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nr. 176 665 van 20 oktober 2016

in de zaak RvV X / IX

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IXde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 28 juni 2016 heeft

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

30 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 17 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. HERMANS loco advocaat J.

GROUWELS en van attaché H. JONCKHEERE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker diende op 3 december 2015 een asielaanvraag in. Op 27 april 2016 werd verzoeker gehoord

voor het Commissariaat-generaal. Op 30 mei 2016 werd een beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Deze bestreden

beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U werd op 01-01-1985 geboren in het nomadengebied van Bulo Guduud, provincie Lower Juba,

Somalië. U bent etnisch Ashraaf en in Somalië hoedde u een honderdtal geiten, waarvan u de melk

verkocht. U heeft geen school gelopen maar u heeft wel koranschool gevolgd. Uw man werd op 25-08-

2015 doodgeschoten door leden van Al- Shabaab omdat hij een week eerder geweigerd had met hen
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samen te werken. U en uw zoontje werden ontvoerd en naar een kamp van Al-Shabaab gebracht. U

moest eten maken voor hen en inkopen gaan doen in Bulo Guduud, samen met de andere vrouwen.

Uiteindelijk begonnen de leden van Al-Shabaab u te vertrouwen en u bent op 25-10-2015 alleen inkopen

gaan doen samen met uw zoontje. U bent gevlucht naar een huis van familie van u, waar u hen vroeg

om uw moeder te gaan halen. Uw moeder regelde vervoer naar Mogadishu. U bent op een vrachtwagen

naar Mogadishu gereisd, waar uw oom woonde. U verbleef enige tijd in Mogadishu, terwijl uw oom uw

reis regelde. U heeft op 06-11-2015 het vliegtuig naar Kenia genomen, waar u op 16-11-2015 het

vliegtuig nam naar een onbekend Europees land. U heeft dan gedurende drie uur met de trein verder

gereisd naar België, waar u aankwam op 17-11-2015 en op 3-12-2015 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 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 (zie 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 verklaringen over uw verblijf

in Somalië. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Gevraagd naar grote steden rond Bulo Guduud [op de beschikbare landkaarten ook wel als ‘Gaduud’

aangeduid], vermeldde u Wirgoye, Shangoni [u bedoelde vermoedelijk Sunguuni], Farwamo, Buundada

Arare, Kobante [u bedoelde misschien Kobon] en Balad Raxma (gehoorverslag CGVS, p. 10). Volgens

de beschikbare kaarten zijn Sunguuni, Kobon en Balad Raxma dorpen op weg naar Jamame – Wirgoye

en Buundada Arare werden niet teruggevonden. Gevraagd naar dorpjes ten zuiden van Buulo Guduud,

noemde u Sheikh Xuseen, Xerada Garaashka, Xerada Gacaanka, Gubweyn en Kismayo

(gehoorverslag CGVS, p.10). Deze liggen inderdaad ten zuiden van Bulo Guduud. Gevraagd naar

afzonderlijke dorpen (gehoorverslag CGVS, p. 10-11), gaf u aan dat u Kuusow niet kende - dit ligt op

zo’n 5 km van Bulo Guduud - Towfiiq niet kende - ook op zo’n 5 km van Bulo Guduud - Haafko niet

kende – op zo’n 7 km van Bulo Guduud - Mukamaani niet kende –op zo’n 11 km van Bulo Guduud en

gelegen naast het dorp Xaji Cali dat u wel kende -, en Bandar Jediid niet kende – op zo’n 13 km van

Bulo Guduud - [Bulo Guduud, waarvan u aangaf op zo’n 4 km vandaan te wonen]. Gubweyn ligt op zo’n

20 km volgens de beschikbare kaarten. Volgens de beschikbare kaarten liggen Goobweyn en Balad

Raxma [plaatsnamen die u spontaan vermeldde] respectievelijk op 20 km en meer dan 42 km. Dat u

voorts wel plekken als Sunguuni, Kobon en Balad Raxman weet te op noemen – plekken op een redelijk

grote afstand van uw dorp, op weg naar, en rond de stad Jamaame – maar het dorp Towfuq niet blijkt te

kennen, hoewel dit dorp eveneens op de weg naar Jamaame gelegen is, op zo’n 6 kilometer van Bulo

Gaduud verwijders, op de weg naar Jamaame, komt zeer bevreemdend over. Het is zeer opmerkelijk

dat u bepaalde dorpen niet kende die in de onmiddellijke nabijheid van uw dorp gelegen zijn,

hoewel u wel dorpen kent die op 20 en meer dan 40 km van uw dorp liggen. Het feit dat u deze
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plaatsnamen niet kent doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst. Het is

immers helemaal niet onredelijk te verwachten van iemand die heel zijn/haar leven vlakbij Bulo

Guduud gewoond heeft dat hij/zij plaatsnamen kent van plaatsen die in de onmiddellijke nabijheid van

Bulo Guduud liggen [en u verklaarde nabij Bulo Guduud te wonen]. Gevraagd of u War Riigow kende,

gaf u aan hiervan wel gehoord te hebben, maar daar niet zelf naartoe geweest te zijn. U situeerde dit

aan de kant van Mogadishu. Dit is zeer opmerkelijk aangezien War Riigow volgens de beschikbare

informatie een plaatsnaam is voor de landstreek waaruit u beweert afkomstig te zijn, namelijk het gebied

ten westen van Bulo Guduud (zie informatie toegevoegd aan administratief dossier). Het feit dat u de

plaatsnaam die uw eigen leefgebied aanduidt niet correct kan situeren, doet verder ernstig afbreuk aan

de geloofwaardigheid van de door u geopperde afkomst uit het dorp Bulo Guduud.

