf aan (CGVS 1, p.25). Er is dus geen reden waarom uw jongere broer het werk zou

overnemen dat u perfect kan doen. U spendeerde uw dagen met ‘in het dorp te wandelen’ (CGVS 2, p.

9), terwijl u zelf verklaart dat van Al Shabab mannen moeten werken en vrouwen thuis moeten blijven

(CGVS 2, p.26). Bij u is het echter, heel opmerkelijk omgekeerd. Er was volgens u geen overheid in het

dorp, er is dus geen reden om aan te nemen dat Al Shabab u niet in het dorp kan rekruteren, ze konden

volgens uw eigen verklaring op ieder moment binnenkomen (CGVS 1, p.30). U had dus geen reden om

in uw dorp te blijven.

Verder zijn er grote onduidelijkheden en incoherenties omtrent uw familie. Zoals blijkt, het grootste deel

van uw nog levende familie, woont in Las Anod, Puntland. U zegt gewoon dat u er niet over praatte met

uw moeder. U woonde uw hele leven bij haar in, dit is dus bijna onaannemelijk. Zelfs uw vrouw komt uit

Las Anod. Om u te huwen reisde ze naar Ceel Guduud. U wordt verschillende keren geconfronteerd met

het feit dat het vreemd is dat iemand dergelijke reis zou afleggen in onzekere tijden. Las Anod is, zoals

blijkt uit de informatie van het CGVS (zie administratief dossier) een veel veiligere omgeving dan uw

dorp in Zuid-Somalië. Bovendien mogen vrouwen van Al Shabab niet alleen reizen, uw vrouw moest

een hele tocht afleggen, dwars door Al Shabab gebied. U verklaart gewoon dat uw vrouw niet wist dat

dat niet mocht (CGVS 2 p.15). Dit is geen verklaring, aangezien u zelf verklaart het te weten (CGVS 2

p.15). U kon perfect uw familie in Las Anod op de hoogte brengen van het leven onder Al Shabab.

Bovendien, in uw eerste gehoor op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

(CGVS 1) blijkt dat er belangrijke tegenstrijdigheden zijn in zake uw beroep en familie. Dit haalt de

geloofwaardigheid van zowel uw profiel als uw vluchtrelaas onderuit. Zo beweerde u op de

Dienst Vreemdelingenzaken dat u zelf herder was en het vee hoedde (zie administratief dossier,

Verklaring DVZ vraag 12 p.5), maar op het CGVS verklaart u dat u nooit zelf met de dieren naar buiten

ging (CGVS 1, p.12,p.14). U blijft bij deze verklaring, u was gewoon een jongen die thuisbleef. Het

CGVS merkt ook op dat u op geen enkel moment concrete informatie kan geven over uw vrouw. U kan

niet uitleggen waar uw vrouw nu is en u legt tegenstrijdige verklaringen af gedurende beide gehoren. U

blijft doelbewust vaag. Zo verklaart u achteréénvolgens dat uw vrouw nu in Garbaharey verblijft, dat ze

is teruggekeerd naar Las Anod, dat ze nog in Ceel Guduud is(CGVS 1, p. 18, p. 21 CGVS 2, p.15,

p.28). U verklaart ook eerst dat ze Ceel Guduud verliet omwille van de ziekte van haar moeder, erna

past u dit aan en zegt u dat ze wegvluchtte omwille van uw problemen (CGVS 2, p.28). Deze

verklaringen zijn op zijn minst erg incoherent en doen afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Uw kennis over de stad Las Anod, in Puntland, van uw vrouw en moeder is ondermaats. U beweert

simpelweg daar nooit over te praten omdat het u niet interesseerde. Zo zegt u dat u niet veel vroeg aan

uw moeder (CGVS 1, p. 21). U weet dat Las Anod een stad is, maar daar blijft het bij, u zegt niet meer

te kunnen vragen (CGVS 1 p.21). U wordt er op gewezen dat u met uw moeder samenwoonde en dat

uw vrouw en schoonfamilie en oom daar ook wonen (CGVS 1 p. 19, p.24). Maar u geeft geen zicht op

de werkelijke afkomst van uw familie. Uw beweerde beperkte kennis over het noorden van Somalië in

het eerste gehoor is des te opmerkelijker omdat tijdens uw tweede gehoor blijkt dat u over een

uitgebreide socio-politieke kennis beschikt over het Noorden van Somalië. Zo weet u wat de regionale

staat Galmudug is, welke clans er in het noorden wonen, welke de grote steden van Puntland zijn

