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nr. 176 949 van 26 oktober 2016

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 2 mei 2016 heeft

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

30 maart 2016.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

21 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat F. JACOBS loco advocaat M.

DEPOVERE, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 23 januari

1994.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 17 mei 2015 en dient op 18 mei 2015

een asielaanvraag in.

Op 11 januari 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen gehoord.
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Op 30 maart 2016 neemt de adjunct-commissaris generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Boon-clan te behoren. U bent afkomstig uit

de stad Bulo Burto in de provincie Hiraan. Op een dag werd uw broer overvallen in zijn winkel waarbij hij

uit zelfverdediging een van zijn overvallers doodde. Uw broer is vervolgens gevlucht. Later werden jullie

aangevallen door de familie van de man die door uw broer gedood werd waarbij uw vader om het leven

kwam. U bent hierop gevlucht. U vertrok op 2 februari 2015 uit Somalië en kwam op 17 mei 2015 in

België aan.

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 de nood aan

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

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

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Uit de stukken in het administratief dossier en uit uw

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

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

U kan niet aannemelijk maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de stad Bulo Burto in de provincie

Hiraan. Vooreerst zijn er elementen die sterk doen twijfelen aan uw recente verblijf in de stad Bulo

Burto. Zo kan u geen doorleefde verklaringen geven over de droogte van 2011. In 2011 was er sprake

van een lange periode van ernstige droogte met grote voedselschaarste en zelfs hongersnood in grote

delen van Somalië als gevolg. De dodentol door deze droogte en hongersnood bedroeg in 2012 260000

personen. De provincie Hiraan was hierbij een van de hardst getroffen regio’s. U wordt gevraagd te

vertellen over de situatie tijdens deze droogte maar u zegt er niets over te kunnen zeggen en dat u nog

jong was toen (CGVS, p. 17). Dit is weinig overtuigend gezien u zeventien jaar was tijdens deze

droogte. U wordt dan gevraagd waarom u hier niets over kan vertellen waarop u beweert zich te kunnen

herinneren dat er honger was en ziektes en dat er geen water was (CGVS, p. 17). U wordt dan

gevraagd hoe jullie deze periode wisten door te komen, zeker gezien uw familie in een benarde

financiële toestand verkeerde, maar u kan opnieuw geen concrete informatie geven en zegt louter dat

uw vader de stad in ging en geld aan uw moeder gaf (CGVS, p. 13 en 18). Nogmaals wordt u gevraagd
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te beschrijven hoe jullie deze periode, tijdens welke vele mensen van ontbering omkwamen, wisten te

overleven waarop u kort antwoordt dat uw broer een zaak – een winkeltje met zoetigheden en sigaretten

– had en uw vader ook werkte – als smid (CGVS, p. 8 en 18). Dit is weinig overtuigend, zeker gezien u

niet kan verklaren waar uw broer, te midden van deze voedselschaarste, de producten voor zijn winkel

haalde (CGVS, p. 18).

U kan voorts niet correct meegeven wanneer Al Shabaab uit de stad Bulo Burto verjaagd werd. Uit

informatie blijkt Al Shabaab uit de stad getrokken te zijn in maart 2014, bijna een jaar voor uw vertrek in

februari 2015 (CGVS, p. 14). Wanneer u gevraagd wordt wanneer zij verjaagd werden uit Bulo Burto

zegt u dat dit op het moment van uw problemen gebeurde, zonder verdere specificering (CGVS, p. 14).

U wordt gevraagd hoelang voor uw vertrek zij uit de stad terugtrokken waarop u beweert dat dit eind

2014 gebeurde, dus kort voor uw vertrek (CGVS, p. 14). U wordt opnieuw gevraagd hoeveel weken of

maanden voor uw vertrek dit was maar u kan louter herhalen dat het eind 2014 was (CGVS, p. 14). U

wordt dan nogmaals gevraagd wanneer in 2014 dit gebeurde waarop u gokt dat het de achtste, negende

of tiende maand was (CGVS, p. 15). Er kan verwacht worden dat u, gezien Al Shabaab reeds een jaar

voor uw vertrek verjaagd werd uit Bulo Burto, deze gebeurtenis niet op het einde van 2014, kort voor uw

vertrek, zou plaatsen.

U blijkt ook niet correct te kunnen plaatsen wanneer Al Shabaab verjaagd werd uit Beledweyne, de

hoofdstad van de provincie Hiraan. Zo beweert u dat dit gelijktijdig gebeurde met Bulo Burto eind 2014

(CGVS, p. 16). Al Shabaab werd echter reeds op 31 december 2011 uit Beledweyne verdreven. Dat u

niet weet wanneer de hoofdstad van uw provincie – waar u bovendien nog familie heeft wonen – bevrijd

werd van Al Shabaab doet verdere twijfels rijzen over uw verblijf in Hiraan tijdens deze periode (CGVS,

p. 8).