Gevraagd of er andere seizoenen zijn afgezien van het seizoen ‘Gu’, vermeldde u ‘Deyr’, ‘Jilaal’, ‘Dira’

en ‘Gu’ (gehoorverslag CGVS, p. 15). Gevraagd wat ‘Dira’ is, verklaarde u dat het als ‘Jilaal’ is, wanneer

de grond warm wordt en wanneer het stopt met regenen (gehoorverslag CGVS, p. 15). ‘Dira’ werd niet

teruggevonden in de beschikbare informatie als een seizoen in Somalië. Gevraagd of u ‘Xagaa’ kent, zei

u eerst van niet (gehoorverslag CGVS, p. 20). Geconfronteerd met de vaststelling dat het uiterst

bevreemdend bevonden wordt dat u ‘Xagaa’ niet kent, en u meegedeeld dat dit eveneens een seizoen

betreft in Somalië, verklaarde u plots dat u ‘Xagaa’ wel kent (gehoorverslag CGVS, p. 20). U kon

uiteindelijk wel correct zeggen dat er geen regen valt in het Xagaa-seizoen, maar het is zeer opmerkelijk

dat u dit pas te binnen schoot nadat u meegedeeld werd dat ‘Xagaa’ eveneens een seizoen betreft. Dit

wijst wederom op gebrekkig ingestudeerde kennis. Geconfronteerd met het feit dat u ‘Xagaa’ niet eerder

vermeldde wanneer u gevraagd werd naar de verschillende seizoenen (zie gehoorverslag CGVS, p. 15),

verklaarde u simpelweg dat u het wél zei. U geconfronteerd met het feit dat u eerder ‘Dira’ vermeld

heeft in plaats van ‘Xagaa’, verklaarde u dat je eerst ‘Gu’ hebt, dan ‘Deyr’, ‘Dira’ en ‘Xagaa’ – uw

eerdere verklaring gewoonweg bijstellend aangezien u deze keer ‘Jilaal’ niet vermeldde. Bovendien

klopt de volgorde van de door u genoemde seizoenen helemaal niet: u vermeldde twee regenseizoenen

na elkaar, wat helemaal niet kan. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratief

dossier) is de volgorde van de seizoenen in Somalië de volgende: ‘Jilaal’, ‘Gu’, ‘Xagaa’ en ‘Deyr’. U

verklaarde verder dat ‘Xagaa’ en ‘Jilaal’ hetzelfde zijn (gehoorverslag CGVS, p. 20), wat helemaal niet

zo is. Geconfronteerd met het feit dat ‘Jilaal’ en ‘Xagaa’ niet hetzelfde is, sprak u uzelf tegen door te

verklaren dat ‘Jilaal’ in Mogadishu gekend is en Xagaa in het nomadengebied, en dat de nomaden

‘Jilaal’ gebruiken en de rest van de Somaliërs ‘Xagaa’ (gehoorverslag CGVS, p. 21). Uw uitleg over

de seizoenen – waarbij u zichzelf tegenspreekt en u uw antwoorden simpelweg aanpast naargelang de

informatie waarmee u geconfronteerd werd – weet helemaal niet te overtuigen, en is heel opmerkelijk

gezien het feit dat u een honderdtal geiten hoedde (gehoorverslag CGVS, p. 7), en dus sterk afhankelijk

zou moeten geweest zijn van de regenseizoenen. Bovenstaande vaststellingen doen verder afbreuk aan

de reeds ernstig aangetaste geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst.

Gevraagd sinds wanneer Al-Shabaab verdreven is uit uw dorp, gaf u aan het niet te weten

(gehoorverslag CGVS, p. 13). Gevraagd of u kan proberen een datum te kleven op het moment

wanneer Al-Shabaab verdreven is uit uw dorp, verklaarde u dat ze in september 2012 uit Kismayo

verdreven zijn en dat ze zich teruggetrokken hebben tot in Bulo Guduud. Er werd u nog twee keer

gevraagd wanneer Al-Shabaab verdreven is geweest uit uw dorp, en u kon enkel vaagweg verklaren dat

ze nog niet zo lang geleden uit Bulo Guduud verdreven zijn en dat ze nu in het nomadengebied zijn. Het

is zeer opmerkelijk dat u wel relatief exact kon zeggen wanneer Kismayo bevrijd werd – zo wist u aan te

geven dat dit gebeurde in de loop van september 2012 - maar niet wanneer uw eigen dorp bevrijd is

geweest, terwijl u zelf aangaf dat uw dorp nog niet zo lang geleden bevrijd werd. Uit deze verklaringen

komt naar voren dat u wel over enige algemene kennis blijkt te beschikken [zoals de bevrijding

van Kismayo], maar u weet niets te vertellen over uw eigen dorp. Het is helemaal niet onredelijk te

verwachten dat u op zijn minst een idee zou kunnen geven wanneer uw dorp bevrijd is geweest van de

controle door Al-Shabaab. Volgens de beschikbare informatie (toegevoegd aan het administratief

dossier) is Bulo Gaduud bevrijd geweest in oktober 2014. Uw gebrek aan kennis over uw eigen

(beweerd) dorp van herkomst, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u beweerde

herkomst.