(CGVS 2 p. 16-20).. U verklaart dat u daar gewoon graag over praatte met de andere jongens in

uw dorp (CGVS 2 p.18). Het is natuurlijk logischer dat u dat zou weten als u afkomstig zou zijn van het

noorden en niet van de provincie Gedo. Het is hoogst merkwaardig dat u, in die context, zou praten over

Noord-Somalië met mensen die daar niets mee te maken hebben, terwijl u amper iets kunt vertellen

over uw eigen geboorteregio. Zo verklaart u in uw eerste gehoor dat u weinig weet over Jubbaland

(CGVS 1, p. 20), de federale regio van Somalië waarin u woont. Uw profiel van ongeschoolde jongen uit

een klein herdersdorp wordt hierdoor ook aangetast. Immers, u kan niet verklaren waarom u over die

kennis beschikt, terwijl u amper iets weet over uw eigen dorp. Bovendien beweerde u eerder nooit over

het Noorden van Somalië te praten (CGVS 1, p. 21).

Bovenal, u kan uw afkomst uit het dorp Ceel Guduud niet aannemelijk maken, u krijgt uitgebreid de kans

om het dorp te omschrijven (CGVS 1 p. 25). U zegt zelf dat het een Somalisch landbouwdorp is. U zegt

herhaaldelijk dat de mensen er veehoeders en landbouwers zijn (CGVS 1, p.25,p.27, p.29, CGVS 2 p.

12). Gevraagd zicht te geven op uw eigen leefwereld weet u amper iets over vee hoeden, of de
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landbouwers in uw regio. U kan enkel zeggen dat gewassen groeien en dan geoogst worden,

naargelang de seizoenen en dat u niets anders weet (CGVS 1, p. 27). U zegt zelf dat u niet veel over

landbouw weet (CGVS 1, p.27), onlogisch voor iemand uit een landbouwdorp. Uw vader verkocht het

vee van de mensen in het dorp in de districtshoofdstad El Adde. Ook over het beroep van uw vader blijft

u erg op de vlakte (CGVS 2 p.4-5, CGVS 1, p.11-13). Gedurende beide gehoren raakt u dus nooit

verder dan een algemene omschrijving van een Somalisch dorp, ongeloofwaardig voor iemand die zijn

hele leven in een dorp woont. U wordt daar verschillende keren op gewezen (CGVS 1, p.25, p.28, p.29,

p.30). U verklaart letterlijk dat er gewoon niet veel te vertellen valt, maar dat u wel op vragen kan

antwoorden (CGVS 1, p.28). U krijgt dus de kans om concrete gebouwen in detail te omschrijven, voor

de moskee raakt u bijvoorbeeld niet verder dan het een stenen gebouw was waar mensen bidden

(CGVS 1, p.30). Opnieuw wordt u er mee geconfronteerd dat dit de algemene omschrijving van een

moskee is, maar u geeft niet meer informatie. Het is erg onaannemelijk dat iemand die twintig jaar in

een dorp doorbracht niet doorleefder over dat dorp kan vertellen. Uw enige verklaring hiervoor is dat u

altijd thuis bleef (CGVS 1, p. 28). Opmerkelijk, u ontkent dat u altijd thuis bleef tijdens uw tweede gehoor

(CGVS 2, p.8-9), maar dat u in het dorp wandelde. Wanneer u nogmaals de kans wordt gegeven om

uw profiel aannemelijk te maken en uw gemiddelde dag dan te omschrijven (CGVS 2, p.18) overstijgt u

opnieuw de algemeenheden niet. U ging naar de caféetjes in het dorp en praatte met de jongeren.

Hierop wordt u gevraagd de caféetjes te omschrijven, maar u zegt gewoon dat het hutjes waren (CGVS

2, p.18). Het CGVS beklemtoont dus, opnieuw, dat u gedurende bijna zeven uur uitgebreid de kans

kreeg om informatie over uw dorp en bijgevolg uw directe leefomgeving te verschaffen maar dat u

verzaakte dit te doen. De protection officer deed veel moeite om te peilen naar concrete informatie,

maar slaagde er niet in door uw gebrekkige medewerking.