U zegt verder dat Al Shabaab een aanslag pleegde op een hotel in Bulo Burto (CGVS, p. 14). Uit

informatie blijkt dat Al Shabaab in maart 2014, kort nadat ze verdreven werden uit de stad, een aanslag

pleegde op dit hotel waar Somalische officiers en officiers van de Afrikaanse Unie verbleven. Nadat een

autobom tot ontploffing werd gebracht vond er nog een vuurgevecht van vijf uur plaats. Het is opvallend

dat u in het geheel niet weet te plaatsen wanneer in 2014 deze aanslag plaatsvond (CGVS, p. 15). Zelfs

wanneer u gevraagd wordt of dit gebeurde voor of nadat Al Shabaab uit de stad werd verdreven kan u

hier geen duidelijk antwoord op bieden. U antwoordt na een korte stilte op vage wijze dat het gebeurde

“wanneer ze daar kwamen en de stad aanvielen” (CGVS, p. 15).

U blijkt tevens niet op de hoogte van een overstroming van de Shabelle-rivier in uw regio. In oktober

2014 overstroomde de Shabelle waarbij vele huizen en landbouwoogst werd vernield langs de rivier,

voornamelijk in de steden Beledweyne, Bulo Burto en Jalalaqsi. Wanneer u gevraagd wordt of u zich

overstromingen herinnert in de jaren voor uw vertrek zegt u dat de rivier één keer is overstroomd. Op de

vraag wanneer dit dan zou gebeurd zijn blijft u stil (CGVS, p. 17). Wanneer de vraag herhaald wordt

zegt u het zich niet te kunnen herinneren (CGVS, p. 17). Gezien deze overstroming slechts enkele

maanden voor uw vertrek gebeurde kan verwacht worden dat u zich dit wel zou kunnen herinneren.

Het is tevens opvallend dat u geen enkele aanwijzing kan geven van prijzen van basisproducten, zoals

voeding. Wanneer hiernaar gevraagd wordt kan u louter zeggen dat uw moeder en zus naar de winkel

gingen (CGVS, p. 13). De vraag wordt herhaald maar u zegt geen antwoord hierop te kunnen geven en

beweert slechts dat u niets ging halen (CGVS, p. 13). Dat u geen enkele aanwijzing kan geven over de

kostprijs van basisproducten, zoals voeding, doet ernstig twijfelen aan uw herkomst uit deze regio, zeker

gezien de door u beschreven financiële toestand van uw familie waardoor jullie moeilijk rondkwamen

(CGVS, p. 13).

U blijkt tevens een foutieve wisselkoers tussen de Somalische shilling de Amerikaanse dollar te geven.

Zo zegt u uw reis in dollar te hebben betaald. U zegt vreemd genoeg echter dat één dollar 6000

Somalische shilling waard is (CGVS, p. 10). Nochtans is de dollar de voorbije tien jaar nauwelijks minder

dan 15000 shilling waard geweest en sinds 2010 tussen 20000 en 30000 Somalische shilling. In de

maand van uw vertrek was de dollar 21000 Somalische shilling waard. Er kan hierbij opgemerkt worden

dat de dollar reeds tien jaar lang ongeveer 6000 Somalilandse shilling waard is.

Verder verklaart u dat uw oom een radio bezat (CGVS, p. 13). Wanneer u dan gevraagd wordt naar

radiozenders in uw regio benoemt u er twee, namelijk Voice of America (VOA) en Codka Shacabka

(CGVS, p. 13). Gevraagd of u er nog andere kent blijkt dit niet het geval (CGVS, p. 14). Er dient

opgemerkt te worden dat VOA een Amerikaanse radio- en televisiezender is die wereldwijd te verkrijgen
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is. Codka Shacabka is een radiozender gebaseerd in Hargeisa, Somaliland. Uit informatie blijkt verder

dat Al Shabaab een eigen radiozender heeft, Andalus genaamd, om meer mensen aan te spreken en

propaganda te verspreiden. Ook hier bent u niet van op de hoogte (CGVS, p. 14). Dat u VOA en Codka

Shacabka als enige door u gekende radiozenders opgeeft doet verder twijfelen aan uw herkomst uit de

provincie Hiraan in Zuid- en Centraal-Somalië.