Gevraagd of Al-Shabaab een basis had in Bulo Guduud, antwoordde u bevestigend (gehoorverslag

CGVS, p. 13). Gevraagd waar precies Al-Shabaab een basis had in Bulo Guduud, verklaarde u [dat ze

een basis hadden] in het dorp zelf. Gevraagd waar hun basis dan was, en bij wijze van voorbeeld

gevraagd of dat in een gebouw was, verklaarde u vaagweg – en volledig de vraag ontwijkend – dat het

‘ergens’ is waar ze de macht hadden en waar ze de mensen naartoe brengen en opsluiten. Gevraagd

wat er bijvoorbeeld was [op de plaats van hun basis] voor Al-Shabaab daar z’n basis had, verklaarde u
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het niet te weten, dat u dat enkel hoorde van mensen, dat u daar zelf nooit opgesloten bent en dat u

nooit problemen heeft gehad, behalve toen ze uw broer hebben gedood. Het is opnieuw zeer

opmerkelijk dat u eerst aangaf dat de basis van Al-Shabaab in het dorp zelf was, maar – wanneer hier

verder op ingegaan werd - helemaal niet bleek te weten waar in het dorp deze basis dan precies zou

zijn, hoewel u verklaarde dat u naar Bulo Guduud ging om de melk van uw geiten te verkopen

(gehoorverslag CGVS, p. 7). U verklaarde zelf dat Al-Shabaab sinds 2008 actief is in uw regio en dat ze

nog rond 2013 een basis hadden in uw dorp (gehoorverslag CGVS, p. 13), wat betekent dat zij jarenlang

de controle in uw dorp gehad zouden hebben. Het feit dat ze jarenlang de controle in uw dorp gehad

zouden hebben, maakt het nog opmerkelijker dat u niet precies weet waar de basis van Al-Shabaab

was, of wat er voorheen was op de plaats waar Al Shabaab later z’n basis vestigde. Gevraagd of Al-

Shabaab ooit aangevallen is geweest vanuit de lucht, verklaarde u dat ze niet werden aangevallen

vanuit de lucht in het nomadengebied waar u gewoond zou hebben, maar dat Ahmed Godone [u

bedoelde vermoedelijk Godane] wel aangevallen werd vanuit de lucht door Amerikaanse

vliegtuigen (gehoorverslag CGVS, p. 14). Opnieuw ontweek u gedeeltelijk de vraag door naar algemene

informatie [die zich afgespeeld heeft buiten uw dorp] te verwijzen. Gevraagd of Al-Shabaab recent nog

aangevallen is vanuit de lucht in de regio rond Bulo Guduud (gehoorverslag CGVS, p. 15), verklaarde u

het niet te weten, dat die niet worden aangevallen vanuit de lucht, dat jullie niet gehoord hadden dat ze

aangevallen zijn toen u daar was en dat u niets weet van luchtaanvallen. U opnieuw gevraagd of u geen

weet heeft van recente luchtaanvallen in uw regio, verklaarde u dat ze in het nomadengebied van Bulo

Guduud niet aangevallen zijn geweest, en dat u geen nieuws heeft sinds u daar vertrokken bent.

Geconfronteerd met het feit dat er luchtaanvallen zijn geweest op een Al-Shabaabbasis in Bulo Guduud

begin 2015, verklaarde u dat u daar geen weet van heeft, dat u altijd in het nomadengebied verbleef en

dat u mee met de kinderen achter de geiten liep (gehoorverslag CGVS, p. 15 en 16). Het feit dat u

verklaarde altijd in het nomadengebied te blijven, is tegenstrijdig met uw eerdere verklaringen

(gehoorverslag CGVS, p. 7 en 9), namelijk dat u naar Bulo Guduud [het dorp] ging om er melk

te verkopen aan de inwoners. Volgens de beschikbare informatie werden in februari en april 2015

basissen van Al- Shabaab gebombardeerd door Keniaanse vliegtuigen en werden er op 7-10-2014 ook

luchtaanvallen gebruikt bij een gevecht in Bulo Guduud (zie informatie toegevoegd aan administratief

dossier). Geconfronteerd met het feit dat Bulo Guduud slechts op 4 km van uw huis lag (gehoorverslag

CGVS, p. 16), zei u opnieuw dat u niets gehoord had over luchtaanvallen. Gegeven het feit dat u naar

Bulo Guduud ging om er melk te verkopen en dat u op slechts 4 km van Bulo Guduud woonde, is het

geenszins onredelijk te verwachten dat u op z’n minst zou gehoord hebben over deze luchtaanvallen op

Bulo Guduud – hetgeen toch niet alledaagse gebeurtenissen betreffen. Bovendien is volgens de

beschikbare informatie (zie info toegevoegd aan administratief dossier) de basis van Al-Shabaab in Bulo

Guduud-regio gebombardeerd op 22-09-2012. Het is helemaal niet onredelijk te verwachten dat u

hiervan op de hoogte zou zijn, aangezien u beweerde in de omgeving van Bulo Guduud te wonen, en u

opperde deze basis te kennen. U heeft hieromtrent ook niets vermeld bij de vraag of Al-Shabaab ooit

aangevallen is geweest vanuit de lucht (gehoorverslag CGVS, p. 14). Het feit dat u niets kon vertellen

over deze luchtaanvallen doet verder afbreuk aan de reeds fundamenteel aangetaste

geloofwaardigheid van uw beweerde herkomst.

Er dient opgemerkt te worden dat u wel correct over bepaalde zaken kon vertellen. U vertelde

bijvoorbeeld over de luchtaanval op Ahmed Godone (gehoorverslag CGVS, p. 14), u kende Barre

Hiraale (gehoorverslag CGVS, p. 22) en u vertelde (onder andere) over Ahmed Madobe (gehoorverslag

CGVS, p. 20). Deze feiten kunnen echter ingestudeerd zijn en doen geen afbreuk aan de

bovenvermelde feiten – integendeel eerder: het feit dat u wel op de hoogte blijkt te zijn van deze

algemene feiten, maar geenszins weet blijkt te hebben van de luchtaanvallen in uw eigen regio van

herkomst, noch weet aan te geven wanneer Al-Shabaab in uw eigen dorp verdreven werd, bevestigen

enkel het vermoeden dat uw kennis van enkele algemene feiten, een ingestudeerd karakter vertoont.