U haalt ngo’s aan die hulp brachten in de regio, dus ook instonden voor uw persoonlijk overleven, maar

u kent enkel hun naam en niets meer van informatie (CGVS 2, p.13, p.20). Opnieuw, wanneer er

doorgevraagd wordt, kan u niet meer antwoorden. Zo weet u dat de school in Ceel Guduud gebouwd

werd door de organisatie NCI, maar u weet niet wie NCI is (CGVS 1, p. 28, CGVS 2, p 20). Het wordt u

uitgelegd dat er van u verwacht kan worden dat iemand die enkel zijn dorp kent, meer informatie kan

geven over buitenstaanders die in het dorp komen, maar u kan er, ook hier, niet dieper op ingaan

(CGVS 2, p. 20). U kent dus gebeurtenissen en ngo’s maar telkens er wordt doorgevraagd weet u niets

meer te vertellen, dit is des te opmerkelijker omdat, zoals eerder gezegd, blijkt dat u wél over veel socio-

politieke kennis beschikt. Tijdens uw tweede gehoor goochelt u plots met politieke figuren en federale

eenheden. Zo heeft u veel informatie over de federale staat Jubbaland, maar ook over andere

Somalische staten (CGVS 2, p.16-20) . Dit terwijl u in uw eerste gehoor letterlijk zegt weinig

politieke kennis te hebben (CGVS 1, p. 29) en vooral weinig te weten over Jubbaland (CGVS 1 p. 20).

Dit geeft bijgevolg dus een erg ingestudeerde indruk. U wordt er mee geconfronteerd dat het opmerkelijk

is dat u, als ongeschoolde plattelandsjongen, over een goede socio-politieke kennis beschikt. U

verklaart dat u er gewoon graag over praatte, dat u niets beter te doen had(CGVS 2, p.18). Het is in dit

licht ook echt opmerkelijk dat u niet weet sinds wanneer Al Shabab aan de macht was in uw regio

(CGVS 1, p.13). Op een bepaald moment verklaart u zelfs dat uw dorp Ceel Guduud het enige veilige

dorp was in de hele provincie Gedo (CGVS 2, p. 17). Ter conclusie, voor het CGVS is het

onaannemelijk dat u dat u over een uitgebreide socio-politieke kennis beschikt in het algemeen, maar

uw kennis over uw dorp en regio op dat vlak is erg oppervlakkig.

Uw asielmotieven blijven ook erg aan de oppervlakte. U kent noch de naam van de Somalische

geheime dienst, de National Intelligence and Security Agency (NISA) (zie kopie informatie administratief

dossier) noch die van de geheime dienst van Al Shabab, de Amniyat (zie kopie informatie administratief

dossier) (CGVS 2 p.10), nochtans staan beiden centraal in uw relaas. Voor Al Shabab houdt u het op

‘mannen die werken voor Allah’ (CGVS 2, p.10). Wanneer u letterlijk geconfronteerd wordt met de naam

van de spionagedienst van Al Shabab, de Amniyat, weet u zelfs niet wat het is (CGVS 2, p.26) . Verder,

u weet ook niet wie de mannen waren voor wie u spioneerde, u houdt het op mannen van de overheid.

U kan amper omschrijven waar u ze ontmoette, hoe ze er uit zagen of wat hun namen zijn en waarom u,

als herdersjongen, uiteindelijk besloot met hen samen te werken. U geeft aan dat het enkel was uit haat

omdat ze uw broer vermoord hadden en omdat u geld nodig had (CGVS 2 p.5-10). U verklaart zelf niet

veel kennis over spionnen te hebben, terwijl u er toch één was (CGVS 2 p.26). U weet bovendien

amper iets over openbare terechtstellingen door Al Shabab of straffen (CGVS 2 p.5) terwijl u beweert

dat uw eigen broer M. […] terechtgesteld is omdat hij zich niet wou aansluiten bij Al Shabab (CGVS 2,

p.9). Alsook, u had de leeftijd van rekrutering al lang bereikt, zo geeft u zelf aan (CGVS 2 p.25), toch

verklaart u zelf nooit eerder problemen met Al Shabab gehad te hebben (CGVS 1 p. 30, CGVS 2 p.5).

Het is onduidelijk waarom iemand die ervoor nooit zijn dorp verliet plots een spion zou worden. Deze

vaagheden doen verder afbreuk aan uw asielaanvraag.
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Tot slot, het feit dat u Somali spreekt bewijst niet dat u uit Zuid- en Centraal-Somalië afkomstig bent, het

CGVS is op de dat het Somali ook in buurlanden en in de diaspora gesproken wordt (zie kopie

informatie administratief dossier).

