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nr. 176 354 van 14 oktober 2016

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 30 juni 2016 heeft

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

31 mei 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 18 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat D. VAN EEMEREN en van

attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 15 september 2015 België is binnengekomen als

niet-begeleide minderjarige geboren in 1999, diende op 16 september 2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 12 oktober 2015 nam de dienst voogdij, na een medisch leeftijdsonderzoek waarbij een

minimumleeftijd van 21,4 jaar werd vastgesteld, de beslissing dat verzoekster meer dan 18 jaar oud is.

1.3. Op 31 mei 2016 nam de adjunct-Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die

verzoekster bij aangetekend schrijven van 2 juni 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:
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“Asielaanvraag: 16/09/2015

Overdracht CGVS: 26/02/2016

U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 20

april 2016 van 14u01 tot 18u20, bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat,

Meester Lefevere, loco Meester Van Eemeren, was gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Sheikhal-clan te behoren, subclan Aw

Qudub. U bent geboren in het dorp Xaramka [Haramka], in het district Jilib van de provincie Midden-

Juba, in Somalië. U verklaarde geboren te zijn op 20 juni van het jaar 1999. Na een onderzoek door de

dienst Voogdij werd u ouder bevonden, en bleek u geboren in het jaar 1994. U ging niet in beroep tegen

deze beslissing. In het jaar 2015 werd uw vader benaderd door leden van de islamitische

terreurorganisatie Al-Shabaab. Zij vroegen hem of Hussein, een lid van Al-Shabaab, met u kon huwen.

Hij weigerde en stuurde ze weg. Toen ze een tweede keer langskwamen, weigerde u zelf ook om met

Hussein te huwen. Uw vader werd omwille van die reden door Al-Shabaab vermoord. Twintig dagen na

de moord op uw vader bracht u melk naar Xaramka, samen met een vriendin van uw moeder. U werd

op straat door leden van Al-Shabaab aangevallen. U werd met een mes geraakt. U bent daarna terug

naar Xaramka gegaan en u heeft in het huis van een vrouw verbleven die Asho Gardi heette, tot uw

wonde genas. Op 1 augustus bent u uit Xaramka gevlucht. U vluchtte richting de stad Jilib, waar u uw

neef ontmoette. Hij bracht u naar de stad Nairobi in Kenia. Op 4 september 2015 verliet u Nairobi en

reisde u naar de stad Addis Abeba in Ethiopië. Op 14 september 2015 verliet u Ethiopië en reisde u

naar België. U kwam op 15 september 2015 aan in België. U vroeg asiel aan op 16 september 2015.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft

gemaakt.

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

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

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (gehoorverslag CGVS, p.2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en

de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

In verband met uw vermeende minderjarigheid vermeldt de beslissing die de dienst Voogdij u betekende

op datum van 13/10/2015 in verband met het medisch onderzoek tot vaststelling van uw leeftijd
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overeenkomstig artikel 3 §2, 2°, artikel 6 §2, 1°, artikel 7 en artikel 8 §1 van titel XIII, hoofdstuk 6

“Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Wet van 24 december 2002 gewijzigd

door de Programmawet van 22 december 2003 en de Programmawet van 27 december 2004, dat u

ouder dan 18 jaar zou zijn. Bijgevolg kunt u niet als een minderjarige worden beschouwd.

Er dient opgemerkt dat u uw beweerde Somalische nationaliteit, niet aannemelijk heeft weten te maken.

U kan niet aannemelijk maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Xaramka [Haramka] in het

district Jilib van de provincie Midden-Juba, Somalië. U verklaarde dat u op het platteland leefde van het

dorp Xaramka, genaamd Jilfaaye, en dat het in westelijke richting ligt op één à twee uur stappen van de

dorpskern van het dorp Xaramka (gehoorverslag CVGS, p.11). U verklaarde nooit in andere dorpen te

zijn geweest (gehoorverslag CVGS, p.8 en p.16).

Vooreerst dient opgemerkt dat u uw profiel als boerendochter op het platteland van het dorp

Xaramka niet aannemelijk kan maken. U antwoordde zeer ontwijkend, vaag en kort op de vragen over

uw dagelijks leven op het platteland. Daarenboven was u kennis omtrent het plattelandsleven

zeer gebrekkig. Gevraagd te vertellen over uw dagelijkse leven op het platteland van Xaramka, en wat u

overdag deed, antwoordde u dat uw vader boer was, dat u hem hielp koken en dat mensen u daardoor

zagen (gehoorverslag CVGS, p.13). Aangespoord om meer te vertellen en te vertellen wat u elke dag

deed op de boerderij waar u leefde, vertelde u dat uw vader u een deel van de gewassen meegaf om te

koken voor uw familie. Wanneer verder tijdens het gehoor nogmaals wordt gevraagd om te vertellen wat

u dagelijks deed, vanaf u opstond tot u ging slapen, antwoordde u dat u het ontbijt klaarmaakte en naar

uw vader bracht op het land, en dat u in de namiddag terugging naar uw huis (gehoorverslag CVGS,

p.14). Opnieuw aangespoord om meer te vertellen over uw dagelijkse bezigheden, stelde u dat u de

geiten melkte, dat u ontbeet en het ontbijt naar uw vader bracht en dat u uw moeder hielp met de

kinderen in de namiddag. Gevraagd of u dieren hield op de boerderij, antwoordde u dat de dieren in

“jilaal” graasden op de boerderij, en dat ze in “gu” ver weg gaan om te grazen (gehoorverslag CVGS,

p.13). Gevraagd naar de reden hiervoor, antwoordde u, tegenstrijdig aan uw vorig antwoord, dat de

dieren in “jilaal” gaan waar het regent en in dat er in “gu” aan landbouw wordt gedaan. Gevraagd of u de

dieren soms verzorgde, antwoordde u ontkennend, en stelde u – heel vaag – dat u de dieren enkel mee

naar huis nam in de namiddag (gehoorverslag CVGS, p.14). Wanneer u later tijdens het gehoor

opnieuw werd gevraagd of u ooit in andere dorpen bent geweest wanneer u het vee begeleidde,

antwoordde u dat u enkel in de namiddag de geiten ging halen, en dat u slechts één keer door uw

moeder werd gestuurd om melk te verkopen (gehoorverslag CVGS, p.21). Wanneer de vraag werd

herhaald, stelde u – opmerkelijk genoeg – dat u de geiten zelf niet ging halen, maar dat u ze ontving als

ze thuiskwamen.

Het dient opgemerkt dat bovenstaande verklaringen ernstig afbreuk doen aan uw beweerde leven

als dochter van een boer op het platteland van het dorp Xaramka. U kreeg vier keer uitgebreid de kans

om uw dagelijks leven op het platteland uiteen te zetten. De vraag werd u vier keer duidelijk gesteld. U

was echter steeds uitermate vaag en kort, en u kon over het plattelandsleven en de boerderij – waar u

uw hele leven beweerdelijk heeft gewoond en gewerkt – niets doorleefd vertellen. U kon enkel stellen

dat u kookte. Enkel wanneer u voor een vierde keer werd aangespoord om meer te vertellen, stelde u

ook de geiten te melken en uw moeder te helpen met de kinderen. Betreft het hoedden van vee, legde u

enkel onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen af. U zei niet verantwoordelijk te zijn voor de zorg van

het vee, maar u bleek ze wel te melken en naar huis te begeleiden. Later in het gehoor bleek u ze toch

niet naar huis te begeleiden, maar thuis op te vangen. Omtrent het grazen van het vee was u heel

onduidelijk en vaag: u stelde eerst dat het vee in [het Somalische seizoen] “jilaal” op de boerderij

graasde, om één vraag later – tegenstrijdig aan uw eerdere antwoord – te stellen dat u ze in

“jilaal” meenam “naar waar het regent”. Het is zeer weinig aannemelijk dat een boerendochter, die haar

hele leven op het platteland heeft gewoond en gewerkt, zo uitermate weinig kan vertellen over het

hoeden van vee.