Verder kunnen er enkele opmerkingen gemaakt worden bij het door u geopperde asielrelaas. Op de

Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) zei u dat u op 23-10-2015 ontsnapt bent, en u op 25-10-2015

reeds aangekomen was te Mogadishu (zie: ‘Vragenlijst CGVS’, punt 3.5, in administratief dossier). Op

het Commissariaat- Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (verder CGVS) zei u echter dat u

op 25-10-2015 ontsnapt bent (gehoorverslag CGVS, p. 27).

U verklaarde dat uw man weigerde te werken voor Al-Shabaab, dat hij daarom drie dagen onderdook in

het dorp Bulo Guduud, waarna hij terugkwam en u vroeg om te vluchten (gehoorverslag CGVS, p. 24).

U verklaarde dat u uw man antwoordde dat je je lot niet kan ontkomen en dat u daar gewoon wou blijven

voor de regen en jullie dieren. Gevraagd waarom u niet wou vluchten met uw man (gehoorverslag

CGVS, p. 26), verklaarde u dat u dacht om te blijven en dat u wel eens zou weggaan naar de stad. U
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had zelf eerder verklaard dat een buurvrouw werd gedood door leden van Al-Shabaab omdat ze geen

belastingen wou betalen en dat ze [Al-Shabaab] doden wie ze willen (gehoorverslag CGVS, p. 25).

Gegeven het feit dat u op de hoogte was van de terreurdaden van Al-Shabaab [namelijk het doden van

burgers], weet uw verklaring dat u wel ‘eens zou weggaan’ [nadat uw man geweigerd had zich aan te

sluiten] helemaal niet te overtuigen. Gevraagd waarom u niet wou vluchten met uw man (gehoorverslag

CGVS, p. 26), verklaarde u dat u daar uw dieren had, en uw vader en moeder daar leefden. Gevraagd

of het leven van uw man niet belangrijker was dan uw dieren en het feit dat uw ouders daar leefden,

gaf u zelf aan dat het leven van uw man belangrijker was (gehoorverslag CGVS, p. 26). Opnieuw

gevraagd waarom u dan weigerde te vluchten, wanneer uw man dit aan u voorstelde, verklaarde u dat

uw ouders niemand meer zouden hebben om voor hen te zorgen. Gevraagd of u dan niet samen met

uw ouders vluchtte, verklaarde u dat uw ouders erg oude mensen zijn, en zij nergens anders

naartoe gaan. Wanneer u later tijdens het gehoor echter werd gevraagd hoe u in contact kwam met de

chauffeur die u naar Mogadishu bracht, verklaarde u echter dat uw moeder af en toe naar Mogadishu

reisde, om er haar broer te gaan bezoeken en goederen te halen (gehoorverslag CGVS, p. 31) –

een verklaring die volledig tegenstrijdig is met uw eerdere verklaring dat uw ouders ‘erg oud waren en

nergens anders naar toe gingen’. Geconfronteerd met het feit dat het vreemd is dat u dan niet wou

vluchten [gezien u het leven van uw man belangrijker vond], zei u simpelweg dat dat Gods wil is en dat

het voorgeschreven is door God (gehoorverslag CGVS, p. 26). Deze verklaringen, die los staan

van enige doorleefde ervaringen, weten helemaal niet te overtuigen. Het is geenszins onredelijk te

verwachten dat u hier uitgebreide en doorleefde verklaringen over kan afleggen. Immers, van iemand

wiens man met de dood bedreigd wordt door een terreurgroep, is het geenszins aannemelijk dat

deze niet zou willen vluchten omdat zij daar dieren heeft en haar ouders daar leven, wetende dat

deze zelf verklaarde het leven van haar man belangrijker te vinden dan de dieren en haar ouders.

Dat u hieromtrent voorts enkel weet aan te geven dat het ‘Gods wil’ is, overtuigt evenmin, en

doet de vragen rijzen waarom u dan wél besloot te vluchten nadat u zelf ook problemen kende

met Al-Shabaab.

U legde een attest van besnijdenis neer, waarin beschreven staat dat u besnijdenis type 2 ondergaan

heeft. Gevraagd wat u wil aantonen met dit document, verklaarde u dat u bang bent dat uw dochter

hetzelfde lot te wachten staat en dat u bloedingen heeft die pijn doen (gehoorverslag CGVS, p. 22). Uw

klachten betreffen derhalve lichamelijke klachten die door u gekoppeld worden aan de door u ondergane

besnijdenis. Dergelijke lichamelijke klachten die u toeschrijft aan een reeds ondergane besnijdenis,

kunnen echter op zich niet beschouwd worden als daden van vervolging. Daarnaast maakt u niet

aannemelijk dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van herkomst in verband met de door u

ondergane besnijdenis een vrees voor vervolging zou kunnen inroepen of een risico op het lijden van

ernstige schade zou lopen. Gevraagd of het feit dat u in België bent, iets verandert aan uw besnijdenis,

verklaarde u dat u hier veiligheid heeft en dat u dat ook wil hebben voor uw kindje (gehoorverslag

CGVS, p. 23). 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. Gezien er geen

enkele 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

te worden dat u deze traditionele praktijk reeds ondergaan heeft, en u om deze reden geen

internationale bescherming meer kan worden verleend. Wat betreft uw dochter dient opgemerkt dat

deze zich, volgens uw eigen verklaringen, nog steeds in Somalië zou bevinden. Er kan echter geen

internationale bescherming geboden worden aan personen die hun land van nationaliteit of gewoonlijk

verblijf niet verlieten. Het CGVS kan de asielaanvraag van een persoon die niet in België verblijft, en er

geen asiel aanvraagt, niet beoordelen.