Ter conclusie, u kreeg gedurende bijna zeven uur de kans om informatie te verschaffen aan het CGVS,

echter u raakt op geen enkel moment verder dan oppervlakkige en vage verklaringen. Het CGVS wil

opmerken dat u vaak de kans heeft gekregen om uw verklaringen aan te passen CGVS 1 p.24, p.31,

CGVS 2 p.14). Echter u blijft er telkens bij dat u de waarheid spreekt en u wil niets aan uw afkomst

veranderen. Daarom oordeelt het CGVS dat u niet kan aantonen dat uw directe leefwereld zich bevond

in het dorpje Ceel Guduud. Het contrast tussen uw goede algemene kennis en uw érg beperkte kennis

over het leven in uw geboortedorp - over zowel het dorp op zich, als de herdersleefwereld én uw eigen

familie - is simpelweg té groot.

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

afkomstig te zijn uit het district El Adde gelegen in de provincie Gedo en daadwerkelijk over de

Somalische nationaliteit te beschikken. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit

en nationaliteit van Somalië kan er evenmin enig geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde

nood aan bescherming die er onlosmakelijk mee verbonden is. 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 van de Vreemdelingenwet.

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

en nationaliteit en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden.

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

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

landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. U werd

er 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 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 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.

U gaf evenmin enige aanwijzing van een andere nationaliteit of een eerder verblijf in een ander land.

Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

Door bewust de ware toedracht aangaande uw werkelijke nationaliteit, dat de kern van uw asielrelaas

raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u daadwerkelijk nood heeft aan

internationale bescherming.

U legt geen documenten neer ter staving van uw asielrelaas.

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.

Het CGVS wijst de staatssecretaris voor Asiel en Migratie er op dat u geen zicht heeft gegeven op uw

werkelijke herkomst, bijgevolg kan u niet teruggestuurd worden naar Somalië.”

2. Over de rechtspleging
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Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift toegevoegd.

Bij aangetekend schrijven van 4 juli 2016 laat verzoekende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1,

tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende nota met een volgend nieuw element

geworden: kopie van haar huwelijksakte.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van

de Vreemdelingenwet, van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.

3.1.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

Blijkens de bestreden beslissing wordt de vluchtelingenstatus geweigerd omdat geen geloof kan worden

gehecht aan de beweerde recente Somalische herkomst en nationaliteit van de verzoekende partij. Dit

besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) het ongeloofwaardig is dat de

verzoekende partij als oudste zoon van een herdersfamilie wiens vader overleden is en niet tot een

meerderheidsclan behoort niet meehelpt in de familie en nooit het dorp uitkwam, de verzoekende partij

heeft hiervoor ook geen goede verklaring daar ze aangeeft dat haar moeder schrik had dat zij door Al

Shabab zou worden gerekruteerd, terwijl haar jongere broer, die ook al de rekruteringsleeftijd bereikt

heeft, het werk overgenomen heeft (ii) er incoherenties en onduidelijkheden zijn omtrent haar familie (iii)

de kennis van de verzoekende partij omtrent Las Anod, waar haar moeder, echtgenote en een groot

deel van de familie van afkomstig is, is ondermaats (iv) zij maakt haar afkomst uit het drop Ceel Guduud

niet aannemelijk omdat zij zelf verklaart dat het een Somalisch landbouwdorp is, doch amper iets weet

over vee houden of landbouwers uit de regio en ook over het beroep van haar vader op de vlakte blijft,

(v) zij NGO’s die hulp brachten aan de regio aanhaalt, doch zij kent enkel hun namen en kan geen

verder informatie geven terwijl dergelijke ondernemingen instonden voor haar persoonlijk overleven, (vi)

zij bij het tweede gehoor blijkt te beschikken over een uitgebreide socio-politieke kennis over de federale

staat Jubbabland en de andere staten, terwijl zij tijdens het eerste gehoor aangaf weinig socio-politieke

kennis te hebben en vooral weinig te weten over Jubbaland, waardoor haar kennis tijdens het tweede

gehoor sterk gestudeerd overkomt, (viii) de asielmotieven van de verzoekende partij blijven aan de

vlakte daar zij geen weet heeft wie N. en A. zijn terwijl zij verklaarde als spion gerekruteerd te zijn, ook

weet zij niet wie de mannen waren die zij spioneerde en weet zij amper iets over de openbare

terechtstellingen door Al Shabab of straffen, terwijl zij beweert dat haar eigen broer terechtgesteld is

omdat hij zich niet heeft willen aansluiten bij Al Shabab, (iv) het contrast tussen de goede algemene

kennis en de erg beperkte kennis over het leven in haar dorp (zowel het dorp op zich, de

herdersleefwereld en haar eigen familie) is te groot.