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

afkomstig te zijn uit de stad Bulo Burto gelegen in de provincie Hiran, Zuid- en Centraal- Somalië. Gelet

op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst uit Zuid- en Centraal- Somalië 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 vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over uw herkomst, dit in

weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw gebrekkige medewerking op

dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over uw werkelijke streek van herkomst ,

waar u voor uw aankomst in België leefde, onder welke omstandigheden, en om welke redenen u uw

werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke

herkomst kan niet genoeg benadrukt worden.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 11 januari 2016 trouwens uitdrukkelijk gewezen

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

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

reisdocumenten.

U gaf zelf geen zicht op uw werkelijke streek van herkomst. Omdat u gebruik maakt van de wisselkoers

tussen Somalilandse shilling en de dollar in plaats van de Somalische shilling (zie supra) en gezien u

een radiozender uit Somaliland benoemd als een van de twee door u gekende radiozenders ontstaat er

het vermoeden dat u afkomstig bent uit Somaliland. Dit vermoeden volstaat op zich niet om ten aanzien

van u te besluiten tot een nood aan internationale bescherming wegens een vrees voor vervolging in de

zin van artikel 48/3 Vw of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 Vw. Wat het reëel

risico zoals bedoeld in artikel 48/4 Vw betreft kan nog worden aangestipt dat uit informatie van het

CGVS (COI Focus Somalië: Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland, 15 juli 2015) blijkt dat er op

dit ogenblik geen sprake is van een gewapend conflict of een situatie van willekeurig geweld in de zin

van artikel 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet in Somaliland.

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

raakt, te verzwijgen maakt u hoe dan ook 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 uw herkomst uit

Zuid - en Centraal Somalië niet aannemelijk maakt en dat het dan ook niet aangewezen is dat u naar

deze regio wordt teruggeleid.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de materiële

motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 met betrekking tot de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

2.1.1. De verzoekende partij licht haar enig middel als volgt toe:
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“Eerste middel: Schending van het artikel 48/3, 48/4, 48/7 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980, in

samenhang met de schending van de materiële motiveringsplicht en van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 met betrekking tot de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen

1.1.

Verzoeker bestrijdt de motivering van de aangevochten beslissing d.d. 30/03/2016.

1.2.

Somalië is een onstabiel land waar conservatieve tradities diep verankerd zijn. Bovendien is Al Shabaab

nog steeds zeer actief in het land. Verwerende partij erkent in haar beleidsnota dat de situatie in

Somalië nog steeds problematisch is en voortdurend evolueert. (Zie informatie over Somalië op de

website van verwerende partij).

1.3. Betreffende de ongeloofwaardigheid van de afkomst.

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij dat er geen geloof kan gehecht worden aan de

afkomst van verzoeker uit Bulo Burto.

Verzoeker werd geconfronteerd met alle elementen in de bestreden beslissing.

Verzoeker blijft steeds herhalen dat hij geboren is in Bulo Burto en er gewoond heeft tot 2015.

Er worden geen redenen aangehaald dewelke kunnen verklaren waarvan de beperkte kennis komt van

verzoeker.

Verzoeker kan hier blijkbaar geen verdere verklaring over geven.

Hij blijft herhalen de waarheid te spreken en heeft er vervolgens niets aan toe te voegen.

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

15/12/1980

In de bestreden beslissing stelt verwerende partij betreffende de subsidiaire bescherming wat volgt:

(…) “Bovendien legt u een cruciaal bewijsstuk in uw dossier niet neer, terwijl het wel mogelijk was dit

document op te sturen. U hebt geen afdoende verklaring voor het ontbreken van dit document. Dit

getuigt van een gebrek aan medewerking en maakt het onmogelijk om u eventueel het voordeel van de

twijfel toe te kennen. U komt aldus niet in aanmerking voor het vluchtelingenstatuut of de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bedoel in artikel 48/4 a en b) van de vreemdelingen wet. (…)

“De algemene situatie in uw land van herkomst noopt evenmin tot het toekennen van de subsidiaire

beschermingsstatus zoals bedoeld in artikel 48/4c van de Vreemdelingenwet.”

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“§ 1

De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.

§ 2

Ernstige schade bestaat uit:

a)

doodstraf of executie; of,

b)

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of,

c)

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

geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Zoals hoger aangehaald blijft verzoeker bij zijn verklaringen geboren te zijn in Bulo Burto en er te

hebben gewoond tot 2015. Verder informatie of documenten kan hij echter niet verschaffen.”

2.1.2. Aangaande de vluchtelingenstatus

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

gehecht aan de beweerde Somalische nationaliteit van de verzoekende partij. Dit besluit steunt

inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) zij geen doorleefde verklaring kan geven de

droogte in 2011, waarvan Hiraan één van de hardst getroffen regio’s was, (ii) de verzoekende partij kan

niet meedelen wanneer Al-Shabaab uit de stad Bulo Burto verjaagd werd, (iii) de verzoekende partij

weet ook niet correct te plaatsen wanneer Al-Shabaab uit Beledweyne verjaagd werd, (iv) de

verzoekende partij is niet op de hoogte van de overstroming van de Shabelle-rivier in haar regio, (v) zij

kan geen enkele aanwijzing geven van prijzen van basisproducten (vii), zij geeft een foutieve
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wisselkoers tussen de Somalische shilling en de Amerikaanse dollar (viii) zij geeft aan dat haar oom een

radio had en de verzoekende partij benoemt ‘Voice of America’ en ‘Codka Shacabka’ als radiozenders

uit haar regio. Echter blijkt dat ‘Voice of America’ een Amerikaanse radio- en televisiezender is die

wereldwijd te verkrijgen is en ‘Codka Shacabka’ een radiozender die gebaseerd is in Hargeisa,

Somaliland.

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

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

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

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

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

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

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd.

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

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

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

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

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

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

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

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

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

blijken uit zijn verklaringen. Hierbij blijkt uit vaste rechtspraak dat de asielzoeker in staat moet zijn te

antwoorden op eenvoudige vragen over de streek van afkomst (RvS 6 januari 2003, nr. 114.251; RvS

12 februari 2003, nr. 115.776). De commissaris-generaal beschikt in deze over een discretionaire

bevoegdheid om te oordelen of de geleverde kennis van de verzoekende partij voldoende is om aan de

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

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad)

bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van

de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden

in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de

verwerende partij en of hij op grond daarvan en al naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de

voor de besluitvorming relevante gegevens waarop hij in het raam van de uitoefening van zijn

bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van

de feitelijke kennis geschiedt in concreto. Vooreerst wordt rekening gehouden met de kennis ter zake in

hoofde van de verzoekende partij van feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving

van de verzoekende partij. Voorts en naargelang de aard van het voorgehouden profiel, kan ook

rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in

hoofde van de verzoekende partij minder doorslaggevend is en er alleszins niet kan toe leiden dat de

onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het

meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

In casu dient na de lezing van het administratief dossier te worden vastgesteld dat de verzoekende partij

middels haar verklaringen niet aannemelijk maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Somalië en dat zij

derhalve door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft
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gemaakt om een correct zicht te krijgen op haar nationaliteit, haar reële verblijfsituatie of regio van

herkomst en dus op haar eventuele nood aan bescherming.

In haar kort verzoekschrift herhaalt de verzoekende partij dat ze in Bulo Burte geboren is en er gewoond

heeft tot 2015. Ze vervolgt dat er geen redenen aangehaald kunnen worden dewelke kunnen verklaren

waarvan de beperkte kennis van de verzoekende partij komt.

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

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

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

aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. In casu blijft de

verzoekende partij met haar beperkt betoog in gebreke dit te doen.

In dit verband wijst de Raad erop dat de bestreden beslissing steunt op gegevens en gebeurtenissen uit

de persoonlijke leefwereld en directe leefomgeving van de verzoekende partij zodat in alle redelijkheid

mag worden verwacht dat de verzoekende partij hiervan kennis zou hebben, quod non. De Raad

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

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

verwacht worden dat de verzoekende partij haar herinneringen aan haar persoonlijke leven en

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

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

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

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

dat haar kennis over haar directe leefomgeving ernstig ontoereikend is.

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

verder komt dan het louter volharden in haar verklaringen, wat evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer

kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet in slaagt de geloofwaardigheid van haar verklaringen te

herstellen, noch een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.

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

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

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

waardoor zij evenmin aantoont dit land te zijn ontvlucht omwille van een gegronde vrees voor vervolging

in de zin artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

waaruit geconcludeerd moet worden dat hij/zij niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van de

plaats/regio/land die hij/zij voorhoudt te zijn ontvlucht, maakt hij/zij door zijn/haar eigen toedoen elk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

genoeg benadrukt worden. Het betreft immers de plaats en de tijd waar de verzoekende partij de bron
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van haar vrees situeert. Het is eveneens van essentieel belang voor het onderzoek van de subsidiaire

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

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

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

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

vervolging heeft.

2.1.3. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

Gelet op het feit dat de verzoekende partij de door haar beweerde herkomst uit Somalië niet aantoont,

maakt zij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Somalië.

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

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

48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.1.4. 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.

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

2.2. Uit wat voorafgaat is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken zodat

er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §

1, tweede lid, 2°, van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een onherstelbare

substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor hij niet over de

grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het

voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig oktober tweeduizend zestien

door:

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

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS