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

afkomstig te zijn uit het district Kismayo gelegen in de regio Lower Juba. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Somalië kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Bulo Guduud heeft verbleven,

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio

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

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend

intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben

genomen in het buitenland. Het geweldsniveau en de impact van het gewapend conflict zijn bovendien

regionaal erg verschillend. Zo bestaan er fundamentele verschillen tussen de situatie in Mogadishu en

Noord-Somalië enerzijds en de rest van Zuid- en Centraal-Somalië anderzijds. Het aantonen van de

werkelijke regio van herkomst en de laatste verblijfplaats(en) binnen Somalië is dan ook essentieel,

vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is

indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of

als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere

verwijzing naar zijn Somalische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon

aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het

bewijs van een dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over

uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 27-04-2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

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

werd in de loop van het gehoor (gehoorverslag CGVS, p. 16 en 21) uitdrukkelijk geconfronteerd met de

vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of

feitelijke herkomst uit Somalië. U bleef echter telkens volhouden dat u uit Bulo Guduud afkomstig bent

(gehoorverslag CGVS, p. 16 en 21). U werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te

verwijzen naar uw Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van

uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst

naar België (gehoorverslag CGVS, p. 2 en 16). 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 dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS

de mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen (gehoorverslag CGVS, p. 2). 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 en leefsituatie,

u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (gehoorverslag CGVS, p.

2).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, 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 waar u

voor uw aankomst in België in Somalië of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die
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zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.”

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. In een eerste middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/6 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster betoogt dat zij in grote lijnen wel geloofwaardig is, dat zij veel details

kon geven over het leven in haar streek van herkomst in Somalië, over haar clanlijn en de andere clans

in de streek, en de conflicten. Verzoekster volhardt verder in haar verklaringen en haalt een aantal

passages uit het verslag van haar gehoor voor het CGVS aan.

In een tweede middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli

1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 1 A van het

Verdrag van Genève, en van artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster betoogt dat er

geen rekening werd gehouden met de vele correcte informatie die zij wel kon geven. En meent, onder

verwijzing naar richtlijnen van het UNHCR, dat haar het voordeel van de twijfel moet worden toegekend.

Verzoekster betwist dat haar kennis die ze wel heeft ingestudeerd is, gelet onder meer op het feit dat ze

analfabeet is.

In een derde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/3, 48/4 en 57/7 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 1, par. A, tweede lid van het Verdrag van Genève, van artikel 4 en 27 van

het KB van 11 juli 2003 tot regeling van en de rechtspleging voor het CGVS, van de beginselen van

behoorlijk bestuur, namelijk het zorgvuldigheidsbeginsel. Verzoekster verwijst naar de door het UNHCR

opgesomde risicoprofielen en meent dat zij een dergelijk profiel heeft. Verder werpt zij op dat het CGVS

slechts haar herkomst betwist en niet haar Somalische nationaliteit, terwijl de Somalische regering

momenteel niet in staat is om zijn burgers voldoende bescherming te bieden tegen onder meer daden

van vervolging door al-Shabaab en het conflict in Somalië in het gehele zuiden en centrum van het land.

Verzoekster verwijst ter zake naar het "World report 2015: Somalia" van HRW. Volgens verzoekster is in

veel gevallen de Somalische nationaliteit voldoende voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus. Zij stelt dat zij in haar hoedanigheid van Somalisch staatsburger onmogelijk kan

teruggestuurd worden naar haar land van herkomst, gezien de situatie aldaar nog steeds onveilig is.

Verzoekster besluit dat de bestreden beslissing niet voldoet aan de motiveringsplicht. Verzoekster

meent verder dat de geloofwaardigheid van haar relaas slechts in beperkte mate in twijfel wordt

getrokken.

In een vierde middel voert verzoekster de schending aan van artikel 48/7 en 57/7 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 1, par. A, al. 2 van het Verdrag van Genève. Verzoekster betoogt dat het

CGVS niet is ingegaan op het relaas omtrent de door haar ondergane besnijdenis. Er worden immers

geen goede redenen aangegeven om aan te nemen dat de vervolging of ernstige schade zich niet

opnieuw zal voordoen, terwijl de bewijslast bij het CGVS ligt. Als vrouw, die bovendien ongehuwd is en

waarvan niet betwist wordt dat zij gelet op haar achtergrond weinig andere vestigingsalternatieven heeft,

dient in het licht van de hierboven geciteerde richtlijnen van het UNHCR aan haar de status van

vluchteling te worden toegekend. Enige terugkeer voor vrouwen naar Somalië, welke regio dan ook,

behelst immers aanzienlijke gevaren voor het leven dan wel de fysieke integriteit van verzoekster. Er

wordt niet in twijfel getrokken dat zij een besnijdenis type II heeft ondergaan en zij heeft tijdens het

gehoor duidelijk aangegeven psychisch en fysiek te lijden en te vrezen dat haar dochter die in Somalië

is achtergebleven hetzelfde lot zou moeten ondergaan. Verzoekster heeft bewijzen voorgelegd dat zij

zelf een besnijdenis type I en II heeft ondergaan. Indien zij wordt verplicht om terug te keren is er geen

twijfel dat zij hoe dan ook een ergere besnijdenis zal moeten ondergaan als bestraffing omwille van het

feit dat zij is gevlucht naar een westers land. Verzoekster verwijst naar informatie op de Kruispuntbank

Migratie-Integratie waaruit blijkt dat moeders van onbesneden dochters en vrouwen die reeds besneden

zijn en een nog ergere besnijdenis vrezen in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Ook reeds

besneden vrouwen die worstelen met een trauma komen volgens deze informatie in aanmerking tot het

verlenen van de vluchtelingenstatus. Verzoekster verwijst naar haar verklaringen voor het CGVS over
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haar besnijdenis. Verzoekster verwijst nogmaals naar de richtlijnen van het UNHCR en naar arresten

van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Verzoekster werpt voorts op dat zij niet meer is gehuwd

sinds de dood van haar man, wat op geen enkel moment door het CGVS wordt betwist. Als

alleenstaande moeder kan zij haar kinderen niet beschermen in Somalië, noch om haar zoontje te

beschermen tegen inlijving door al-Shabaab, noch om haar dochter te beschermen tegen genitale

verminking. Bovendien loopt verzoekster die nog vrij jong is het risico te worden uitgehuwelijkt binnen de

gemeenschap en derhalve indien haar aanstaande echtgenoot dit vereist loopt zij het risico om een

zwaardere besnijdenis te moeten ondergaan.

2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de artikelen 62 van de

Vreemdelingenwet en 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een

zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin

heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari

2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt

dat verzoekster de motieven van de bestreden beslissing kent. Zij maakt verder niet duidelijk op welk

punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de

bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekster in wezen de

schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van

deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing

van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden

onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Waar verzoekster betwist dat haar verklaringen over haar verblijf in Somalië ongeloofwaardig zijn,

stelt de Raad dat de commissaris-generaal over een discretionaire bevoegdheid beschikt om te

oordelen of de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om aan de beweerde herkomst het

voordeel van de twijfel toe te kennen. De commissaris-generaal kan hierbij rekening houden met zowel

de correcte, de foute, de vage als de ontwijkende antwoorden, en houdt bij deze analyse rekening met

het specifieke profiel van de asielzoeker. Bovendien dienen elementen in het voordeel van de

asielzoeker niet noodzakelijk in de beslissing te worden opgenomen (RvS 19 december 2007, nr.

178.032). In casu kon de commissaris-generaal terecht geen geloof hechten aan verzoeksters

verklaringen over haar verblijf in Somalië, namelijk haar verklaringen dat ze geboren en getogen is in

het nomadengebied van Bulo Guduud, provincie Lower Juba, Somalië. Het louter volharden in en

citeren uit de door haar afgelegde verklaringen voor het CGVS en het betwisten van de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal is niet van die aard om de motivering terzake in

concreto te weerleggen.

2.3.1. Waar verzoekster thans aangeeft dat zij zich slechts sporadisch naar Bulo Guduud begaf, volstaat

de vaststelling dat verzoekster dit zo niet aangaf tijdens haar gehoor voor het CGVS. Immers, toen haar

de vraag werd gesteld of ze vaak naar Bulo Guduud ging, gaf ze gewoon aan dat ze naar daar ging als

ze melk bracht (gehoorverslag CGVS p. 9). Bovendien is het wel degelijk merkwaardig dat verzoekster

wel relatief exact kon zeggen wanneer Kismayo bevrijd werd, maar niet wanneer haar eigen dorp bevrijd

is geweest, terwijl ze zelf aangaf dat het niet zo lang geleden gebeurde (gehoorverslag CGVS p. 13).

2.3.2. Waar verzoekster opwerpt dat zonder motivering en op routineuze wijze haar kennis over haar

beweerde regio van verblijf wordt afgeschilderd als ingestudeerde kennis van enkele algemene feiten,

verwijst de Raad naar de motivering in de bestreden beslissing waarin wel degelijk concreet wordt

aangegeven waarom het niet geloofwaardig is dat verzoekster bepaalde zaken niet weet, terwijl ze

andere zaken, die minder betrekking hebben op haar directe leefomgeving, dan weer wel weet. Zo blijkt

uit de bestreden beslissing onder meer dat verzoekster bepaalde dorpen niet kende die in de

onmiddellijke nabijheid van haar dorp gelegen zijn, terwijl ze wel dorpen kent die op 20 en meer dan 40

km van haar dorp liggen. Verder kende verzoekster Xagaa niet, maar toen haar werd meegedeeld dat

het een seizoen is verklaarde ze plots het wel te kennen en paste ze haar verklaringen aan. Voorts kon

ze wel relatief exact zeggen wanneer Kismayo bevrijd werd, maar niet wanneer haar eigen dorp bevrijd

is geweest.

In de bestreden beslissing wordt er terecht geconcludeerd dat het feit dat verzoekster wel op de hoogte

blijkt te zijn van een aantal algemene feiten, maar geen weet heeft van de luchtaanvallen in haar eigen
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regio van herkomst, noch weet aan te geven wanneer al-Shabaab in haar eigen dorp verdreven werd,

enkel het vermoeden bevestigen dat haar kennis van enkele algemene feiten een ingestudeerd karakter

vertoont.

Het gegeven dat verzoekster beweert analfabeet te zijn, verandert niets aan deze vaststellingen. Kennis

kan immers ook mondeling worden overgedragen. De lage scholingsgraad van verzoekster vormt

bovendien geen afdoende verklaring voor de lacunes in haar kennis inzake de regio waar zij gedurende

haar hele leven beweert te hebben gewoond. Ook van personen met een lage scholingsgraad mag

immers worden verwacht dat deze kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en essentiële

kennisvragen omtrent hun directe leefomgeving en de regio waarin zij heel hun leven beweren te

hebben gewoond, alsmede dat zij een aantal basiszaken kennen en dat zij een aantal gegevens op een

doorleefde wijze kunnen situeren.

2.3.3. Waar verzoekster de vaststelling dat zij niet op de hoogte is van luchtaanvallen in Bulo Guduud

tracht te minimaliseren met het argument dat er voortdurend gevechten plaatsvonden, verwijst de Raad

naar de motivering in de bestreden beslissing dat luchtaanvallen toch geen alledaagse gebeurtenissen

betreffen. Verzoekster verklaarde trouwens niets te weten over luchtaanvallen in de regio in het

algemeen, en niet alleen niets over luchtaanvallen begin 2015.

De stelling dat nomaden andere begrippen hebben voor de seizoenen, is dan weer een blote bewering

die niet gestaafd wordt aan de hand van objectieve informatie. Bovendien kan deze stelling geen

verschoningsgrond vormen voor de vaststelling dat verzoeksters uitleg over de seizoenen, waarbij ze

zichzelf tegenspreekt en ze haar antwoorden simpelweg aanpast naargelang de informatie waarmee ze

geconfronteerd werd, helemaal niet weet te overtuigen.

2.3.4. Gelet op de motivering in de bestreden beslissing en op bovenstaande vaststellingen heeft de

commissaris-generaal terecht geconcludeerd dat er geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters

verklaringen over haar verblijf in Somalië.

2.4. Aangaande verzoeksters stelling dat zij over een risicoprofiel beschikt en dat haar Somalische

nationaliteit niet wordt betwist terwijl volgens haar in veel gevallen de Somalische nationaliteit voldoende

is voor de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus, volstaan volgende vaststellingen:

Vooreerst dient er op te worden gewezen dat de richtlijnen van het UNHCR waar verzoekster naar

verwijst, International Protection Considerations with Regard to people fleeing Southern and Central

Somalia van januari 2014, specifiek handelen over Zuid- en Centraal-Somalië en dus niet over heel

Somalië, waartoe ook Somaliland en Puntland behoren. Zoals al eerder is gesteld wordt er geen geloof

gehecht aan verzoeksters beweerde verblijf in/herkomst uit het district Kismayo in de regio Lower Juba

in Zuid-Somalië. Verder blijkt uit deze richtlijnen dat het UNHCR meent dat personen met één van de

opgesomde profielen of een combinatie daarvan ‘may be in need international protection’ en dat het

gaat over ‘potential risk profiles’, waaruit blijkt dat een individualisering van de vrees nog steeds aan de

orde is. De Raad herhaalt dat er geen geloof wordt gehecht aan verzoeksters beweerde herkomst uit

Zuid-Somalië, waardoor er bijgevolg evenmin geloof kan gehecht worden aan haar asielrelaas. De

geloofwaardigheid van verzoeksters relaas wordt in de bestreden beslissing bovendien verder

ondermijnd op basis van een aantal argumenten die rechtstreeks in verband met haar asielrelaas staan.

Verzoekster betwist deze motivering en de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal wel maar

brengt geen concrete elementen aan om deze te weerleggen. Deze motivering blijft dan ook

onverminderd gehandhaafd. Een loutere verwijzing naar het mogelijke risicoprofiel van "vrouwen en

meisjes" enerzijds en van "personen die geacht worden weerstand te bieden tegen de sharia en

beslissingen die door Al-Shabaab worden opgelegd" is dan ook niet afdoende om een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade aan te

tonen. Dezelfde vaststelling geldt voor de loutere verwijzing naar verzoeksters Somalische nationaliteit.

In de bestreden beslissing wordt dit trouwens uitdrukkelijk aangegeven. Zo valt er onder meer te lezen

in de bestreden beslissing:

“De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend

intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben

genomen in het buitenland. Het geweldsniveau en de impact van het gewapend conflict zijn bovendien

regionaal erg verschillend. Zo bestaan er fundamentele verschillen tussen de situatie in Mogadishu en

Noord-Somalië enerzijds en de rest van Zuid- en Centraal-Somalië anderzijds. Het aantonen van de

werkelijke regio van herkomst en de laatste verblijfplaats(en) binnen Somalië is dan ook essentieel,
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vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is

indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of

als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo'n regio te vestigen. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tôt de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere

verwijzing naar zijn Somalische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een

dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.”

2.5. Verzoekster verwijst naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet en naar de reeds door haar

ondergane vrouwelijke genitale verminking (verder: VGV) (type II).

2.5.1. Uit de bestreden beslissing blijkt dat het Commissariaat-generaal is ingegaan op het door

verzoekster neergelegde attest inzake de reeds door haar ondergane VGV en de VGV zelf. Zo werd

tijdens het gehoor voor het CGVS gevraagd wat verzoekster wilde aantonen met dit attest. Verzoekster

haalde toen, zoals in de bestreden beslissing terecht wordt gesteld, louter aan dat zij door haar VGV

veel pijn heeft en dat zij bang is dat haar dochter, die nog in Somalië is, hetzelfde lot te wachten staat.

Zij haalde geen andere elementen aan (zie gehoorverslag CGVS p. 22-23). Ook toen verzoekster werd

gevraagd naar de reden van haar vertrek uit Somalië (zie gehoorverslag CGVS p. 23-24) en toen haar

op het einde van het gehoor werd gevraagd of zij iets had toe te voegen (zie gehoorverslag CGVS p.

33) haalde zij geen andere elementen aan in verband met deze reeds door haar ondergane VGV.

Inzake de fysieke gevolgen van de door verzoekster ondergane VGV, wordt er in de bestreden

beslissing terecht gesteld dat de lichamelijke klachten op zich niet beschouwd kunnen worden als daden

van vervolging. De Raad wijst er nog op dat er geen elementen zijn waaruit blijkt dat verzoekster

omwille van vluchtelingenrechtelijke redenen geen toegang zou krijgen tot medische voorzieningen

indien zij deze nodig zou hebben. De door verzoekster ingeroepen medische redenen houden op zich

dan ook geen verband met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. Verzoekster dient zich voor de beoordeling van

medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is de aanvraag voor een machtiging tot

verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de

Vreemdelingenwet.

Wat de vrees voor VGV in hoofde van haar dochter betreft stelt de bestreden beslissing terecht dat er

geen internationale bescherming kan geboden worden aan personen die hun land van nationaliteit of

gewoonlijk verblijf niet verlaten hebben. Verzoekster verklaarde dat haar dochter nog steeds in Somalië

is. Het Commissariaat-generaal kan de asielaanvraag van een persoon die niet in België verblijft en er

geen asiel aanvraagt niet beoordelen. Verzoeksters verwijzing naar informatie van de Kruispuntbank

Migratie-Integratie waarin wordt gesteld dat moeders van nog onbesneden dochters in aanmerking

kunnen komen voor de vluchtelingenstatus is in deze dan ook niet dienstig.

2.5.2. Verzoekster betoogt dat indien zij wordt verplicht om terug te keren er geen twijfel is dat zij hoe

dan ook het risico loopt om een ergere besnijdenis te moeten ondergaan als bestraffing omwille van het

feit dat zij is gevlucht naar een westers land. Zij verwijst ook hier naar informatie van de Kruispuntbank

Migratie-Integratie, waaruit blijkt dat reeds besneden vrouwen die nog ergere besnijdenis vrezen in

aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Deze vrees voor herbesnijdenis betreft echter een blote

bewering van verzoekster, die zij op geen enkele manier hard maakt. Vooreerst merkt de Raad op dat

verzoekster tijdens haar asielprocedure, waarbij zij ondervraagd werd op de Dienst

Vreemdelingenzaken en uitvoerig gehoord werd op het Commissariaat-generaal, geen enkele melding

maakte van een vrees voor herbesnijdenis. Zelfs wanneer verzoekster tijdens het gehoor voor het

Commissariaat-generaal uitdrukkelijk bevraagd werd over het medisch attest en haar besnijdenis (zie

gehoorverslag CGVS p. 22-23), maakte zij geen gewag van een vrees voor herbesnijdenis. De

vaststelling dat verzoekster pas in onderhavig verzoekschrift met een dergelijke vrees afkomt ondermijnt

de geloofwaardigheid van deze vrees. Voorts blijkt uit de bestreden beslissing dat er geen geloof wordt

gehecht aan verzoeksters beweerde verblijf in Somalië, noch aan de door haar aangehaalde problemen,

waarin ze onder meer stelde dat haar echtgenoot werd vermoord door Al-Shabaab. Dat niet wordt

betwist dat verzoekster een alleenstaande moeder is met twee kinderen blijkt allerminst uit de bestreden

beslissing. Hetzelfde geldt voor de stelling dat op geen enkel moment wordt betwist dat verzoekster deel

uitmaakt van een nomadengemeenschap. Het volstaat in dit verband te verwijzen naar de bestreden

beslissing waarin onder andere wordt gesteld dat door verzoeksters gebrekkige medewerking het
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Commissariaat-generaal in het ongewisse verkeert over waar verzoekster voor haar aankomst in België

in Somalië of elders leefde, onder welke omstandigheden en om welke redenen zij haar werkelijke

streek van herkomst verlaten heeft. De thans in het verzoekschrift opgeworpen stellingen dat

verzoekster het risico loopt om te worden uitgehuwelijkt binnen de gemeenschap en hierdoor eventueel

blootgesteld wordt aan het risico om een zwaardere besnijdenis te moeten ondergaan en dat VGV nog

veel couranter is in de nomadengemeenschap, zijn dan ook niet dienstig om een vrees voor

herbesnijdenis in hoofde van verzoekster aan te tonen. Verzoekster werpt deze nu pas opgeroepen

vrees louter op in het door het Commissariaat-generaal terecht ongeloofwaardig bevonden relaas en

herkomst uit Somalië. De stelling dat VGV nog veel couranter is in de nomadengemeenschap is dan

nog een blote bewering niet gestaafd aan de hand van informatie. De Raad besluit dat verzoekster er

niet in slaagt om de vaststelling in de bestreden beslissing, dat er geen aanwijzingen zijn dat deze vorm

van vervolging ten aanzien van verzoekster zou herhaald worden en dat er geen enkel element

aanwezig is in het administratief dossier dat zou kunnen doen vermoeden dat verzoekster deze vorm

van vervolging opnieuw zou dreigen te ondergaan middels een herbesnijdenis, te ontkrachten. Gelet op

het geheel van voorgaande vaststellingen zijn er dan ook wel degelijk goede redenen om aan te nemen

dat er zich in hoofde van verzoekster geen nieuwe besnijdenis zal voordoen.

2.5.3. Waar verzoekster, opnieuw met verwijzing naar informatie van de Kruispuntbank Migratie-

Integratie, stelt dat reeds besneden vrouwen die worstelen met een trauma in aanmerking kunnen

komen voor de vluchtelingenstatus, merkt de Raad volledigheidshalve op dat, daargelaten de

vaststelling dat verzoekster niet aan de hand van concrete gestaafde elementen aantoont dat zij

getraumatiseerd is, uit verzoeksters verklaringen voor het Commissariaat-generaal duidelijk blijkt dat de

reeds door haar ondergane VGV nooit een reden is geweest om haar land van herkomst te verlaten.

Evenmin blijkt uit haar verklaringen voor het Commissariaat-generaal dat zij omwille van de reeds door

haar ondergane VGV niet zou kunnen terugkeren naar Somalië.

2.6. Er worden geen gegronde middelen opgeworpen. 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. Er worden geen gegronde middelen

aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

2.7. 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig oktober tweeduizend zestien door:

dhr. M. MILOJKOWIC, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN M. MILOJKOWIC