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

Zoals ieder burger die om en erkenning, respectievelijk toekenning, vraagt, moet hij aantonen dat zijn

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

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

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

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.
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De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

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

De nood aan bescherming, geboden door de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, moet

getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de nationaliteit van de verzoekende partij of,

voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te

beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan inroepen of indien hij geldige

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Voor zover een kandidaat-vluchteling bij de behandeling van zijn asielaanvraag bij de asieladministraties

geen originele identiteitsdocumenten neerlegt, moet zijn voorgehouden identiteit op overtuigende wijze

blijken uit zijn 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 de verzoekende partij voldoende is om aan de

beweerde herkomst en nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen.

Bij de beoordeling van deze redenen 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. Vooreerst 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. Voorts en 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 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.

Aangezien de verzoekende partij verklaart op 10 oktober 1995 geboren te zijn in Ceel Guduud, in het

district El Adde, provincie Gedo en heel haar leven daar te hebben gewoond tot haar vlucht in 2015, kan

van de verzoekende partij de kennis verwacht worden waaruit kan blijken dat zij opgegroeid is en 20

jaar in Ceel Guduud heeft gewoond en afkomstig is uit een herdersfamilie. Ook al wordt niet verwacht

dat de verzoekende partij over alle geografische, maatschappelijke en sociologische aspecten van

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

verzoekende partij haar herinneringen aan haar persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving

nauwgezet kan toelichten. Uit het administratief dossier kan blijken dat de verzoekende partij ruim de

mogelijkheid werd geboden haar herkomst toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen

gesteld die de verzoekende partij kon toelaten haar bekendheid aan te tonen met haar streek van

herkomst en met haar sociale en maatschappelijke omgeving. Uit de gehoorverslagen blijkt dat de

verzoekende partij een goede algemene kennis heeft, doch is haar kennis over het leven in het dorp, de

herdersleefwereld en de kennis over haar eigen familie ernstig ontoereikend. In casu dient na de lezing

van het administratief dossier te worden vastgesteld dat de verzoekende partij middels haar

verklaringen niet aannemelijk maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Somalië en dat zij derhalve door

het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft gemaakt om een

correct zicht te krijgen op haar nationaliteit, haar reële verblijfsituatie of regio van herkomst en dus op

haar eventuele nood aan bescherming.

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij in voorliggend verzoekschrift geen overtuigende poging

onderneemt om het geheel van de motieven dienaangaande, zoals opgenomen in de bestreden

beslissing, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan de verzoekende partij toe om deze motieven

aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel

om onderstaande redenen in gebreke blijft.

In het licht van de bij het administratief dossier gevoegde informatie kan slechts blijken dat de

verzoekende partij uitermate weinig bekend is met de onmiddellijk waarneembare, actuele, elementaire

en visuele leefwereld in Somalië, waarin zij zich situeert. Zo weet de verzoekende partij, die nochtans

verklaard heeft heel haar leven in Ceel Guduud geleefd te hebben en waarvan ze stelt dat het een

landbouwersdorp is, bijzonder weinig over haar het leven in haar dorp. Zo kan de verzoekende partij
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niets anders zeggen dan dat gewassen groeien en geoogst worden naargelang het seizoen

(gehoorverslag 1, blz. 27). Dit is bijzonder weinig voor iemand die verklaard heeft heel haar leven in

hetzelfde landbouwersdorp gewoond te hebben. Ook met betrekking tot het hoeden van vee, weet de

verzoekende partij bijzonder weinig te vertellen. Nochtans verkocht haar eigen vader vee van de

mensen uit het dorp in de districtshoofdstad El Adde. Voorts blijkt uit het gehoorverslag dat als aan de

verzoekende partij gevraagd wordt om haar dorp te beschrijven zij erg op de vlakte blijft en algemene

omschrijvingen geeft (gehoorverslag 1, blz. 25, 28-30 en gehoorverslag 2, blz. 8-9 en 18). Dit is des te

opmerkelijker daar de verzoekende partij tijdens haar tweede gehoorverslag vertelde dat ze door het

dorp wandelde en niet thuis bleef. Voorts geeft de verzoekende partij amper een beschrijving van de

cafeetjes waar ze volgens haar eigen verklaringen haar dagen doorbracht. Uit de gehoorverslagen blijkt

dat de verzoekende partij, die voorhoudt ongeschoold te zijn, tijdens haar eerste gehoor verklaard heeft

weinig politieke kennis te hebben en weinig te weten over Jubbaland en bij haar tweede gehoor vertoont

de verzoekende partij een goede socio-politieke kennis over Jubbaland en andere Somalische staten