Uit informatie – toegevoegd aan het administratief dossier – blijkt dat er inderdaad migratie is van vee in

“jilaal” naar seizoensgebonden graasgebieden en de rivieroevers. Meer nog, in de eerste helft van het

jaar 2015 – minder dan een jaar voor uw vertrek uit Somalië – kwam er zelfs een migratie op gang,

waarbij nomaden hele lange afstanden moesten afleggen voor hun vee te laten grazen. Dat u hier niets

kan over vertellen, alsook dat u hierover tegenstrijdige antwoorden gaf, doet afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw profiel als boerendochter. Bovendien, uit het gehoor blijkt eveneens dat u

geenszins kennis hebt van de Somalische seizoenen. Gevraagd naar de droogseizoenen in Somalië,

stelde u enkel dat het “droogte” werd genoemd (gehoorverslag CVGS, p.14). Gevraagd naar de namen

van de droge seizoenen en de regenseizoenen in Somalië, antwoordde u dat “jilaal” droogte is, en dat

het “guga” is als het regent. Gevraagd naar een tweede regenseizoen in Somalië, antwoordde u

ontwijkend en naast de kwestie, dat er in Xaramka geen water is, en dat het twee uur stappen is naar de

rivier. Echter, uit informatie toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt dat men in Somalië twee

droogseizoenen kent: jilaal [januari tot maart] en xagaa [juli tot september], en twee regenseizoenen: gu
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[april tot juni] en dayr [oktober tot december] Uit bovenstaande antwoordden blijkt dat u geenszins

uitgebreid over deze seizoenen kan vertellen, hetgeen zeer opmerkelijk is voor iemand die beweerdelijk

haar hele leven een boerendochter is geweest. Dit blijkt eveneens uit de antwoorden die u gaf wanneer

werd gevraagd naar het telen van gewassen. Gevraagd welke gewassen uw familie teelde, antwoordde

u dat het mais en sorghum is (gehoorverslag CVGS, p.13). Gevraagd wanneer u plantte en oogstte,

antwoordde u enkel dat er in “gu” wordt geplant en in “jilaal” wordt opgeslaan en in “gu” (gehoorverslag

CVGS, p.14). Wanneer naar meer uitleg werd gevraagd, herhaalde u opnieuw uitermate vaag en

onduidelijk, het voorgaande: dat er in “gu” wordt geplant, en in “jilaal” wordt geoogst. Hieruit blijkt dat u

op geen enkele manier spontaan kan vertellen over het telen, planten en oogsten van uw gewassen.

Bovenstaande vaststellingen indachtig blijkt dat u geenszins affiniteit heeft met de Somalische

seizoenen, het hoeden van vee en het telen van gewassen. Dit zijn echter elementen die van essentieel

belang zijn in het leven van een boerendochter. Bijgevolg haalt uw gebrekkige kennis over het

plattelandsleven uw profiel volledig onderuit.

Voorts dient opgemerkt dat u geenszins affiniteit heeft met uw beweerdelijke regio van herkomst. Zoals

aangegeven in de vorige paragraaf, was u niet in staat beide droogseizoenen van Somalië op te

noemen (gehoorverslag CVGS, p.14). Gevraagd of u kon vertellen of er ooit een ernstige droogte was in

uw regio, antwoordde u dat u de datum niet kon herinneren. Gevraagd of u gewoon kon vertellen over

de droogte, antwoordde u dat het in 2001 of 2002 was (gehoorverslag CGVS, p.21). Gevraagd of u er

meer over kon vertellen en wat er allemaal is gebeurd, zei u enkel dat het vee geen gras kon eten, dat

er geen water was, en dat mensen naar uw dorp kwamen om water te halen, en dat de watermeren

waren opgedroogd (gehoorverslag CVGS, p.22). Gevraagd hoe u dan water kon verkrijgen, antwoordde

u dat de plaats waar u water ging halen zeer dicht was, dat het in [het dorp] Xaramka was en dat er een

waterput was. U herinnerde zich geen andere momenten van grote droogte, en u verklaarde dat u alles

vergeet sinds de dag dat u en uw vader het probleem hebben gekend. Deze verklaringen zijn zeer

opmerkelijk voor iemand die beweerdelijk haar hele leven op het platteland van Somalië heeft gewoond.

Uit informatie – toegevoegd aan het administratieve dossier – blijkt dat er wel degelijk grote droogte ’s

zijn voorgekomen na 2001 en 2002. Eén van de meest ingrijpende was de droogte van 2011. Daarbij

werd Midden-Juba als één van de meest getroffen gebieden beschouwd, en werd er gevreesd

voor hongersnood in de regio. De houders van schapen en geiten werden daarbij als het meest

kwetsbaar gezien omdat zij meer nood hebben aan water en voedsel, maar minder mogelijkheden

hebben om over lange afstanden te migreren. Gezien uw profiel als boerendochter, én als houdster van

geiten, kan redelijkerwijs worden verwacht dat u tenminste kennis zou hebben van deze droogte, te

meer omdat u uw hele leven in de regio Midden-Juba hebt geleefd. U kon ook op geen enkele manier

meer informatie geven over het leven van een boer tijdens een droogte. Over de droogte die u zelf

aangaf kon u enkel vertellen dat er geen gras en geen water was. U kreeg echter ruimschoots de kans

om hierover meer te vertellen.

Verder bleek u uitermate onwetend over de clan Sheikhal - de clan waartoe u zelf behoort – , en legde

u zeer onduidelijke en tegenstrijdige verklaringen af over uw eigen abtirsiimo. De verklaringen omtrent

uw bloedlijn [abtirsiimo], die u voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aflegde, stroken niet met uw

verklaringen voor het CGVS. U verklaarde voor de DVZ dat u tot de clan Sheikhal [Shiiqal] behoort,

subclan Reer Aw Qudub (verklaring DVZ, vragenlijst, persoonsgegevens, p.4, punt 6, d). Voor het

CGVS verklaarde u eveneens te behoren tot de Sheikhal-clan (gehoorverslag CVGS, p.9). Gevraagd

om uw volledige bloedlijn te geven, antwoordde u dat uw clan Hawiye is en dat u onder Hawiye Martile

Hiraab hoort. Nogmaals gevraagd uw volledige bloedlijn te geven, te starten bij uw eigen naam, noemde

u volgende bloedlijn: Surer Wali Cabdi [Abdi], Cali [Ali], Cismaan [Osman], Sheikh Yusuf, Sheikh Sacdi,

Sheikh Dhaawayd, Sheikh Daal, Aw Cumar Siyaad, Aw Cabdalle, Aw Ahmed, Aw Sadiiqte. Deze

verklaringen zijn zeer opmerkelijk, u noemde namelijk de subclan “Reer Aw Qudub” niet op in uw

bloedlijn. Gevraagd of u Reer Aw Qudub kent, antwoordde u bevestigend en zei u dat uw grootvader

Reer Aw Qudub was (gehoorverslag CGVS, p.9). Geconfronteerd met het feit dat u voor de DVZ

verklaarde dat uw subclan Reer Aw Qudub was, en gevraagd om welke redenen u dit nu niet aangeeft,

antwoordde u dat u uw bloedlijn verder kan opzeggen tot Aw Qudub. Echter, u stelde enkel dat Aw

Qudub vóór Aw Cumar Siyaad komt, omdat hij zijn zoon is. Deze verklaringen zijn om twee redenen

uiterst opvallend.Vooreerst strookt uw eigen naam die u opgaf bij de DVZ niet met de naam die u

opgeeft in uw abtirsiimo. Uit informatie – toegevoegd aan het administratieve dossier – blijkt immers dat

een Somalische naam steeds bestaat uit de eigen naam, die van de vader en die van de grootvader aan

vaderszijde. Deze namen zijn de eerste drie generaties van de abtirsiimo. In dat geval zou uw bloedlijn

moeten beginnen met Surer Awabdi Osman, en niet met “Surer Wali Cabdi” zoals u verklaarde. Uit

het administratief dossier bleek eveneens dat u eerst de naam “Surer Wali Awabdi Ali” heeft opgegeven,

wat eveneens niet strookt met uw abtirsiimo. Voor het CGVS geconfronteerd met het feit dat uw naam

op het dossier niet strookt met de naam van uw vader, verklaarde u dat de DVZ uw naam corrigeerde

naar “Surer Awabdi Osman”, omdat ze het eerst andersom hadden geschreven (gehoorverslag CVGS,
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p.5). Gevraagd om welke redenen de DVZ uw naam verkeerdelijk corrigeerde, zei u het niet te weten. U

antwoordde dat u op de hoogte was van de correctie van uw naam, maar dat u gezwegen heeft, wat

geen afdoende verklaring is voor het foutief opgeven van uw eigen naam in uw bloedlijn. Ten tweede,

bleek u in het opnoemen van uw bloedlijn uw eigen subclan, Reer Aw Qudub, vergeten te zijn. Enkel na

confrontatie met uw verklaringen voor de DVZ, bleek u het zich plotseling te herinneren, en plaatste u

Reer Aw Qudub tussen de reeds opgenoemde generaties (gehoorverslag CGVS, p.9).

Bovendien bleek u uiterst weinig kennis te hebben over de clan Sheikhal waartoe u

beweerdelijk behoort. U kon immers niets bijzonders over uw clan vertellen, ook al kreeg u daartoe

uitgebreid de kans. Gevraagd om iets meer te vertellen over uw clan, stelde u dat het religieuze mensen

zijn, dat ze geen mensen storen en dat het Soefi’s zijn. Gevraagd wat u bedoelt met “Soefi’s”,

antwoordde u dat ze de geboorte van de profeet herdenken [de “Mowliid” genaamd] en dat ze anders

bidden (gehoorverslag CGVS, p.10). Gevraagd hoe ze dan anders bidden, vroeg u eerst ontwijkend

over wie de vraag werd gesteld, om daarna –heel vaag- te stellen dat ze bidden zoals moslims en dat

de terreurgroep Al-Shabaab hen wil rekruteren, maar dat ze niet willen vechten. Gevraagd om meer

uitleg te geven over hoe ze dan anders bidden dan de leden van Al-Shabaab, zei u opeens dat ze op

dezelfde manier bidden, maar dat ze anders zijn omdat ze Sheiks zijn die de koran lezen en de

Mowliid vieren. Deze verklaringen zijn uiterst vaag. U kon enkel aangeven dat de Sheikhal-clan Soefi’s

zijn die de Mowliid vieren. U zei dat ze anders bidden, maar u kon op geen enkele manier vertellen hoe

ze dan anders bidden. Dit is zeer opmerkelijk, u verklaarde immers zelf tot de clan Sheikhal te behoren,

die het Soefisme aanhangt. Uiteindelijk zei u dat ze toch niet anders bidden, maar dat ze niet akkoord

gaan met de terreurgroep Al-Shabaab. Uwe verklaringen zijn dus tegenstrijdig en bijzonder onduidelijk.

Uiterst opmerkelijk zijn ook uw verklaringen omtrent de belangrijkste clanfamilies in Somalië, waarbij u

verklaarde dat de clanfamilie Digil/Mirifle een deel zijn van de clanfamilie Darod (gehoorverslag CVGS,

p.11). Dit is een zeer frappante verklaring, aangezien de Darod-clan een nobele, pastorale clan is,

afstammend van de voorouder Samaale. De familieclan Digil/Mirifle is een nobele, sedentaire clan, lager

in hiërarchie dan de pastorale clans, en afstammend van de voorouder Saab (zie informatie toegevoegd

aan het administratieve dossier). Uit informatie blijkt eveneens het enorme belang van het clansysteem

in Somalië, en de centrale rol die het speelt in de Somalische samenleving. Indien u werkelijk afkomstig

bent uit Midden-Juba in Somalië, kan redelijkerwijs van u verwacht worden dat u tenminste uw

persoonlijke bloedlijn juist kan opnoemen, meer kennis heeft over de eigen clan Sheikhal, én dat u de

grootste clanfamilies van Somalië juist kan benoemen en situeren. U vergat dan ook “Dir” als één van

de grote Somalische clanfamilies aan te geven (gehoorverslag CVGS, p.11).

Tenslotte is het zeer vreemd dat u uitermate onwetend blijkt over de oorzaak van uw problemen

in Somalië, namelijk de terreurgroep Al-Shabaab. U verklaarde dat de terreurgroep Al-Shabaab aan de

macht was in uw dorp als u vertrok, en dat zij daar al altijd de controle hebben (gehoorverslag CVGS,

p.18). U verklaarde eveneens dat u een probleem gekend heeft door Al-Shabaab, namelijk dat één van

hun strijders u gedwongen wou huwen (gehoorverslag CVGS, p.23). Gevraagd over het leven onder Al-

Shabaab, antwoordde u dat ze mensen onder druk zetten en het beste, vetste schaap met geweld

afnemen (gehoorverslag CVGS, p.20). Gevraagd of u andere dingen kan vertellen, zei u dat ze ’s nachts

kwamen en mensen de keel oversneden. Gevraagd om welke redenen ze mensen de keel oversnijden,

antwoordde u dat ze mensen roepen om met hen te werken en dat als die persoon weigert, zij hem ’s

nachts de keel oversnijden. Gevraagd naar andere details over Al-Shabaab en om alles te vertellen wat

u over hen weet, zei u dat u altijd bij uw moeder bleef als u jong was, dat u niets weet over hun regels of

wat ze zijn en dat u enkel hebt gehoord dat ze mensen roepen om met hen te werken, en dat ze die de

keel oversnijden als ze weigeren. Gevraagd of u bepaalde kleren moest dragen onder Al-Shabaab,

vroeg u wie bedoeld werd: Al-Shabaab of de mensen? Geantwoord dat het de mensen zijn, begon u –

ontwijkend- de klederdracht van Al-Shabaab te omschrijven. Nogmaals gevraagd hoe u uzelf moest

kleden, antwoordde u dat u traditionele Somalische kleren aandeed, zoals Baati (gehoorverslag CGVS,

p.21). Het is zeer opmerkelijk dat u uiterst weinig weet te vertellen over de terreurgroep Al-Shabaab en

de regels onder hun bewind. U gaf immers zelf aan uw hele leven onder de controle van Al-Shabaab te

hebben geleefd. Zo kon u enkel vertellen dat zij onder dwang belastingen inden, namelijk de “zakat”

(gehoorverslag CGVS, p.23). Daarnaast legde u enkel zeer vage verklaringen af door te zeggen dat ze

’s nachts mensen komen doden. U kreeg echter drie maal de kans om uitgebreid over hen te spreken

en alles te vertellen wat u over hen weet. Meer nog, met betrekking tot de klederdracht onder Al-

Shabaab, legde u uiterst merkwaardige verklaringen af: u vertelde dat u steeds de traditionele Baati

droeg. Echter, volgens informatie die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, kan het dragen

van traditionele kledij enkel in gebieden die niet onder controle staan van Al-Shabaab. Uw verklaring

voor uw onwetendheid over het leven onder Al-Shabaab, namelijk dat u niet uit uw huis ging, altijd in

Xaramka heeft gewoond en niet naar andere dorpen ging, weet niet te overtuigen (gehoorverslag

CGVS, p.21). U heeft immers uw hele leven onder Al-Shabaab geleefd, en redelijkerwijs kan worden

verwacht dat u tenminste op de hoogte bent van de regels over klederdracht. Uit dezelfde informatie
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blijkt immers dat vrouwen die onder Al-Shabaabbewind leven, en niet aan deze regels voldoen, zeer

streng bestraft worden.

