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nr. 178 422 van 25 november 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 21 september 2016

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

staatlozen van 19 augustus 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 13 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2016.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MOSKOFIDIS en van attaché

S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 4 mei 2015 België is binnengekomen, diende op 5 mei

2015 een asielaanvraag in.

1.2. Op 19 augustus 2016 nam de Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 23 augustus 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing

die luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Somalisch staatsburger van de Ogaden clan (>Darod). U bent op

12 januari 1997 geboren in Bulo Burte in de provincie Hiraan, waar u uw hele leven met uw gezin
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woonde. U zorgde voor de koeien van uw familie nadat u 's morgens eerst ging voetballen met uw

vrienden. In het jaar voor uw vertrek volgde u avondlessen Engels bij een privéleraar in Bulo Burte.

Tijdens het jaar dat u Engels studeerde, kreeg u woorden met een medestudent, genaamd Ahmed M.

Ahmed was een overtuigd voorstander van Al-Shabaab en sprak drie opeenvolgende dagen met u over

de groepering. De vierde dag gingen jullie in ruzie uit elkaar. U zei hem rechtuit uw mening over Al-

Shabaab en schold hem uit. Vervolgens ging u drie dagen niet naar de les. Toen u zich op de vierde

dag weer naar school begaf, werd u meegenomen door drie gemaskerde mannen van Al-Shabaab. Ze

beschuldigden u van spionage en u zou worden terechtgesteld. Op de zestiende dag van uw

gevangenschap slaagde u erin te ontsnappen uit de basis op het platteland waar u vastgehouden werd.

U vluchtte en kwam uiteindelijk terecht in Garasjani, een dorp in het noorden van het district Bulo Burte,

waar u zich 25 dagen schuilhield. In die tijd nam u contact op met uw vader. Hij regelde uw vertrek uit

het land.

U vertrok op 20 januari 2015 uit Garasjani en reisde via Ethiopië naar Europa. Op 29 april 2015 kwam u

aan in België en vroeg op 5 mei 2015 asiel aan bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Bij een terugkeer vreest u door Al-Shabaab vermoord te worden.

U legt geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

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 het gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

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

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

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

In casu werd vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit Bulo Burte, gelegen

het gelijknamige district in de provincie Hiraan.

Om te beginnen stelt het CGVS vast dat uw algemene geloofwaardigheid aangetast is door een aantal

incoherenties in uw opeenvolgende verklaringen bij de DVZ en het CGVS. Tijdens de registratie van uw

asielaanvraag bij de DVZ op 5 mei 2015 verklaart u te zijn geboren op 14 oktober 1997. In de fiche van

de niet-begeleide minderjarige die diezelfde dag wordt aangemaakt, verklaart u Somalië te hebben

verlaten op 20 januari 2015, te zijn aangekomen in België op 4 mei 2015, dat uw moeder geboren in is

in Degehabuur (Ethiopië) en dat u nooit een paspoort hebt gehad (zie Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling). Diezelfde dag wijzigt u nog uw verklaringen over uw leeftijd en aankomst in België na

confrontatie met Hit Printrak. Daaruit blijkt dat u reeds op 29 april 2015 opgepakt werd door de politie in

Aarlen en dat u op dat moment verklaarde te zijn geboren op 14 februari 1994 (zie Rapport administratif

de controle d’un étranger dd. 29/04/2015). U past uw geboortedatum aan naar 12 januari 1997

en verklaart hiermee meerderjarig te zijn (zie interne nota/telefonische mededeling dd. 5/05/2015). Bij

het invullen van de Verklaring DVZ op 18 mei 2015 verklaart u dan weer de geboorteplaats van uw

moeder niet te kennen en Somalië te hebben verlaten op 4 januari 2015. Verder beweert u een paspoort
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te hebben gehad maar het te hebben achtergelaten in Somalië omdat het reeds vervallen was

(Verklaring DVZ, vragen 13, 26 en 33).

Tijdens het gehoor op het CGVS wijzigen uw verklaringen opnieuw op bepaalde punten. U beweert uw

exacte geboortedatum niet te kennen, enkel uw geboortejaar. Geconfronteerd met de geboortedatum

vermeld in de verklaring bij de DVZ (12 januari 1997), bevestigt u dat dit de juiste datum is en geeft u als

verklaring dat u de datum vergeten was (CGVS, p. 5). Wanneer het CGVS u vragen stelt over uw

paspoort, doet u een aantal uitspraken die tegenstrijdig zijn met de objectieve informatie over

identiteitsdocumenten in Somalië. Zo beweert u dat u het paspoort hebt aangevraagd bij de

Immigratiedienst van Bulo Burte en het verkregen hebt in 2013 (CGVS, p. 3-4). Volgens de beschikbare

informatie worden paspoorten sinds 2007 echter enkel uitgereikt door de migratiediensten in Galkayo,

Garowe, Bossaso en Mogadishu. Ook in 2013 was dit nog het geval en had Al- Shabaab overigens nog

steeds de macht in Bulo Burte (zie informatie in het administratieve dossier). Voorts weet u in

tegenstelling tot uw eerdere beweringen bij de DVZ, op het CGVS niet of uw paspoort vervallen

was. Geconfronteerd met deze onduidelijkheid, zegt u dat het mogelijk was dat het vervallen was en legt

u uit dat u heel ziek was op de dag van het interview met DVZ (CGVS, p. 4). Dit is echter nog geen

verklaring voor het feit dat u op het CGVS niet kan verduidelijken of uw paspoort al dan niet vervallen

was. Het valt ook op dat u de specifieke vragen over de instantie waar u het paspoort aanvroeg, twee

keer ontwijkt door te zeggen dat het verplicht was om een paspoort aan te vragen zodat bewezen kon

worden wie echt Somaliër was en wie niet (CGVS, p. 4). Een paspoort aanvragen in Somalië is echter

niet verplicht en wordt enkel uitgereikt op vraag van de burger (zie informatie in het administratieve

dossier). Door de tegenstrijdigheden met de objectieve informatie en uw opeenvolgende incoherenties

verliezen uw uitspraken over uw paspoort, en met name het feit dat u dit in 2013 in Bulo Burte zou

hebben aangevraagd en verkregen, elke vorm van geloofwaardigheid. Tijdens het gehoor blijkt voorts

ook dat u in de wijk Hamtiwadag van Bulo Burte zou hebben gewoond terwijl u bij de DVZ beweerde te

hebben verbleven in de wijk Oktober (Verklaring DVZ, vraag 10). Geconfronteerd hiermee, ontkent u dat

u dit eerder verklaarde. U bent van oordeel dat de tolk u niet goed begrepen heeft (CGVS, p. 12).

Hiermee klaart u de tegenstrijdigheid echter niet uit. Deze beweringen tasten uw geloofwaardigheid

alleen maar verder aan. U verklaart ook nog uit Somalië te zijn vertrokken op 20 januari 2015. Gewezen

op de andere datum van vertrek in uw eerdere verklaring bij de DVZ, zegt u opnieuw dat u de dag van

het interview bij de DVZ erg ziek was (CGVS, p. 29). Het CGVS besluit dat uw vele incoherente en

bedrieglijke verklaringen in grote mate afbreuk doen aan uw algemene geloofwaardigheid. Deze

gebrekkige algemene geloofwaardigheid straalt dan ook af op uw overige verklaringen.

U beweert uw hele leven te hebben gewoond in Bulo Burte, maar uw geografische kennis over uw

beweerde regio van herkomst is beperkt en komt ingestudeerd over. Zo kent u de omliggende districten

van Bulo Burte, maar kan u geen naburige provincies opnoemen. U zegt dat er nog een andere

provincie dichtbij is, maar dat u ze zich niet meer herinnert (CGVS, p. 14). Uw provincie grenst nochtans

aan vier andere Somalische provincies: Galgaduud, Bakol, Middle en Lower Shabelle. Wanneer u

gevraagd wordt naar de dichtstbijzijnde dorpen van Bulo Burte, somt u er een aantal op (CGVS, p. 17).

De dorpen die terug te vinden zijn op de kaarten waarover het CGVS beschikt, situeren zich in

verschillende windrichtingen en in een straal van 20 kilometer rondom Bulo Burte. U weet dat Daharro

dichterbij is en Dabaday verderaf is, maar u kunt echter niet zeggen hoe ver in tijd of afstand

deze dorpen van Bulo Burte verwijderd zijn (CGVS, p. 17). U situeert beide dorpen ten westen van de

stad, maar dit is niet correct. Daharro ligt immers ten noorden. Ook hebt u geen idee van de afstand

naar het door u genoemde Jabole (CGVS, p. 17). U geeft aan dat u uw dorp nooit verlaten hebt, maar

dat u de dorpen kent omdat er oudere mannen wonen en er in Bulo Burte gesproken wordt over de

richting waarin de dorpen zich bevinden (CGVS, p. 17). Uw kennis van uw onmiddellijke omgeving komt

(gebrekkig) ingestudeerd over, vooral omdat u niet weet welke de eerste dorpen zijn langs de weg

vanuit uw stad richting Mogadishu en Beled Weyne. Wanneer u de dorpen gevraagd worden op weg

naar Mogadishu, kan u hooguit de naam van de districten Jalalaqsi en Mataban geven (CGVS, p. 18).

Mataban ligt, in tegenstelling tot Jalalaqsi, niet in de richting van Mogadishu, d.i. ten zuiden van Bulo

Burte, maar in het uiterste noorden van de provincie Hiraan en dus ten noorden van Bulo Burte

(zie informatie in het administratieve dossier). U weet evenmin welke dichtstbijzijnde dorpen er aan de

Shabelle-rivier liggen die door uw stad stroomt. Logischerwijs zou men verwachten dat iemand die 18

jaar in Bulo Burte heeft gewoond meer kennis heeft van de omliggende dorpen, ook al zou u de stad

nooit verlaten hebben.

Naast uw geografische kennis, vertoont ook uw clankennis ernstige gebreken. U behoort langs

moederskant tot de Hawadle-clan, die tevens de belangrijkste clan is in uw beweerde regio van

herkomst. U kent echter slechts twee subclans van de Hawadle: Ali Madahweyne en Ali Yusuf. Volgens

de informatie waarover het CGVS beschikt is de naam van de tweede subclan niet Ali Yusuf maar Abdi

Yusuf (zie informatie in het administratieve dossier).
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Wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u amper twee Hawadle-subclans kent, antwoordt u dat uw

moeder het u nooit geleerd heeft en dat u het alleen van haar hebt gehoord (CGVS, p. 8). Over de

clangroep Hawiye, waartoe Hawadle behoort, is uw kennis beperkt te noemen. U weet dat Hawiye vijf

onderverdelingen telt maar u kan ze niet benoemen. U kan alleen nog twee andere subclans van

Hawiye opsommen (CGVS, p. 8). Wanneer verder naar uw kennis van de grote clanfamilies gepeild

wordt, stelt het CGVS vast dat u enkel de clanfamilies Hawiye en Darod kent. U vernoemt ook nog de

subclan Sheikhal, maar kan deze niet linken aan een grotere clanfamilie. Wanneer u nogmaals naar een

verklaring voor uw onwetendheid wordt gevraagd, zegt u dat niet iedereen dit kent en dat uw moeder

het u niet geleerd heeft (CGVS, p 8). Kennis van het clansysteem is nochtans van essentieel belang in

de Somalische maatschappij, ook op een lokaal niveau (zie informatie in het administratieve

dossier: COI Focus Somalië: Belang van het clansysteem). Er mag dan ook verwacht worden dat

iemand van uw leeftijd de grote clanfamilies van Somalië kent en er in grote lijnen over kan vertellen. Dit

element in combinatie met uw eerdere bedrieglijke verklaringen en gebrekkige geografische kennis,

doet verder afbreuk aan uw beweringen over uw beweerde regio van herkomst.

Voorts blijkt dat uw kennis over de droogtes en de socio-politieke omstandigheden in de laatste jaren

voor uw beweerd vertrek uit Bulo Burte, grote lacunes vertoont. Betreffende de droogte van 2011-2012

stelt u zeer algemeen dat deze in heel Somalië toesloeg, dat het erg droog was, dat er heel veel dieren

stierven - van mensen die stierven in Bulo Burte hebt u geen weet - en dat er niet genoeg eten te vinden

was (CGVS, p. 21). Gevraagd hoe uw familie dan aan eten geraakte, diende u het antwoord tevens

schuldig te blijven. U suggereert dat u daarvoor te jong was (CGVS, p. 21). Op dat moment was u

echter al 15 jaar oud. Van een Somalische jongen van die leeftijd en die de verantwoordelijkheid had om

de koeien van de familie te hoeden, kan nochtans redelijkerwijze verwacht worden dat hij daarvan op

zijn minst een idee heeft of er iets over kan vertellen. Uw verklaringen over deze droogte komen niet

doorleefd over en doen verdere twijfels rijzen bij uw beweerde aanwezigheid in de regio in die periode.

Opvallend is ook dat u de vier seizoenen in Somalië bij naam kent en dat u weet welke de

drogeen regenseizoenen zijn, maar dat u niet weet in welke maanden deze seizoenen vallen (CGVS, p.

20-21). Dit is des te opmerkelijker gezien u aangeeft te kunnen lezen en schrijven, privéles Engels te

hebben gevolgd, en u doorheen uw asielaanvraag concrete data hanteert en u dus wel degelijk

vertrouwd bent met de maanden van het jaar. Hierdoor komt ook uw kennis over de seizoenen

ingestudeerd over.

Voorts hebt u geen weet van de droogte die uw regio teisterde in de tweede helft van 2014 en het

voedseltekort dat als gevolg daarvan ontstond in de stad. Evenmin hebt u gehoord over de voedselhulp

die uw stad moeizaam bereikte. Wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u hier niets van gemerkt

hebt, antwoordt u op een hypothetische manier. U zegt dat het kan zijn dat het niet geregend heeft, dat

het heel warm kan zijn en dat er geen eten is, maar dat u er zeker van bent dat het niet zo was als in

2011 (CGVS, p. 21-22). Uw uitleg verklaart op geen enkele manier uw onwetendheid. In augustus 2014

ontstond er een groot voedsel- en medicijnentekort nadat Al-Shabaab de wegen rondom uw stad

gedurende maanden blokkeerde en zelfs aanvallen uitvoerde op hulptransporten. Als gevolg van de

blokkade stierven er tientallen kinderen en volwassenen aan ondervoeding en door het tekort aan

medische hulp (zie informatie in het administratieve dossier). Wanneer u nadien expliciet gevraagd

wordt of Al-Shabaab ooit wegen blokkeerde rondom uw beweerde stad van herkomst, doet u algemene

uitspraken die overal van toepassing zijn in gebieden onder controle van Al-Shabaab. U brengt de

wegversperringen niet in verband met het voedseltekort in de stad Bulo Burte. U weet ook niet dat er

blokkades zijn geweest in de maanden voor uw vertrek (CGVS, p. 32), terwijl er in augustus 2014

burgerprotesten uitbraken in de stad tegen Al-Shabaab en hun wegblokkades (zie informatie in het

administratieve dossier).

Over de politieke situatie in de stad Bulo Burte reikt uw kennis niet veel verder dan het opnoemen van

het districtshoofd van Bulo Burte, de gouverneur van de provincie (CGVS, p. 30, 32-33) en de

rivaliserende partijen in uw beweerde regio van herkomst. Over de machtsverhoudingen tussen Al-

Shabaab en de Somalische regering bent u zo goed als onwetend. U stelt correct dat

provinciegouverneur Abdi Hassan Afrah aan de macht was op het moment van uw vertrek, maar u weet

niet sinds wanneer. Wanneer het CGVS u vraagt sinds wanneer de regering in Bulo Burte stad

aanwezig is, zegt u vreemd genoeg dat ze daar altijd aanwezig waren, maar geen grote macht hadden.

Wanneer u vervolgens wordt aangespoord om de machtsverhoudingen in de laatste jaren voor uw

vertrek te beschrijven, vertelt u dat de regering en Al-Shabaab daar gelijktijdig aanwezig waren, dat Al-

Shabaab sterk vertegenwoordigd is en de regering daar niets over zegt. Nochtans had Al-Shabaab de

controle over Bulo Burte sinds 2009 en werden ze pas in maart 2014 uit Bulo Burte verdreven door de

regering en het Djiboutiaanse contingent van Amisom dat achteraf aanwezig bleef in de stad.

Opmerkelijk is dat u weet welke Afrikaanse landen troepen leveren aan Amisom, maar dat u beweert dat

er geen Amisomtroepen in uw district zijn. U voegt er aan toe, ‘ze zijn meestal in Mogadishu’ (CGVS, p.

33).



RvV X - Pagina 5

Wat incidenten tussen Al-Shabaab en de regering betreft, wordt u gevraagd naar confrontaties,

vechtpartijen en aanslagen. U antwoordt hypothetisch dat het zou kunnen dat er confrontaties zijn

geweest, maar dat u het nooit gezien of meegemaakt hebt. Verder zegt u dat er ’s avonds geschoten

wordt. Uw uitleg is algemeen en weinig specifiek gezien de aard en de frequentie van de incidenten die

zich voordeden na het verdrijven van Al-Shabaab in maart 2014. U vernoemt wel de aanslag op hotel

Amalow, waarbij verschillende militairen van Amisom en het Somalische leger omkwamen (zie

informatie in het administratieve dossier), maar beschrijft de slachtoffers als militanten en mensen van

de regering (CGVS, p. 31). Wanneer u expliciet gevraagd wordt of u zich nog incidenten herinnert van

kort voor uw vertrek, noemt u een aanslag op in Halgan, een dorp op zo’n 20 kilometer van uw stad

(CGVS, p. 31). Het is op zijn minst vreemd te noemen dat u een incident in dit dorp vernoemt en niet

één van de zovele incidenten aanhaalt die zich voordeden in Bulo Burte. Sinds de machtsovername is

Bulo Burte immers niet gespaard gebleven van aanslagen en de eerder vernoemde wegblokkades (zie

informatie in het administratieve dossier). Verder valt ook op dat u geen namen van lokale Al-

Shabaableiders kent. U noemt de naam van Ali Dhere, die u als de leider van Al-Shabaab in

Somalië omschrijft (CGVS, p. 34). Ali Dhere wordt in de pers echter omschreven als de woordvoerder

van Al-Shabaab (zie informatie in het administratieve dossier). Verder hebt u geen weet van het bezoek

van twee ministers aan Bulo Burte in juli en augustus 2014, wanneer het CGVS u vraagt of er ooit

belangrijke mensen van de regering zijn geweest. U zegt dat het zou kunnen, want dat de mensen van

de regering daar komen en gaan. Wanneer er explicieter verwezen wordt naar een ministerbezoek, dan

antwoordt u ontkennend: “Een minister kan daar niet komen. […] AS heeft daar de macht, dus ze

kunnen daar niet komen” (CGVS, p. 32). Op het einde van het gehoor wordt u geconfronteerd met uw

onwetendheid over de machtsverhoudingen in uw stad en het feit dat de regering in 2014 de macht van

Al-Shabaab heeft overgenomen. Uw antwoord daarop is weinig verhelderend. U herhaalt wat u al eerder

zei, namelijk dat ze allebei de macht hebben en dat u het daarom niet durfde aan te geven, dat AS

meeneemt wie ze willen en de regering daar niets over zei. Wanneer het CGVS u nogmaals de

kans geeft om uw verklaringen over het tijdstip van de machtsovername te preciseren, antwoordt u

verkeerdelijk dat de regering de macht in 2015 heeft overgenomen maar dat Al-Shabaab ook nog

aanwezig is (CGVS, p. 35). Uw kennis over de socio-politieke omstandigheden in Bulo Burte weet

allerminst te overtuigen en doet verder afbreuk aan uw beweerde herkomst uit Bulo Burte.

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

afkomstig te zijn uit het district Bulo Burte gelegen in de regio Hiraan. 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 Hiraan 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.

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.
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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. 3 mei 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 op het einde van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in Somalië. 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. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u

niet recent uit Somalië afkomstig bent 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. 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.

Wanneer het CGVS u meldt dat u het niet aannemelijk maakt dat u van Bulo Burte afkomstig bent,

bevestigt u dat u wel van daar bent. Vervolgens krijgt u nogmaals de kans om uit te leggen waarom u

niets afweet van de machtsovername door de regering in 2014. Uw antwoord is weinig overtuigend. U

zegt namelijk niet geïnteresseerd te zijn geweest in politiek en dat u gewoon uw leven leidde (CGVS, p.

35). Uw uitleg strookt niet met de achtergrondinformatie over uw stad waaruit blijkt dat uw stad zwaar te

lijden had onder de politieke situatie. Het is onmogelijk dat u daar niet van op de hoogte was of op geen

enkele manier de gevolgen daarvan ondervond.

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

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. Verzoeker voert aan als volgt:

“- Schending van de artikelen 2 + 3 wet van 29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen ; schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet + schending van de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het

zorgvuldigheids- en redelijkheidsbeginsel + manifeste appreciatiefout.

- Schending van art. 1, sectie A, § 2 van de Conventie van Genève van 28/07/1951.

Vrees voor vervolging in de zin van de conventie van Genève dd. 28/07/1951.
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Ten onrechte weigerde het CGVS om de vluchtelingenstatus aan verzoeker toe te kennen.

Het CGVS stelt verkeerdelijk dat uit de verklaringen van verzoeker niet kan worden afgeleid dat hij

voldoet aan de criteria zoals vastgelegd in de conventie van Genève.

In tegenstelling tot hetgeen het CGVS heeft beslist, bevatten de verklaringen van verzoeker wel degelijk

voldoende en ernstige aanwijzingen voor een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de conventie

van Genève dd. 28/07/1951.

Verzoeker loopt wel degelijk gevaar in Somalië.

Verzoeker vreest het slachtoffer te zullen worden van een afrekening door Al Shabaab leden omdat

verzoeker in aanvaring was gekomen met Ahmed Moulid , een Al Shabaab lid, aan wie hij geweigerd

had om zich aan te sluiten bij Al Shabaab.

Verzoeker vreest dat hij tegen dergelijke feiten (wraakacties vanwege Al Shabaab) niet zal kunnen

rekenen op een afdoende bescherming van de Somalische autoriteiten.

Tijdens zijn gehoor op het CGVS dd. 3 mei 2016 had verzoeker wel degelijk op een afdoende wijze

kunnen aantonen dat zijn leven in gevaar is in Somalië.

Het CGVS had ten onrechte de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen in vraag gesteld.

Verzoeker is het oneens met de gronden waarop het CGVS zich had gebaseerd om hem de

hoedanigheid van vluchteling te weigeren.

Verzoeker is van mening dat zijn problemen ten onrechte worden geringschat.

Verzoekers problemen van vervolgingen door Al Shabaab en zijn angst om het slachtoffer te worden

van represailles, zijn in het concrete geval van verzoeker, wel degelijk ernstig.

Uit de verklaringen van verzoeker is gebleken dat Al Shabaab niet aarzelt om geweld te gebruiken wat

maakt dat verzoeker steeds in onveiligheid zal blijven leven in Somalië.

(Zie gehoorverslag dd. 03/05/2016 blz. 23 :

“Op de vierde dag nadat ik klaar was met de verzorging van de koelen, ik was onderweg naar de

privéschool, ik had me klaargemaakt, rond 6-7u ’s avonds. Ik was net voor de winkel Abdi hassi, dat is

een winkel die heel bekend is in Bulo Burde. Die dag was 13/12/2014, onderweg hebben drie mannen

me gestopt. Een auto was geparkeerd voor hun ietsje verder. Daarna hebben ze me gezegd u bent een

spion, we hebben u gepakt, we weten voor wie u werkt. Ze hebben me heel hard geslagen ik was heel

erg bang en ze hebben me in de auto gegooid.

Ik was geblinddoekt. Ze hebben me ergens meegenomen, ik weet niet waar, het was heel donker. De

volgende avond zijn ze teruggekomen. U bent geen moslim, u bent christen, u bent tegen de islam en

we hebben u te pakken gekregen en u vermoorden. We weten dat u ons hebt uitgescholden en dat u

tegen ons bent. Daarna wist ik al dat mij leven al voorbij was, …Op de vierde dag is ene heel oude man

binnengekomen. Hij zei, u bent ter dood veroordeeld, u bent tegen as, u was tegen jihad, u heeft ons

uitgescholden u bent geen moslim, eemmar een christen, ik wil u laten weten dat we besloten hebben

om u te vermoorde: Op die dag was ik mijn leven al vergeten. Ik wist dat ik dood zou gaan maar ik wist

niet precies wanneer .

…Avonds slapen ze nooit u hoort altijd mensen die schreeuwen en huilen ze doen vanalles met die

mensen. … meestal schieten ze mensen op het hoofd of onthoofden ze die, of ze-plaatsten explosieven

op hun lichaam zodat die persoon zich opblaast. …”

In Somalië voelt verzoeker zich aan zijn lot overgelaten.

De omstandigheden waarin verzoeker in Somalië leefde, waren wel degelijk van die aard dat hij

genoodzaakt was om een drastische beslissing te nemen en het land te verlaten.

Eén en ander is duidelijk gebleken uit zijn verklaringen op het CGVS.

Het CGVS heeft geen , minstens te weinig rekening gehouden met de concrete omstandigheden en

feitelijkheid ter plaatse alsook met de persoonlijkheid en het profiel van verzoeker.

Voor verzoeker is het onmogelijk om op normale manier in Somalië te leven.

Gezien de persoonlijke en concrete situatie waarin hij zich bevindt, is een verder verblijf in Somalië voor

verzoeker onhoudbaar en uitzichtloos.

Verzoeker is van mening dat het CGVS niet kan voorhouden dat hij niet van Bulo Burte afkomstig zou

zijn ; dan wel of verzoeker daar al dan niet zou hebben verbleven voor zijn komst naar België.

Tijdens zijn gehoor op het CGVS dd. 3 mei 2016 is duidelijk gebleken dat verzoeker op diverse

kennisvragen (over zijn dorp , district, leefomstandigheden etc.) wel degelijk een correct antwoord wist

te geven.

De motivering in de bestreden beslissing, staat hiermee in totaal contrast.

De diverse correcte antwoorden die verzoeker tijdens zijn gehoor wist te geven op specifieke

kennisvragen, worden ten onrechte hetzij doodgezwegen in de weigeringsbeslissing, hetzij afgedaan als

zijnde zgz. ‘ingestudeerd’.
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Het is opmerkelijk dat het CGVS in de bestreden beslissing over de talrijke correcte antwoorden op de

vele kennisvragen met geen woord rept.

Uiteraard gaat het niet op om in de bestreden beslissing uitsluitend die kennisvragen uit te kiezen

waarop verzoeker misschien een fout of onvoldoende antwoord heeft gegeven en te zwijgen over de

meerdere andere kennisvragen waarop verzoeker wél een correct antwoord heeft gegeven.

Het CGVS gaat uiterst selectief tewerk , enkel maar in het nadeel van verzoeker.

Hiermee bewijst het CGVS dat zij in dit concrete dossier geen blijk heeft gegeven van behoorlijk en

zorgvuldig bestuur.

Het CGVS heeft bij het nemen van haar beslissing bovendien geen enkele rekening heeft gehouden met

verzoekers lage scholingsgraad , met zijn relatief jonge leeftijd en met het feit dat verzoeker voor zijn

vlucht uit zijn land, nooit buiten zijn eigen stad is geweest en dat hij de naburige dorpen en hun ligging

slechts kent ‘van horen zeggen’.

Verzoeker, die veehoeder is geweest, verklaarde dat hij , buiten een korte periode Engelse privé lessen

te hebben gevolgd, voor het overige geen scholing heeft gehad.

Het weze herhaald dat verzoeker op diverse kennisvragen wel degelijk een correct antwoord gegeven.

Minstens had verzoeker door de vele correcte antwoorden die hij wist te geven, het voordeel van de

twijfel dienen te krijgen.

Het CGVS duidt het verzoeker verder ook ten onrechte ten kwade dat hij geen duidelijke verklaringen

zou hebben afgelegd ivm zijn exacte leeftijd.

De verklaringen die verzoeker had afgelegd bij de politie van Aarlen toen hij op 29 april 2015 was

opgepakt, en nog vóór hij zijn asielaanvraag had ingediend, zijn niet relevant voor zijn asieldossier.

De politiediensten van Aarlen maken geen deel uit van de Belgische asielinstanties als dusdanig.

Verzoeker had hierover t.o.v. de FOD Binnenlandse Zaken – DVZ op 5 mei 2015 trouwens spontaan

toegegeven dat zijn verklaringen t.o.v. de politiedienst van Aarlen niet correct waren.

Als er voor het overige nog onduidelijkheden zijn geweest in verzoekers opeenvolgende verklaringen

ivm zijn exacte leeftijd, dan is dit louter en alleen te wijten aan het feit dat verzoeker eenvoudigweg nooit

belang heeft gehecht aan zijn exacte leeftijd.

Verder duidt het CGVS het verzoeker ten onrechte ten kwade dat hij niet op de hoogte zou zijn van de

machtsovername in Bulo Burte in 2014 door de regering.

In tegenstelling tot hetgeen door het CGVS wordt voorgehouden, is uit het geheel van verzoekers

verklaringen integendeel wel degelijk gebleken dat hij op de hoogte was van de machtsovername door

de regering.

Tenslotte wenst verzoeker aan te halen dat het CGVS zijn geloofwaardigheid ten onrechte louter

afrekent op zijn minder goede kennis van de subclans van zijn moeder ; daar waar verzoeker de clan en

subclans van zijn vader wél in detail wist weer te geven.

(Zie gehoorverslag dd. 03/05/2016 blzn. 7 & 8 :

“Beschrijf mij uw volledige clanlijn, beginnend van bij uzelf.

Khadar > Omar > Mohamud > Husein > Mohamed > Ahmed Nur > Said > Abdi > Magan > Fiqi > Dalal >

Guled > Alamagan > Mahadar > Isaak > Zubeyr > Ogaden.

Wat komt er boven Ogaden ?

Darod, eerst Kablala en dan Darod.

…

Uw moeder is Darod ?...Van welke clan is zij ?