(gehoorverslag 2, blz. 16-20). De verzoekende partij is echter onwetend over wanneer Al Shabaab aan

de macht kwam in haar regio (gehoorverslag 1, blz. 13). Tijdens het tweede gehoor verklaarde de

verzoekende partij Ceel Guduud het enige veilige dorp in de hele provincie Gedo was (gehoorverslag 2,

p.17). Ook blijkt dat, hoewel de verzoekende partij enige kennis heeft van haar eigen clan en het

Somalische clansysteem (gehoorverslag 1, blz. 5-11), doch amper iets afweet over Las Anod, de stad

waarvan haar moeder en echtgenote afkomstig zijn. De Raad stelt echter dienaangaande vast dat

voornoemde vaagheden, terwijl zij ruimschoots de kans gekregen heeft om concrete antwoorden te

geven, haar herkomst uit deze regio volledig loochenen. Het is niet ernstig dat de verzoekende partij

nagenoeg onbekend is met haar eigen onmiddellijk waarneembare, actuele en visuele leefwereld terwijl

zij wel op andere punten op theoretische wijze kon antwoorden.

Waar de verzoekende partij stelt dat haar moeilijk ten kwade kan worden genomen dat ze enkel de

afkorting ‘NCI’ kent, wijst de Raad erop dat dit niet aan de verzoekende partij verweten wordt. Wel wordt

de verzoekende partij terecht verweten dat ze onwetend is wie ‘NCI’ is, terwijl ‘NCI’, volgens haar

verklaringen, de school in het dorp opgericht heeft. Ook in haar verzoekschrift weet de verzoekende

partij niks te vertellen over ‘NCI’.

De Raad beklemtoont dat niet verwacht wordt dat de verzoekende partij over alle geografische,

maatschappelijke en sociologische aspecten van Somalië een gedetailleerde kennis beschikt. Er kan

wel redelijkerwijze verwacht worden dat de verzoekende partij haar herinneringen aan haar persoonlijke

leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet toelicht. Uit het administratief dossier blijkt dat de

verzoekende partij ruim de mogelijkheid werd geboden haar herkomst toe te lichten. Er werden zowel

gerichte als open vragen gesteld die de verzoekende partij kon toelaten haar bekendheid aan te tonen

met haar streek van herkomst en met haar sociale en maatschappelijke omgeving. Uit de

gehoorverslagen en hetgeen voorafgaat blijkt dat haar kennis over haar directe leefomgeving ernstig

ontoereikend is. Ook doet voormeld betoog geen afbreuk aan “Verder zijn er grote onduidelijkheden en

incoherenties omtrent uw familie. Zoals blijkt, het grootste deel van uw nog levende familie, woont in Las

Anod, Puntland. U zegt gewoon dat u er niet over praatte met uw moeder. U woonde uw hele leven bij

haar in, dit is dus bijna onaannemelijk. Zelfs uw vrouw komt uit Las Anod. Om u te huwen reisde ze naar

Ceel Guduud. U wordt verschillende keren geconfronteerd met het feit dat het vreemd is dat iemand

dergelijke reis zou afleggen in onzekere tijden. Las Anod is, zoals blijkt uit de informatie van het CGVS

(zie administratief dossier) een veel veiligere omgeving dan uw dorp in Zuid-Somalië. Bovendien

mogen vrouwen van Al Shabab niet alleen reizen, uw vrouw moest een hele tocht afleggen, dwars door

Al Shabab gebied. U verklaart gewoon dat uw vrouw niet wist dat dat niet mocht (CGVS 2 p.15). Dit is

geen verklaring, aangezien u zelf verklaart het te weten (CGVS 2 p.15). U kon perfect uw familie in Las

Anod op de hoogte brengen van het leven onder Al Shabab. Bovendien, in uw eerste gehoor op het

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS 1) blijkt dat er belangrijke

tegenstrijdigheden zijn in zake uw beroep en familie. Dit haalt de geloofwaardigheid van zowel uw profiel

als uw vluchtrelaas onderuit. Zo beweerde u op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u zelf herder was en

het vee hoedde (zie administratief dossier, Verklaring DVZ vraag 12 p.5), maar op het CGVS verklaart u

dat u nooit zelf met de dieren naar buiten ging (CGVS 1, p.12,p.14). U blijft bij deze verklaring, u was

gewoon een jongen die thuisbleef. Het CGVS merkt ook op dat u op geen enkel moment concrete

informatie kan geven over uw vrouw. U kan niet uitleggen waar uw vrouw nu is en u legt

tegenstrijdige verklaringen af gedurende beide gehoren. U blijft doelbewust vaag. Zo verklaart u

achteréénvolgens dat uw vrouw nu in Garbaharey verblijft, dat ze is teruggekeerd naar Las Anod, dat ze

nog in Ceel Guduud is(CGVS 1, p. 18, p. 21 CGVS 2, p.15, p.28). U verklaart ook eerst dat ze Ceel

Guduud verliet omwille van de ziekte van haar moeder, erna past u dit aan en zegt u dat ze wegvluchtte
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omwille van uw problemen (CGVS 2, p.28). Deze verklaringen zijn op zijn minst erg incoherent en doen

afbreuk aan uw geloofwaardigheid.”

Waar de verzoekende partij stelt dat de verwerende partij te weinig vragen gesteld heeft over haar

vluchtverhaal om te stellen dat “uw asielmotieven blijven ook er aan de oppervlakte., wijst de Raad erop

dat voormeld betoog van de verzoekende partij, die volgens haar eigen verklaringen als spion

gerekruteerd werd door Al Shabaab, geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing

waar gesteld wordt dat “U kent noch de naam van de Somalische geheime dienst, de National

Intelligence and Security Agency (NISA) (zie kopie informatie administratief dossier) noch die van

de geheime dienst van Al Shabab, de Amniyat (zie kopie informatie administratief dossier) (CGVS 2

p.10), nochtans staan beiden centraal in uw relaas. Voor Al Shabab houdt u het op ‘mannen die werken

voor Allah’ (CGVS 2, p.10). Wanneer u letterlijk geconfronteerd wordt met de naam van de

spionagedienst van Al Shabab, de Amniyat, weet u zelfs niet wat het is (CGVS 2, p.26) . Verder, u weet

ook niet wie de mannen waren voor wie u spioneerde, u houdt het op mannen van de overheid. U kan

amper omschrijven waar u ze ontmoette, hoe ze er uit zagen of wat hun namen zijn en waarom u, als

herdersjongen, uiteindelijk besloot met hen samen te werken. U geeft aan dat het enkel was uit haat

omdat ze uw broer vermoord hadden en omdat u geld nodig had (CGVS 2 p.5-10). U verklaart zelf niet

veel kennis over spionnen te hebben, terwijl u er toch één was (CGVS 2 p.26). U weet bovendien

amper iets over openbare terechtstellingen door Al Shabab of straffen (CGVS 2 p.5) terwijl u beweert

dat uw eigen broer Mukthar terechtgesteld is omdat hij zich niet wou aansluiten bij Al Shabab (CGVS 2,

p.9). Alsook, u had de leeftijd van rekrutering al lang bereikt, zo geeft u zelf aan (CGVS 2 p.25), toch

verklaart u zelf nooit eerder problemen met Al Shabab gehad te hebben (CGVS 1 p. 30, CGVS 2 p.5).

Het is onduidelijk waarom iemand die ervoor nooit zijn dorp verliet plots een spion zou worden. Deze

vaagheden doen verder afbreuk aan uw asielaanvraag.”

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij voor het overige in voorliggend verzoekschrift in wezen niet

verder komt dan het louter volharden in haar verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren

van een gegronde vrees voor vervolging, dan wel van een reëel risico op het lijden van ernstige schade,

het minimaliseren van de vaststellingen van de bestreden beslissing en het bekritiseren en

tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus

niet in slaagt de geloofwaardigheid van haar verklaringen te herstellen, noch een gegronde vrees voor

vervolging aannemelijk te maken.

Op 4 juli 2016 verstuurt de verzoekende partij een aanvullende nota met een kopie van een “Marriage

Certificate”. Ter terechtzitting stelt de verzoekende partij dat zij het origineel stuk aan haar advocaat

heeft gegeven. De Raad kan in casu enkel vaststellen dat een origineel document niet aan de Raad

werd overgemaakt en dat de Raad enkel in het bezit is van een kopie van een “Marriage Certificate”.

Voormeld document bewijst evenmin haar nationaliteit of herkomst uit Ceel Guduud, in het district El

Adde, provincie Gedo. Vooreerst hebben kopieën, omwille van de manipuleerbaarheid door middel van

allerhande knip- en plakwerk, geen bewijswaarde. Voorts wijst de Raad er op dat documenten

beoordeeld moeten worden in samenhang met de verklaringen en derhalve slechts objectieve

bewijswaarde hebben voor zover ze geloofwaardige verklaringen ondersteunen. Documenten hebben

immers enkel een ondersteunende werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel

niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen. In casu dient opgemerkt te

worden dat de verzoekende partij tijdens een uitgebreid gehoor op het Commissariaat-generaal haar

Somalische nationaliteit en herkomst niet kon aantonen, waardoor aan de (kopieën van) documenten,

die zij ter ondersteuning van deze nationaliteit en herkomst voorlegt, evenmin bewijswaarde kan

gehecht worden.

Gelet op de vaststellingen, zoals opgenomen in de bestreden beslissing en in acht genomen wat

voorafgaat, besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen dat de verzoekende partij niet aannemelijk maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Ceel

Guduud, in het district El Adde, provincie Gedo, waardoor zij evenmin aantoont dit land te zijn ontvlucht

omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat de overheid, bevoegd om over een asielaanvraag te

beslissen, in de eerste plaats dient na te gaan of degene die zich vluchteling verklaart, werkelijk

afkomstig is uit het land dat hij/zij beweert te zijn ontvlucht. Indien de asielzoeker verklaringen aflegt

waaruit geconcludeerd moet worden dat hij/zij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de
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plaats/regio/land die hij/zij voorhoudt te zijn ontvlucht, maakt hij/zij door zijn/haar eigen toedoen elk

onderzoek en correcte beoordeling van zijn eventuele nood aan internationale bescherming onmogelijk.

De Raad benadrukt in dit verband dat van een kandidaat-vluchteling redelijkerwijs mag verwacht worden

dat hij/zij de asielinstanties van het onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over

zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van bij het begin in vertrouwen neemt door een

waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (zie ook UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for

Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of

Refugees, 205). Een kandidaat-vluchteling heeft de verplichting om zijn/haar volle medewerking te

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

nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen aan de commissaris-generaal zodat deze kan

beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van de verzoekende partij dat zij

zo gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en

asielrelaas. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing, en zoals blijkt uit wat voorafgaat,

vertelde de verzoekende partij niet de waarheid over haar werkelijke nationaliteit(en) en

verblijfplaats(en) voor haar vertrek naar België in weerwil van de plicht tot medewerking die op haar rust.

De verzoekende partij draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van valse

verklaringen tijdens de gehoren. Door haar gebrekkige medewerking en zelfs tegenwerking op dit punt,

verkeert zowel de commissaris-generaal als de Raad in het ongewisse over waar de verzoekende partij

voor haar aankomst in België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen zij haar

werkelijke streek van herkomst verliet. Het belang van de juiste toedracht over deze periode kan niet

genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de plaats en de tijd waar de verzoekende partij de bron

van haar vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang voor het onderzoek van de subsidiaire

bescherming. Het betreft immers de werkelijke streek van herkomst in functie waarvan het risico op

ernstige schade wegens willekeurig geweld zal onderzocht worden. Door bewust de ware toedracht

aangaande de werkelijke herkomst, dat de kern van het asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt de

verzoekende partij hoe dan ook niet aannemelijk dat zij daadwerkelijk een gegronde vrees voor

vervolging heeft.

De door de verzoekende partij bijgebrachte geboorteakte is niet van dien aard om de appreciatie van

haar asielaanvraag in positieve zin om te buigen. Aan de voorgelegde documenten kan slechts

bewijswaarde worden toegekend wanneer ze worden voorgelegd ter ondersteuning van geloofwaardige,

coherente en plausibele verklaringen, wat in casu allerminst het geval is gebleken. Documenten hebben

immers enkel een ondersteunde werking, namelijk het vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van

een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf vermogen documenten evenwel

niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

3.1.2. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

In zoverre de verzoekende partij, zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen, beroept

op haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de supra gedane vaststellingen

dienaangaande. De verzoekende partij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b), van de

Vreemdelingenwet.

Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

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

Vreemdelingenwet loopt, een verwijzing naar zijn asielrelaas evenmin volstaan. Hij moet enig verband

met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist.

Gelet op het feit dat de verzoekende partij 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.

Gelet op het voormelde toont de verzoekende partij niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel

48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

3.1.3. In casu maakt de verzoekende partij 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

aannemelijk.
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Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

3.2. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tweemaal werd gehoord. Tijdens deze interviews kreeg zij de mogelijkheid haar

asielmotieven uiteen te zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende

stukken neerleggen en heeft zij zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een

tolk die het Somali machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle

gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land

van herkomst/verblijf van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen niet zorgvuldig te werk is gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden.

Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

3.3. 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.

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 negentien september tweeduizend zestien

door:

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS