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

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Xaramka, gelegen in de provincie Midden-Juba, Somalië.

Derhalve kan er evenmin geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten, die daar

zouden hebben plaatsgevonden. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst kan er

evenmin 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 vluchtelingrechterlijke zin, of een reëel risico zou lopen op ernstige schade, in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Wat betreft het door u neergelegde medische attest, waarin vastgesteld wordt dat u vrouwelijke

genitale verminking type 3 onderging, dient vastgesteld dat u uw vrees omtrent de door u ondergane

vrouwelijke genitale verminking niet aannemelijk heeft weten te maken. Hoewel vrouwenbesnijdenis

inderdaad als een vorm van vervolging of ernstige schade kan beschouwd worden, dient vastgesteld dat

er geen aanwijzing is dat deze vorm van vervolging ten aanzien van u herhaald zou worden in geval van

terugkeer naar uw land van herkomst. Immers, gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw

beweerde herkomst, kan er ook geen geloof worden gehecht aan de door u geopperde vervolgingsfeiten

die aldaar hebben plaatsgevonden, zoals uw vrees voor een gedwongen huwelijk met een strijder van

Al-Shabaab. Uw enige vrees omtrent uw besnijdenis was echter angst voor pijn tijdens dit gedwongen

huwelijk (gehoorverslag CGVS, p.27). Gezien er geen enkel element aanwezig is in het administratief

dossier, dat zou kunnen doen vermoeden dat u deze vorm van vervolging opnieuw zou dreigen

te ondergaan, middels een herbesnijdenis, dient vastgesteld dat u deze traditionele praktijk reeds

ondergaan heeft, en u om deze reden geen internationale bescherming meer kan worden verleend.

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 het

gehoor op de zetel van het CGVS op 4 april 2016 nochtans 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 in de loop

van het gehoor zelfs uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw beweerde Somalische nationaliteit (gehoorverslag CVGS, p.21). U bleef er echter bij

afkomstig te zijn uit het dorp Xaramka, in de provincie Midden-Juba, Somalië.

U werd er eveneens 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.

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 Migratie op het feit dat u niet mag worden teruggeleid naar Somalië,

het door u genoemde lang van herkomst, vermits u niet over de Somalische nationaliteit beschikt.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert middelen aan als volgt:

“Verzoekster kan zich geenszins vinden in voormelde beslissing, noch in de feitelijke noch in de

juridische overwegingen, reden waarom zij bij wege van voorliggend verzoekschrift hoger beroep

aantekent.

Dat er zich op heden nieuwe elementen voorliggen, namelijk nieuwe bewijzen zijn die verzoekster heeft

kunnen bemachtigen en dit ter staving van haar verhaal, meer bepaald de attest van nationaliteit,

geboorteakte, paspoorten van familieleden uit hetzelfde dorp, medische gegevens omtrent haar

verwondingen én omtrent de genitale verminking, ....

a. Eerste Middel

*

Afgeleid uit artikel 62 van de Wet van 15 december 1980.

Dat de bestreden beslissing niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed.

Dat daaruit geenszins een afweging blijkt tussen de belangen van verzoekster enerzijds en van de Staat

anderzijds.

Terwijl het belang van de Staat bij de maatregelen nihil is en dat integendeel de schade die aan

verzoekster zou berokkend worden enorm is.

Dat de schade die tot gevolg kan zijn niet enkel bestaat in de dood van verzoekster (door het weigeren

van een huwelijk met iemand van Al-Shabaab), maar ook onmenselijk lijden (gelet op de genitale

verminking die telkens opnieuw zal plaatsvinden).

Dat bijgevolg bovenvermelde bepaling geschonden is bij gebreke aan afdoende motivering.

En terwijl

- De middelen tegen de overwegingen in hun geheel genomen

- en artikel 62 van voormelde Vreemdelingenwet

- en de rechtspraak van de Raad van State (d.d. 25 september 1986 nr. 26933)

- en artikel 8 juncto artikel 14 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens

- en artikel 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen

stellen dat de motivering in feite en in rechte afdoende moet zijn, en dat uit alle motieven zelf moet

blijken dat de Overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de motieven en de door

de maatregel veroorzaakte gevolgen.

Doordat de Commissaris Generaal de aanvraag van verzoekster ongegrond verklaart, daar deze van

mening is dat verzoekster de ware toedracht van haar werkelijke nationaliteit verzwijgt én bijgevolg niet

aannemelijk maakt datzij daadwerkelijk nood heeft aan internationale bescherming.

Terwijl op geen enkele wijze blijkt dat de verklaringen van verzoekster niét met de waarheid zou

overeenstemmen.

Dat uit de ernstige genitale verminking alleen al duidelijk blijkt dat verzoekster nood heeft aan

internationale bescherming!

Dat bovendien niet mag worden vergeten dat verzoekster zeer traumatische gebeurtenissen heeft

meegemaakt waardoor bepaalde feiten bewust worden verdrongen én het ophangen van een coherent

verhaal bijzonder moeilijk is geworden.

Dat het volledig absurd is dat verzoekster enerzijds niet als vluchteling in aanmerking komt én zij

anderzijds niet mag worden teruggeleid naar Somalië.

Dat verzoekster zeer formeel is wanneer zij stelt dat zij van Somalië is. Dat zij de nodige bewijzen tracht

bij te brengen, die zij van familieleden in België heeft bekomen.

Dat door de beslissing van het Commissariaat Generaal, verzoekster gedwongen wordt te verdwijnen in

de illegaliteit. Dat dit absoluut niét als een menselijke behandeling kan worden beschouwd, integendeel

!!!

*

Overeenkomstig artikel 1A2 van het Verdrag van Genève dd. 28 juli 1951 is een vluchteling "hij of zij die

uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenvermelde vrees,

niet wil inroepen".

Deze definitie werd met de totstandkoming van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG dd. 29 april 2004 en

de omzetting ervan in artikel 48/3 Vreemdelingenwet, verder verduidelijkt.
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Hierbij dient één en ander te worden opgemerkt:

- "Vrees" in de zin van voormelde bepaling is een subjectief begrip dat bepaald wordt door de

persoonlijkheid van het concrete individu. De ene persoon zal vlugger bevreesd zijn dan een andere

persoon in identieke omstandigheden;

- Het is niet vereist dat er absolute zekerheid bestaat dat iemand vervolgd zou worden wanneer hij in

zijn land was gebleven, opdat hij/zij als vluchteling kan worden erkend.

Een redelijke kans dat de vervolging zal plaatshebben is voldoende.

- De "daden van vervolging" overeenkomstig artikel 48/3, §2 Vreemdelingenwet moeten:

o ofwel zo ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de

grondrechten van de mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit

hoofde van artikel 15.2 EVRM;

o ofwel een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen.

Als "daden van vervolging" aanvaardt men onder meer daden van geestelijk geweld. Zoals (schriftelijke

of mondelinge) bedreigingen

*

Dat ook verwezen kan worden naar de Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

against Women - General Recommendation No.32 (stuk 9):

"It should be noted that, in other international, national and régional contexts, asylum is also provided to

persons who cannot be returned to their countries of origin owing to, among other things, threats to their

lives or torture or inhuman or degrading treatment. Those forms ofcomplementary protection are also

covered herein. "

(stuk 9, art. IV.A. punt 13)

"The principle of non-refoulement of refugees is the cornerstone of refugee protection and is a norm of

customary international law. Since its formal codification in the 1951 Convention relating to the Status of

Refugees, it has been developing and has been integrated into international human rights instruments,

namely the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or

Punishment (art. 3) and the International Covenant on Civil and Political Rights (art. 7). In addition, the

prohibition of refoulement to a risk of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is codified in

a number of regional human rights treaties and international non-binding documents. "

Article 3 of the Convention against Torture prohibits removal of a person to a country where there are

substantial grounds for believing that he or she would be in danger of being subjected to torture. The

Committee against Torture, in its general comment No. 2, has explicitly situated gender-based violence

and abuse within the scope of the Convention against Torture. 18 Articles 6 and 7 of the International

Covenant on Civil and Political Rights also encompass the obligation on States not to extradite, deport,

expel or otherwise remove a person from their territory where there are substantial grounds for believing

that there is a real risk of irreparable harm in the country to which the person will, or may subsequently,

be removed. The Human Rights Committee has further noted that the absolute prohibition of torture that

is part of customary international law includes, as an essential corollary component, the prohibition of

refoulement to a risk of torture, which entails the prohibition of any return of an individual where he or

she would be exposed to a risk of torture, ill-treatment or arbitrary deprivation of life.

According to those human rights provisions, no asylum seeker or refugee is to be expelled or returned

(refoulé) in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his or her life or freedom or the

right to be free from torture.

(stuk 9, art. IV.B. punt 17 e.v.)

States parties should adopt legislation and other measures to respect the principle of non-refoulement,

in accordance with existing obligations under international law, and take ail measures necessary to

ensure that victims of serious forms of discrimination, including gender-related forms of persecution,

who are in need of protection, regardless of their status or residence, are not returned under any

circumstance to any country in which their life would be at risk or where they might be subjected to

serious forms of discrimination, including gender-based violence, or to torture or inhuman or degrading

treatment or punishment.

(Stuk 9, art. IV.D. punt 37)

*

Dat de Commissaris-Generaal verder van oordeel is dat de geloofwaardigheid van de verklaringen van

verzoekster op ernstige wijze worden aangetast daar zij niet aannemelijk kan maken dat zij afkomstig is

van Somalie.
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Dat niet vergeten mag worden dat de Westerse redenering niet dezelfde is als deze van Somalië. Dat

verzoekster nooit enige identiteitsdocumenten heeft gehad, laat staan dat zij het nut hiervan kent...

Dient niet te vergeten worden dat verzoekster een traumatische ervaring heeft meegemaakt, dat zulk

een verhoren zeer zenuwslopend zijn én dat er aldus inderdaad kleine verschillen kunnen zijn.

Dient overigens opgemerkt te worden dat de minieme verschillen niet van die mate zijn dat verzoekster

zijn verhaal niét correct zou zijn.

Dat niet vergeten mag worden dat verzoekster zeer beperkt is in haar verbale mogelijkheden, alsook

haar intellectuele mogelijkheden.

Dat verzoekster bovendien zeer teruggetrokken is.

Dat de maatschappelijk assistente van verzoekster mij dit alles overigens ook bevestigde:

"Nu moet ik U wel zeggen, mevrouw A. O. is een persoon die men geweldig in de gaten dient te houden

wat betreft het naleven van afspraken en het inzien van het belang van verplichtingen, en dit niet omdat

ze contrair of nonchalant zou zijn, doch wel omdat ze simpelweg de grootste moeite lijkt te hebben met

eender wat te begrijpen, te onthouden en te durven. Dit is echt een enorm probleem bij haar. Ze komt

me van in het begin dan ook over als erg timide en - als ik dat mag zeggen - zwak begaafd. Ik herken

haar aard dan ook volledig in het motivatieverslag van het CGVS, waarmee ik bedoel dat ik me perfect

voorstellen dat ze vaak erg kort, vaag en/of ontwijkend geantwoord heeft op vragen van de protection

officer. Mevrouw A. O. antwoordt altijd kort, vaag en ontwijkend (als ze al uberhaupt antwoordt) op

vragen. Ze komt verschrikkelijk angstig over. Ze lijkt te leven in haar eigen superenge cocon en niets op

te vangen, niets te maken te willen hebben, en niets te begrijpen, van de buitenwereld.

Om U een indicatie te geven van de omvang van het probleem:

- OC-bewoners moeten zich bij ons twee maal daags registreren (soort tiksysteem op basis waarvan

hun wekelijks leefgeld wordt berekend), één maal tussen 6 en 14u en nog een tweede maal tussen 14

en 22u. Het heeft mevrouw A. O. zo'n anderhalve maand tijd gekost om dit onder de knie te krijgen,

gewoon omdat ze niet begreep wat ze fout deed door onmiddellijk vóór en onmiddellijk na school

(Nederlandse les loopt voor haar van 9 tot 12u!) te tikken. Hierdoor heeft ze weken op een minimaal

geldbedrag geleefd...

- Telkens ze naar de DVZ/het CGVS moet, vergezelt een mannelijke OC-bewoner haar; ze beweert

dit ni. niet alleen te kunnen. (Volgens mij heeft het ook veel met niet durven te maken.)

Soit, dit maar om U een karakterschets mee te geven, opdat U haar eventuele zwakke prestaties op het

CGVS of op andere afspraken in een ruimerperspectief zou kunnen plaatsen. "

Dat er aldus rekening gehouden moet worden, niet alleen met taal- en culturele verschillen, met het feit

dat verzoekster analfabeet is, maar ook met het feit dat verzoekster zeer zwak begaafd is.

Dat verzoekster al het mogelijke doet om aan te tonen dat zij wel degelijk afkomstig is van Somalië. Dat

zij de paspoorten bijbrengt van drie personen, eveneens afkomstig van Somalië én van haar streek. Dat

deze personen kunnen getuigen dat verzoekster wel degelijk afkomstig is van Somalië.

Ook de graad van genitale verminking bevestigd dat verzoekster afkomstig is van Somalië, daar er niet

veel plaatsen zijn waar er sprake is van zo'n drastische verminking.

Dat het voor verzoekster onmogelijk is om enig ander bewijselement aan te brengen. Daarenboven

wenst verzoekster te verwijzen naar Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination

against Women - General Recommendation No.32 (stuk 9):

"States parties should not deem that a woman asylum seeker lacks credibility for the mere reason of

lack of documentation to support her asylum claim. Instead, they should take into account that women in

many countries do not possess documentation in their respective countries of origin and seek to

establish credibility by other means" (stuk 9, art. IV.D. punt 43).

"Discriminatory laws or practices may lead to women and their children being unable to gain access to

documentation that proves their identity and nationality. In the absence of proof of identity and

nationality, a woman and her children may be faced with restrictions on freedom of movement, problems

gaining access to diplomatic protection, prolonged detention pending determination of proof of identity

and nationality and, ultimately, to a situation in which no State considers them to be nationals and they

are rendered stateless." (stuk 9, art. V.A. punt 57).

*

Dat de verklaringen van verzoekster daarnaast ondersteund worden door de praktijk, evenals de

stukken welke door haar worden voorgelegd. Dat deze de door verzoekster ondervonden problemen

ondersteunen en hiervan bewijs opleveren.

Verzoekster verwijst hiervoor zowel naar haar gedwongen huwelijk, de aanval op haar persoon, haar

genitale verminking, het feit dat ze enkel de Somalische taal machtig is, ...
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Dat de verklaringen van verzoekster dan ook wel degelijk geloofwaardig en plausibel zijn, zowel wat

betreffende haar nationaliteit, als haar vrees voor vervolging en mishandeling in Somalië.

De verklaringen van verzoekster kunnen bovendien zonder meer een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

(Hathaway J., The law of refugee status, Buttersworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84.).

De verklaringen van verzoestker zijn bovendien zonder meer coherent en plausibel en niet in strijd met

de algemeen bekende feiten.

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer le statut de réfugié, 1979, nr. 205.)

Bovendien kan de juistheid van aile aangehaalde feiten niet meer met zekerheid worden vastgesteld,

waardoor de geloofwaardigheid van het verhaal van verzoekster van die aard is dat minstens het

voordeel van de twijfel dient te worden toegekend.

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer le statut de réfugié, 1979, nr. 203-204.)

Dat uit hetgeen reeds uiteen werd gezet het duidelijk moge zijn dat verzoekster wél degelijk het statuut

van erkend vluchteling dient te verkrijgen.

*

Minstens dient aan verzoekster het subsidiair beschermingsstatuut toegekend worden.

De subsidiaire bescherming wordt toegekend aan de vreemdeling ten aanzien van wie "er

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade

wanneer hij terugkeert naar zijn land van herkomst en wanneer hij zich niet onder de bescherming van

dat land kan stellen, of dat niet wil wegens dat risico."

Ernstige schade kan krachtens artikel 48/4, §2 Vreemdelingenwet bestaan uit een ernstige bedreiging

van het leven of de persoon van een burger.

Dat de Commissaris-Generaal, geheel ten onrechte én aan de realiteit voorbij, van voordeel is dat het

subsidiair beschermingsstatuut niet aan verzoekster kan worden verleend daar er geen reëel risico zou

bestaan op ernstige schade voor verzoekster.

Dat de Commissaris-Generaal hiertoe evenwel geen enkele correcte en duidelijke motivering geeft.

Dat overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet ernstige schade bestaat uit een ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of buitenlands gewapend conflict.

Dat uit de Memorie van Toelichting bij de wet blijkt dat het voldoende is dat wordt aangetoond dat de

algemene situatie bedreigend is voor de gehele bevolking van een land, aangezien de gronden voor

deze vrees niet specifiek zijn voor het individu.

Het begrip willekeurig geweld wijst verder op een algemene situatie en is niet verzoenbaar met het feit

dat wei zich hierop beroept zou moeten aantonen dat hij persoonlijk een reëel risico zou lopen.

Dat de Commissaris-Generaal evenwel zonder meer stelt dat verzoekster niet in aanmerking komt voor

het subsidiair beschermingsstatuut, terwijl verzoekster op géén enkele bescherming van zijn autoriteiten

kan rekenen en derhalve bij een terugkeer naar Somalië een vogel voor de kat is.

Dat de situatie in Somalië geenszins als veilig beschouwd kan worden, laat staan voor een jonge vrouw

zoals verzoekster. Dat het overigens algemeen geweten is dat Somalië zo wat het slechtste land ter

wereld is om te leven als vrouw.

Dat verzoekster verwijst naar het rapport over de mensenrechten in Somalië van 2015 (publicatie april

2016), alwaar heel duidelijk te lezen is dat Somalië alles behalve veilig is, laat staan voor vrouwen (stuk

10):

Major human rights abuses included killings of civilians by al-Shabaab, Somali security forces, and

unknown assailants. Violence and discrimination against women and girls, including rape and female

genital mutilation/cutting (FGM/C), were widespread. Civilians did not have the ability to change their

government through the ability to vote in free and fair elections.

Other major human rights abuses included disappearance; torture and other cruel, inhuman, or

degrading treatment or punishment; harsh and life-threatening prison conditions; arbitrary and politically

motivated arrest and detention; denial of fair public trial; use of excessive force and other abuses in

internal conflict; restrictions on . freedoms of speech and press, assembly and association, religion, and

movement; forced eviction and relocation of internally displaced persons (IDPs); diversion of

humanitarian assistance; corruption; trafficking in persons; abuse of and discrimination against minority

clans and persons with disabilities; social stigmatization of lesbian, gay, bisexual, transgender, and

intersex (LGBTI) individuals; restrictions on workers' rights; forced labor; and child labor.

Clan militias and al-Shabaab continued to commit grave abuses throughout the country. including

extrajudicial killings, disappearances, cruel and unusual punishment, rape, restrictions on civil liberties

and freedom of movement, restrictions on nongovernmental organizations (NGOs) and humanitarian
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assistance, and conscription and use of child soldiers. Al-Shabaab recruited child soldiers. AMISOM

troops killed civilians and committed sexual abuse and exploitation, including rape of women and girls.

FGM/C is almost universally practiced throughout the country. UNICEF reported that 98 percent of

women and girls had undergone FGM/C and that the majority were subjected to infibulation - the most

severe form - which involves cutting and sewing the genitalia. At least 80 percent of Somali girls who

have undergone FGM/C had the procedure performed when they were between the ages of five and 14.

International and local NGOs conducted education awareness programs on the dangers of FGM/C, but

there were no reliable statistics to measure their success.

Dat verzoekster aldus, minstens. het subsidiair beschermingsstatuut dient te verkrijgen.

*

Dat de Commissaris-Generaal dan ook een totaal onredelijke beslissing heeft genomen, welke

disproportioneel is en er minstens het voordeel van de twijfel had dienen te worden verleend aan

verzoekster.

Dat de bestreden beslissing derhalve niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed.

Zodat die motieven niet evenredig zijn en zelfs in wanverhouding met het gestelde doel, en op

onevenredige wijze de ingeroepen rechten van verzoekster aantasten, en in verdere orde haar leven en

haar vrijheid in gevaar kunnen brengen.

Dat verzoekster aldus in hoofdorde het statuut van vluchteling dient te worden toegekend, minstens dat

haar het subsidiair beschermingsstatuut dient te worden verleend.

b. Tweede Middel

Afgeleid uit artikel 3 van het EVRM, zijnde het verbod tot foltering, onterende en onmenselijke

behandeling in samenhang met art. 33.1 van het Vluchtelingenverdrag van Genève.

Enerzijds is er de vrees voor foltering, dood, wanneer zij terug zou keren naar Somalië daar zij weigerde

een lid van Al-Shabaab te huwen.

Dat haar vader werd vermoord én dat verzoekster zelf werd aangevallen met ernstige verwondingen tot

gevolg.

Dat er nog steeds een litteken zichtbaar is van 11 cm (!) groot en 2cm breed. Dat zij tot op heden nog

steeds last ondervind van haar lever.

Dat verzoekster aldus, in de ogen van Al-Shabaab, de Sharia heeft overtreden door niet te willen huwen

met een lid van Al-Shabaab. Dat de enige sanctie die hierop staat de doodstraf is.

Dat zij aldus ernstige en reële vrees heeft dat zij zal worden gestenigd bij haar terugkomst.

Anderzijds is er de ernstige genitale verminking.

Dat de ernstige genitale verminking die verzoekster heeft mogen ondergaan zodanig drastisch is dat zij

zich zal moeten laten "openen" om eventueel seksuele betrekkingen te hebben.

De lijdensweg die verzoekster zal moeten ondergaan wanneer zij zou worden teruggestuurd naar

Somalië is onvoorstelbaar. Zij zal ooit moeten trouwen (een ongetrouwde vrouw in Somalië is een

mislukking en wordt verbannen. Ze zal veel pijn ondergaan bij seksuele betrekkingen.

Het is gekende praktijk in Somalië dat vrouwen steeds geopend en terug gesloten worden bij elk kind

dat er geboren wordt.

Dat deze behandeling volledig in strijd is met art. 3 EVRM en dat deze schending dan ook niet voor

betwisting vatbaar kan zijn!

De redenering van het Commissariaat Generaal dat zij geen vrees meer moet hebben van vrouwelijke

genitale verminking is totaal foutief. De zin "uw enige vrees omtrent uw besnijdenis was echter angst

voor pijn tijdens dit gedwongen huwelijk" is gewoonweg schandalig en respectloos !!!

Het Commissariaat Generaal stelt hier botweg dat verzoekster gewoon even op haar tanden moet bijten

en dat het zo voorbij is. Dat verzoekster hier geen last meer van zal ondervinden! Gewoonweg absurd

zulke insinuaties.

Genitale verminking, en het telkens openen en sluiten van de vagina, is een vorm van foltering waarvoor

geen enkel excuus of argument aanvaard kan worden!

Dat deze praktijk (van openen en sluiten van de vagina) bevestigd wordt door een andere Somalische

vluchteling welke uiteindelijk België asiel heeft gekregen (stuk 11).

Dat het openen en sluiten van een vagina telkens weer een enorm pijnlijke, beschamende zaak is waar

absoluut niet licht mag worden overgegaan zoals het Commissariaat Generaal in casu doet.

Al dan niet gedwongen, indien verzoekster terug moet naar Somalië, zal ze ooit moeten trouwen met

deze pijnlijke behandelingen tot gevolg.
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De pijnen die het gevolg zijn van genitale verminking (in casu, type 3 !) zijn niet te onderschatten en is

voor de Westerse vrouw niet in te beelden!

Laten we niet vergeten dat de clitoris en schaamlippen van verzoekster zijn verwijderd én dat er slechts

een vaginale opening is van nog geen 0,5 cm !!!

Verzoekster wenst dan ook graag te verwijzen naar de Guidance Note on FGM van het UNCHR (stuk 8,

p.5) :

"The consequences of FGM do not stop with the initial procedure. The girl or woman is permanently

mutilated and can suffer other severe longterm physical and mental consequences. In later life, she may

be forced to undergo infibulation, defibulation or reinfibulation, for instance, upon marriage of at child

birth...

FGM survivors also face significantly increased risks during child birth, including the possibility of losing

the child during or immediately after birth. Study indicate that these riskes are greater the more

extensive the type of FGM. As observed by the Special Rapporteur on Torture: "Depending on the type

and severity of the procedure performed, women may experience long-term consequences such as

chronic infections, tumors, abscesses, cysts, infertility, excessive growth of scar tissue, increased risk of

HIV/aids infection, hepatitis and other blood-borne diseases, damage to the urethra resulting in urinary

incontinence, fistula, painful menstruation, painful sexual intercourse and other sexual dysfunctions."

c. Derde Middel

Afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de fundamentele Rechten van de Mens,

zoals die blijken uit het EVRM.

Doordat de Commissaris-Generaal stelt dat in het kader van de asielaanvraag niet kan besloten worden

tot het bestaan van een vermoeden van een gegronde vrees voor een vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie.

Terwijl de bestreden beslissing nalaat de passende belangenafweging te maken en er geen enkele

feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen.

Dat de beslissing van het Commissariaat Generaal pure Kafka is. Enerzijds stelt ze geen bescherming

te willen bieden aan verzoekster, en anderzijds stelt ze dat verzoekster niet terug mag naar Somalië.

Dat verzoekster aldus gedoemd wordt om te verdwijnen in (de criminele) illegaliteit en zonder enige hulp

volledig aan haar lot zal worden overgelaten.

Dat er gewoonweg "russische roulette" gespeeld wordt met het leven van verzoekster.

Dat zulks indruist tegen de principes van een rechtstaat en in het bijzonder tegen artikel 3 van het

EVRM.

Dat verzoeker we degelijk zijn land verliet uit vrees voor voormelde vervolgingen, zoals bedoeld in

artikel 1 §A lid 2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep legt verzoekster volgende stukken neer:

- Een medisch attest van dokter S. Drooghmans van 21 juni 2016 (stuk 3)

- Een medisch attest van dokter S. Drooghmans van 19 april 2016, waarbij dient te worden

opgemerkt dat dit document zich in het administratief dossier bevond op het ogenblik van de

bestreden beslissing (stuk 4)

- Een nationaliteitsverklaring van de Somalische ambassade in België van 14 juni 2016 (stuk 5)

- Een verklaring van geboorte van de Somalische ambassade in België van 14 juni 2016 (stuk 6)

- Kopies van een identiteitskaart en twee verblijfstitels van familieleden/dorpsgenoten (stuk 7)

- UNHCR’s “Guidance Note on Refugee Claims Relating to Female Genital Mutilation” van mei 2009

(stuk 8)

- Een rapport “2015 Country Reports on Human Rights Practices” van U.S. Department of State van

13 april 2016 (stuk 10)

- Een artikel “Een Somalische vluchtelinge in België” van 28 maart 2011 van unhcr.be (stuk 11).

2.1.3. In de nota met opmerkingen antwoordt de Commissaris-generaal op de middelen en voegt hij een

update van de COI Focus “Somalië. Betrouwbaarheid van (identiteits)documenten” van Cedoca van 7

juli 2016.

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

bij voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient

daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt

aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en
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ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, nationale bepalingen en algemene

beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoekster aanspraak kan

maken op een status van internationale bescherming.

2.3. De Raad stelt samen met de Commissaris-generaal vast dat het louter aanhalen van een vrees

voor vervolging of risico op ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees

of dit risico reëel is. Deze vrees of dit risico dient immers ook steeds getoetst te worden aan enkele

objectieve vaststellingen en verzoekster dient in dit verband de vrees of het risico concreet aannemelijk

te maken. Een beslissing over de toekenning van internationale bescherming wordt gebaseerd op de

feitelijke elementen die worden aangereikt door de asielzoeker bij wie de bewijslast in de eerste plaats

ligt.

In de bestreden beslissing wordt omstandig en terecht gemotiveerd dat verzoekster niet aannemelijk

heeft gemaakt dat er wat haar betreft sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging of van

een reëel risico op ernstige schade. De Raad oordeelt in navolging van de Commissaris-generaal dat er

geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters beweerde Somalische nationaliteit, gelet op haar

manifest gebrek aan affiniteit met en kennis over (i) het plattelandsleven in Somalië (de Somalische

seizoenen, het hoeden van vee en het telen van gewassen), ondanks haar voorgehouden profiel van

dochter van een boer die haar hele leven op het platteland heeft gewoond en gewerkt; (ii) haar

beweerde regio van herkomst Midden-Juba (de droogte van 2011); (iii) haar beweerde clan Sheikhal;

(iv) de terreurgroep Al Shabaab die de oorzaak zou zijn van haar verklaarde problemen (regels onder

hun bewind, ondanks haar bewering haar hele leven onder hun bewind geleefd te hebben).

De Raad neemt tevens het standpunt van de Commissaris-generaal over dat verzoekster in haar

verzoekschrift weliswaar aantoont dat zij het niet eens is met de appreciatie van de Commissaris-

generaal, maar zij toont geenszins aan dat de Commissaris-generaal zijn appreciatiebevoegdheid heeft

overschreden door te oordelen dat haar asielaanvraag ongegrond is. Verzoekster brengt geen afdoende

argumenten aan die hier alsnog een ander licht op werpen, doch beperkt zich tot het herhalen van een

aantal eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de

gevolgtrekking door de Commissaris-generaal. Als dusdanig wordt er echter geen afbreuk gedaan aan

de concrete vaststellingen die steun vinden in het administratief dossier en op omstandige wijze worden

uitgewerkt in de bestreden beslissing.

