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nr. 176 358 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 25 mei 2016 heeft

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

26 april 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 advocaat P. LIPS, die verschijnt voor de verzoekende partij, en van

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 19/08/2015

Overdracht CGVS: 22/12/2015

U werd gehoord op 5 april 2016 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

van 14u06 tot 17u24 in het bijzijn van een tolk die de taal Somali machtig is.

A. Feitenrelaas

U verklaarde afkomstig te zijn uit de stad Hargeysa in de Somalische provincie Woqooyi Galbeed.

Hargeysa is tevens de hoofdstad van de zelfverklaarde republiek Somaliland. U woonde daar in de wijk
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Xero Awr (Heiro Awir), samen met uw broer en uw twee zussen. U verklaarde geboren te zijn in het jaar

1996. U behoort tot de clan Isaaq, subclan Sacad Muse, subclan Jibril Abokor, subclan Reer Yoonis. U

bent ongetrouwd en kinderloos.

Uw vader was werkzaam als makelaar van immobiliën, en zorgde voor het inkomen in uw gezin. In 2009

overleed uw vader onder natuurlijke omstandigheden. Na zijn dood kwam uw familie in armoede terecht.

U was genoodzaakt om uw studies stop te zetten en ging aan de slag als verkoper in een klerenwinkel.

Uw zussen moesten als dienstmeisjes gaan werken.

Gebukt onder de armoede besloot u te vluchten om elders te werken en geld te verdienen voor uw

familie. Daarom begon u in 2014 te werken in de verkoop van qat om snel geld te verdienen en te

sparen. U werkte als ‘verdeler’ van qat. U ging mee met de auto’s die in Wajaale de qat ophaalden die

uit Ethiopië kwam. Aangekomen in Hargeysa moest u de qat verdelen onder de verkoopsters die hun

voorraad bij de auto kwamen halen.

In januari 2015 verliet u Hargeysa en vertrok u naar Addis Abeba (Ethiopië). Daar kwam u in contact

met de ‘grote smokkelaar’ (‘magafe’). Via Soedan werd u naar Libië gesmokkeld. Daar werd betaling

voor de reis geëist. Aangezien u niet over genoeg geld beschikte, werd u zwaar fysiek mishandeld. Vier

maanden lang werd u vastgehouden en was u gedwongen om als slaaf voor de smokkelaar te werken

op landbouwgronden.

Ondertussen contacteerde u uw familie in Hargeysa. Zij riepen de familieclan samen. Er werd binnen de

clan geld ingezameld. 16.000 dollar werd als gift opgestuurd om voor uw reis naar Italië te betalen. Na

vier maanden kon u dankzij de betaling van 16.000 dollar uw reis verderzetten.

U maakte per boot de oversteek tussen Libië en Italië. Via Duitsland reisde u naar België, waar u op 19

augustus 2015 aankwam en asiel aanvroeg. U legde geen documenten neer.

B. Motivering

Na onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in uw administratieve dossier stel

ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair beschermingsstatuut kan

toekennen.

Eerst en vooral moet worden vastgesteld dat u doorheen het gehoor op het Commissariaat-generaal uw

verklaringen omtrent uw herkomst heeft aangepast.

Zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als (aanvankelijk) op het Commissariaat-generaal

(CGVS) beweerde u afkomstig te zijn uit de stad Halgan in de provincie Hiraan (dossier DVZ, 16 oktober

2015, p.4; gehoorverslag CGVS, 5 april 2016, p.3-4). Deze regio bevindt zich in Centraal-Somalië, waar

al sinds het begin van de jaren 1990 een situatie van geweld heerst. U wordt geconfronteerd met grote

twijfels omtrent uw herkomst uit Halgan. Als gevolg daarvan past u uw verklaringen aan, en geeft u toe

dat u in feite uit Hargeysa (Somaliland) afkomstig bent (CGVS, p. 15-16).

Deze nieuwe verklaringen bevestigen de twijfels bij de herkomst uit Centraal- en Zuid-Somalië. Gezien

de nieuwe verklaringen met betrekking tot uw herkomst niet in vraag worden gesteld en als

geloofwaardig worden beschouwd, gebeurt de hierop volgende beoordeling dan ook ten opzicht van

Hargeysa, Somaliland.

De problemen die u ondervonden hebt in Hargeysa houden geen verband met één van de criteria

zoals bepaald door de Vluchtelingenconventie, meer bepaald ras, nationaliteit, politieke of religieuze

overtuiging of het behoren tot een sociale groep.

U verklaart immers dat u bent vertrokken om aan de armoede te ontvluchten en elders te gaan werken

om voor uw familie geld te verdienen (CGVS, p.19). Die armoede is bovendien geen gevolg van uw

afkomst, nationaliteit, overtuiging of sociale groep. U verklaart immers dat u toen uw vader het geld

verdiende een ‘normaal leven’ had (CGVS, p.19). Het is pas na en door zijn overlijden dat uw familie in

financiële problemen terecht kwam. U verklaart dat u daarom geen toekomst hebt als u moet

terugkeren, en dat u de armoedige situatie niet meer zou kunnen aanzien (CGVS, p.21).

Economische motieven geven geen toegang tot de internationale bescherming zoals bedoeld in het

verdrag van Genève en bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Wat betreft de door u aangehaalde problemen die u in Libië gekend zou hebben dient te worden

opgemerkt dat uw vrees beoordeeld wordt ten opzichte van uw land van herkomst.

Daarnaast zijn er geen zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.

U verklaart immers zelf dat er aan uw activiteiten in Hargeysa, met name het verkopen van qat, geen

problemen verbonden zijn (CGVS, p.20). Het consumeren en verdelen van qat is in Somaliland legaal.

Bovendien is er volgens uw verklaringen geen sprake van geweld tussen de groepen die qat

verhandelen.
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Wat betreft de 16.000 dollar die voor u ingezameld werd, verklaart u dat u bij terugkeer vreest dat u niks

zal kunnen teruggeven aan de mensen die u hebben geholpen (CGVS, p.21). U had echter al eerder

verklaard dat het een gift betrof, die u niet moest terugbetalen (CGVS, p.21).

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit de stad Hargeysa. In casu dient dus de

veiligheidssituatie in het gebied Woqooyi Galbeed (Somaliland) beoordeeld te worden. Uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland (zie COI Focus “Somalië:

Veiligheidssituatie in Puntland en Somaliland” dd. 15 juli 2015, informatie in het administratieve dossier)

blijkt dat er in de verslagperiode geen zware conflicten hebben plaatsgevonden in de regio Woqooyi

Galbeed.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er

actueel in het gebied Woqooyi Galbeed geen sprake is van een uitzonderlijke situatie, waarbij de mate

van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u

louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door

artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet. Actueel is er voor burgers uit het gebied Woqooyi

Galbeed geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

De conclusie is dat de door u aangehaalde vluchtmotieven geen verband houden met de

criteria bepaald in artikel 1 a (2) van het verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria inzake subsidiaire

bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van de wet, in het bijzonder van de artikelen van 62 van voormelde Wet van 15 december

1980 en 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen; schending van de zorgvuldigheidsplicht; schending van een substantiële

vormvereiste en artikel 7, § 1 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van

en de rechtspleging voor het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;”

Hij licht toe als volgt:

“3.2. Verwerende partij neemt de bestreden beslissing omdat zij meent de internationale bescherming

niet te kunnen toekennen. Zij steunt zich daarvoor op de volgende motieven:

(1) de initieel aangegeven regio van afkomst wordt betwijfeld;

(2) de problemen van verzoekende partij zouden geen verband houden met de criteria zoals bepaald

door de vluchtelingenconventie; en

(3) er zouden geen zwaarwegende gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat verzoekende partij een

reëel risico op het lijden van ernstige schade loopt.

De raadsman werd in zake niet uitgenodigd hoewel hij zijn tussenkomst op 13 mei 2016 dat wil zeggen

vóór het gehoor op 5 april 2016 heeft gemeld (zie stuk nr. 3).

Verwerende partij stelde bij het gehoor de afwezigheid van de advocaat vast zoals blijkt uit haar verslag

van 5 april 2016, pp. 1-2:

[citaat uit het CGVS-gehoorverslag]

Bij deze vaststelling had verwerende partij moeten controleren of de raadsman zijn tussenkomst had

gemeld en of deze door verwerende partij werd uitgenodigd.

Bij gebreke van deze controles handelde verwerende partij onzorgvuldig.

Schending van de zorgvuldigheidsplicht.

Het gebrek aan uitnodiging van de advocaat leidt tot de schending van artikel 7, § 1 van het Koninklijk

Besluit van 11 juli 2003.

De convocatie van de advocaat is een substantiële vormvereiste en dit gebrek is substantieel en kan

niet worden hersteld (CCE 12 januari 2016, nr. 159.724; zie stuk nr. 4).

Dit is temeer belangrijk omdat blijkens het gehoorverslag verzoekende partij ertoe werd gebracht haar

verhaal te wijzigen ten opzichte van haar eerdere verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken



RvV X - Pagina 4

terwijl zij specifiek was over haar verblijfsplaatsen en haar problematiek (zie citaat vragenlijst

Dienstvreemdelingenzaken van 22 december 2015, vraag 5). Zij verklaarde (gehoorverslag CGVS van 5

april 2016, p. 4/22 en volgende):

[citaat uit CGVS-gehoorverslag]

Etc.

Het gehoorverslag vermeld op geen enkel moment de wijze waarop verwerende partij zegt dat zij

verzoekende partij niet gelooft anders dan dat zij uit de reactie van verzoekende partij die hoewel zij

volhoudt de waarheid te vertellen het zwijgen wordt opgelegd (gehoorverslag CGVS van 5 april 2016,

pp. 15-16/22):

[citaat uit CGVS-gehoorverslag]

Doordat de raadsman niet werd uitgenodigd en niet aanwezig was is verzoekende partij bezweken en

van de waarheid afgeweken.

Hoewel uw Raad in volheid van bevoegdheid optreedt heeft zij geen onderzoeksbevoegdheid en kan zij

de schending van de substantiële vormvereiste niet herstellen.

Om dezelfde redenen kunnen de ingeroepen motieven de bestreden beslissing niet op afdoende wijze

schragen.

Schending van de motiveringsplicht.”

Daarna gaat verzoeker in op de regelgeving dat een administratieve rechtshandeling niet strijdig mag

zijn met de wet, artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

en het begrip “afdoende” en de materiële motiveringsplicht.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken:

- Een mail van vrijdag 13 mei 2016 over de tussenkomst van zijn advocaat en een aanvraag van een

kopie van het administratief dossier (stuk 3)

- Een uittreksel uit de nieuwsbrief van ADDE van februari 2016 over een arrest van de Raad (stuk 4).

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

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers 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 verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van nationale bepalingen en algemene beginselen in het

verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker aanspraak kan maken op een

status van internationale bescherming.

2.3. De Commissaris-generaal erkent in de nota met opmerkingen dat verzoekers advocaat zijn

tussenkomst had gemeld voorafgaand aan het CGVS-interview (Briefwisseling advocaat, stuk 9) en

repliceert daarop dat in de oproepingsbrief (Convocatie gehoor, stuk 6) die aan verzoeker werd

verstuurd, uitdrukkelijk staat aangegeven dat verzoeker zich bij het verhoor kan laten bijstaan door een

advocaat; dat het hem vrijstaat te beslissen of hij al dan niet wil worden bijgestaan door een advocaat

en er in alle redelijkheid kan worden verwacht dat hij zijn advocaat op de hoogte brengt van het verhoor

indien hij wenst dat deze hem bijstaat. Aangezien het, volgens de Commissaris-generaal, aan verzoeker

is om zijn advocaat op de hoogte te brengen, heeft de kopie van de oproeping gericht aan de advocaat,

slechts een informatieve waarde. Hij is bovendien van oordeel dat verzoeker ook niet op concrete wijze

aantoont dat hij enig nadeel heeft ondervonden door het feit dat hij niet werd bijgestaan door zijn

advocaat.

2.4. De Commissaris-generaal lijkt in zijn stelling dat de kopie van de oproeping gericht aan de advocaat

slechts een informatieve waarde heeft, voorbij te gaan aan de bepalingen van het koninklijk besluit van

11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal.

Artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit bepaalt als volgt:

“Naast de procedure voor het versturen van de oproepingen die is voorzien in artikel 51/2, zesde lid van

de wet, en zonder hieraan afbreuk te doen, stuurt de commissaris-generaal of zijn gemachtigde een

kopie van elke verzending per gewone post zowel naar de effectieve woonplaats, indien hij daarover is
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ingelicht en van latere datum is dan de door de asielzoeker gekozen woonplaats, als per gewone post,

per fax of per e-mail naar de advocaat van de asielzoeker.”

2.4. De Commissaris-generaal betwist niet dat de tussenkomst van de advocaat van verzoeker reeds

was gemeld in het kader van de asielprocedure, zodat de advocaat ervan in kennis diende te worden

gesteld dat het interview door de Commissaris-generaal zou plaatsvinden. Dat verzoeker dan maar zelf

zijn advocaat op de hoogte had moeten brengen, kan niet worden bijgetreden. Immers dient nog te

worden gewezen op artikel 9, § 1 van het voormelde koninklijk besluit dat onder meer bepaalt dat de

oproeping tot verhoor minstens de vermelding bevat dat de asielzoeker zich op de dag van het verhoor

kan laten bijstaan door een advocaat en een vertrouwenspersoon. Verzoeker kon verwachten dat

omwille van de eerder gemelde tussenkomst van zijn advocaat en de bepalingen van voormeld artikel 7,

§ 1, de Commissaris-generaal zijn advocaat op de hoogte zou brengen van de datum en tijdstip van het

gehoor en dat aldus zijn recht op bijstand met mogelijkheid het gehoor bij te wonen, zoals voorzien in

artikel 19 van voormeld koninklijk besluit, kon worden uitgeoefend.

2.5. Gelet op het feit dat aan de bestreden beslissing een substantiële onregelmatigheid kleeft die door

de Raad niet kan worden hersteld, moet de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, 2°

van de vreemdelingenwet worden vernietigd. In zoverre verzoeker een substantiële onregelmatigheid

aanvoert die niet door de Raad kan worden hersteld, dient deze voorafgaand te worden onderzocht en

is het van geen belang of dit een invloed zou kunnen hebben gehad op de bestreden beslissing of op de

vraag of de Raad kon komen tot de bevestiging of de hervorming van de bestreden beslissing (RvS 27

januari 2011, nr. 210.755).

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

26 april 2016 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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