Verzoeksters argument dat zij analfabeet is, zeer beperkt is in haar verbale en intellectuele

mogelijkheden en bovendien zeer teruggetrokken is, blijkt na lezing van het administratief dossier

geenszins geloofwaardig. Verzoekster maakt geenszins aannemelijk dat zij niet in staat zou zijn

geweest om het CGVS-interview te doorlopen of dat niet van haar mag worden verwacht dat zij kan

antwoorden op essentiële en eenvoudige vragen inzake haar voorgehouden leefwereld en regio van

herkomst. De aan verzoekster gestelde vragen betreffen elementen uit haar persoonlijke leefwereld en

zijn dermate significant dat verzoeksters verstandelijk profiel geen afdoende verschoning vormt voor

haar manifeste onwetendheid. Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt overigens dat er

rekening werd gehouden met verzoeksters beweerde profiel van “boerendochter”, gelet op de vele

vragen die aan verzoekster werden gesteld over haar zelf verklaarde leefwereld. Aangezien verzoekster

verklaart geboren te zijn in het dorp Xaramka, district Jilib, provincie Midden-Juba en haar hele leven

daar gewoond te hebben tot haar vlucht begin augustus 2015, kan van verzoekster de kennis worden

verwacht waaruit kan blijken dat zij opgegroeid is en éénentwintig jaar op het Somalische platteland

gewoond heeft. Ook al wordt niet verwacht dat verzoekster over een gedetailleerde kennis beschikt over

alle geografische, historische en (socio-)politieke aspecten van Somalië, dan zijn er geen redenen die

kunnen verhinderen dat verzoekster haar herinneringen aan haar eigen persoonlijke leven en

onmiddellijke leefomgeving doorleefd kan toelichten. Verzoeksters kennis over het plattelandsleven in

Somalië en clankennis zijn echter ontoereikend.

In zoverre verzoekster nog stelt dat niet mag worden vergeten dat zij zeer traumatische gebeurtenissen

heeft meegemaakt waardoor bepaalde feiten bewust worden verdrongen en het ophangen van een

coherent verhaal bijzonder moeilijk is geworden, en dat dergelijke gehoren zeer zenuwslopend zijn en er

aldus kleine verschillen kunnen zijn, stelt de Raad vast, vooreerst, dat de bestreden beslissing niet

gebaseerd is op incoherenties of verschillen tussen verzoeksters opeenvolgende verklaringen, doch op

haar manifest gebrek aan affiniteit met en kennis over haar zelfverklaarde leefwereld en regio van

herkomst. Verder stelt de Raad vast dat verzoekster geen medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan

van een trauma in haar hoofde kan worden afgeleid.



RvV X - Pagina 14

Bijgevolg toont zij niet aan getraumatiseerd te zijn, laat staan dat zij aantoont dat zij ingevolge hiervan

niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen af te leggen. Verzoekster laat

bovendien na concreet aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma haar verklaringen

zou hebben beïnvloed, zodat de motieven van de bestreden beslissing overeind blijven en door de Raad

worden overgenomen.

Wat de door verzoekster neergelegde geboorteakte en nationaliteitsverklaring betreft uitgereikt door de

Somalische ambassade in België (verzoekschrift, stuk 5-6), sluit de Raad zich aan bij de opmerkingen

van de Commissaris-generaal dat bronnen die de uitgifte van Somalische documenten beschrijven,

wijzen op het ontbreken van een formele burgerlijke stand in Somalië en op de afwezigheid van

archieven en dus van referentiemateriaal voor het opstellen van (identiteits-)documenten. Gezien het

gebrek aan archief en database kan de ambassade in België zich ook vandaag nog niet op officiële

gegevens baseren om de identiteit, herkomst of nationaliteit vast te stellen van personen die verklaren

Somaliërs te zijn. Zowel autoriteiten binnen als buiten Somalië moeten zich voor het uitreiken van

documenten baseren op de verklaringen van de aanvragers. Aldus biedt de door verzoekster

neergelegde geboorteakte en nationaliteitsverklaring, waarvan niet betwist wordt dat deze werden

uitgereikt door de Somalische ambassade, naar de inhoud toe, niet de minste garantie dat de daarin

opgenomen gegevens correct zijn (nota met opmerkingen, stuk 1).

Daar waar verzoekster nog de paspoorten bijbrengt van drie personen, afkomstig uit Somalië en van

haar streek, en opwerpt dat deze personen kunnen getuigen dat zij wel degelijk afkomstig is uit Somalië

(verzoekschrift, stuk 7), merkt de Raad op dat aan dergelijke getuigenissen bezwaarlijk enige objectieve

bewijswaarde hebben. In het licht van de vaststellingen die werden gedaan over verzoeksters

verklaringen over haar beweerde afkomst uit het dorp Xaramka van het district Jilib, gelegen in de

provincie Midden-Juba, kunnen deze documenten of getuigenissen immers slechts een bijkomend

bewijs vormen, doch kunnen op zich het gebrek aan geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen

niet herstellen.

Het door verzoekster bijgebrachte medisch attest van 21 juni 2016 (verzoekschrift, stuk 3) waaruit blijkt

dat verzoekster een litteken heeft op haar lichaam, is geen sluitend bewijs voor de omstandigheden

waarin verzoekster haar verwonding heeft opgelopen. Een arts doet vaststellingen betreffende de

fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt. Rekening houdend met zijn bevindingen kan

de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer

afleiden uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Desalniettemin moet worden opgemerkt dat een

arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarin de

verwondingen werden opgelopen. In casu baseert en dient dokter S. Drooghmans te steunen op

verzoeksters verklaringen omtrent de oorzaak van haar verwonding, verklaringen waaraan gelet op

verzoeksters ongeloofwaardig bevonden Somalische nationaliteit evenmin geloof kan worden gehecht.

Waar verzoekster verwijst naar de ernstige genitale verminking die zij heeft ondergaan, wijst de Raad er

op dat ook in dit verband de nationaliteitsbepaling determinerend is. Niet enkel voor de beoordeling van

het land waar de vervolging zich voordoet of ernstige schade veroorzaakt wordt, doch ook voor het land

van herkomst waar bescherming kan worden gezocht en of deze ook kan worden ingeroepen in de zin

van artikel 48/5, §§ 1 en 2 van de vreemdelingenwet. Los van de vraag of niet onmiddellijk wordt

betwijfeld dat verzoekster de Somalische etnie bezit, dan betekent dit geenszins dat zij ook de

Somalische nationaliteit en herkomst geniet. De Somali-bevolkingsgroep komt immers niet enkel in

Somalië voor, maar ook in Djibouti, Ethiopië, Kenia en Jemen en is na de val van het Siad Barre-regime

over de gehele wereld uitgeweken en velen hebben intussen, zoals sommigen ook in België, een

andere nationaliteit verworven. Los van het feit dat niet wordt betwist dat verzoekster besneden is,

hetgeen blijkt uit het door verzoekster aangebrachte medisch attest, hieruit kan verder niet worden

afgeleid uit welk land zij afkomstig is, gezien besnijdenis in veel Afrikaanse landen voorkomt en zelfs in

Europa en andere continenten – desgevallend illegaal – kan worden uitgevoerd. Geenszins is het

geloofwaardig dat verzoekster een risico op herbesnijdenis zou lopen in Somalië, gezien geen herkomst

uit of nationaliteit van dit land wordt aannemelijk gemaakt, noch kan per hypothese worden vastgesteld

welke bescherming zij kan genieten in het land waar verzoekster werkelijk vandaan komt, wanneer

omwille van een gebrek aan medewerking dit land niet kan worden bepaald.
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Verzoekster kan bovendien niet ernstig menen dat het weigeren van het verlenen van de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus omdat zij haar nationaliteit niet aannemelijk

maakt, een schending uitmaakt van de door haar aangehaalde bepalingen enkel omdat zij haar

beweerdelijke Somalische nationaliteit herhaalt en volhoudt. Het is aan verzoekster om haar nationaliteit

aannemelijk te maken nu op haar de plicht rust haar werkelijke herkomst te verklaren.

Door bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van het relaas raakt, te verzwijgen maakt

verzoekster bijgevolg zelf het onderzoek onmogelijk naar een eventuele gegronde vrees voor vervolging

die zij mogelijk koestert, of een reëel risico op ernstige schade dat zij mogelijk zou lopen. Aangezien

verzoekster geen zicht biedt op haar werkelijke herkomst en nationaliteit, maakt zij een nood aan

internationale bescherming niet aannemelijk.

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 veertien oktober tweeduizend zestien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