Hawadie…

Welke subclans van Hawadie zijn er nog ?

Ik ken er niet veel, ik ken alleen Ali Yusuf…Mijn moeder heeft het mij nooit geleerd, ik heb het alleen van

haar gehoord, Ali Madahweyne en Ali Yusuf, maar van mijn eigen clan heeft mijn vader het mij

geleerd….Niet iedereen kent dat en mijn moeder heeft me dat ook niet geleerd…”

Het CGVS hield evenmin rekening met mogelijke misverstanden die zijn ontstaan zowel tijdens

verzoekers gehoor op het CGVS.

Volgens verzoeker heeft de dossierbehandelaar zich vergist bij het analyseren van zijn verklaringen ;

minstens werden zijn verklaringen door het CGVS verkeerd geïnterpreteerd.

Het CGVS had eveneens ten onrechte geen rekening gehouden met de traumatische ervaringen die

verzoeker had opgelopen.

Verzoeker was met de dood bedreigd door leden van Al Shabaab, een groepering die gekend staat om

zijn meedogenloos optreden.

Verzoeker had vervolgens zijn familie en zijn land moeten achterlaten om te vluchten naar een voor hem

onbekende bestemming in Europa.
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Zijn reisweg vanuit Somalië naar België kende bovendien vele hindernissen en was een grote

beproeving geweest voor verzoeker.

Verzoeker had verschillende landen, (o.a. Libië, waar hij drie maanden moest overleven) doorkruist

alvorens in België aan te komen.

(Zie gehoorverslag dd. 03/05/2016 blz. 36 :

“Ik heb heel veel problemen meegemaakt, u hebt me niet gevraagd over Libië, ik was daar drie

maanden en 15 dagen, ik had het daar heel moeilijk, en dat heeft u mij niet gevraagd. Ik durf niet alles te

zeggen wat Ik meegemaakt heb, maar Ik schaam me ervoor, maar er zijn dagen dat ik iet at en dronk en

daardoor was ik de weg kwijt. Het kan zijn dat ik heel veel dingen dat ik niet correct heb gezegd. Om

eerlijk te zijn heeft u me gevraagd de waarheid te vertellen ik ben bang van niemand end daardoor heb

ik verteld wat ik wel wist. Het is in mijn eigen bestwil. Ik heb heel veel moeilijke tijden gehad. Van binnen

ben ik helemaal kapot. Dat hebt u me niet gevraagd. Ik heb zoveel mogelijk antwoord gegeven. Als ik

niet correct heb kunnen antwoorden, maar ik ben echt daar vandaan. U wil echt niet in mijn schoenen

staan, ik weet momenteel niet waar mijn ouders zijn en of ze in leven zijn of niet. En ik heb nog steeds

moeilijk en ik heb het gestresst, ik ben nu een kaar hier en ik heb nog steeds niets. Ik ben meerdere

keer hier geweest, en ze dachten dat ik ergens anders asiel heb aangevraagd, mar dat was niet zo en

nog steeds is mijn leven niet verzekerd. Sorry dat ik zoveel moest vertellen.”

Deze traumatische ervaringen konden wel degelijk een redelijke verklaring bieden voor het feit dat

verzoeker in de maanden die daarop volgden de gebeurtenissen heeft trachten te verwerken, uiteraard

op zijn eigen manier.

Het is algemeen geweten dat een traumatische ervaring bij een mens kan leiden tot psychische

stoornissen, waaronder verdringing, vervlakking, verandering van de bewustzijnstoestand en zelfs tot

een vertekende beleving van de werkelijkheid.

Het CGVS heeft ten onrechte onvoldoende rekening gehouden met dit menselijk aspect.

De combinatie van al deze factoren tezamen met het feit dat misverstanden met de tolk tijdens het

gehoor niet zijn uitgesloten, kan wel degelijk een redelijke uitleg bieden voor het feit dat verzoekers

antwoorden op de diverse vragen op enkele onderdelen misschien gebrekkig (lijken) overkomen.

In de gegeven omstandigheden zouden de geloofwaardige verklaringen van verzoeker moeten volstaan

om hem minstens het voordeel van de twijfel te verlenen.

Verzoeker wenst verder ook aan te halen dat hij momenteel bezig is om via contacten in Somalië

bijkomende bewijzen te verzamelen die aantonen dat hij wel degelijk afkomstig is uit Bulo Burte en daar

het slachtoffer is geweest van doodsbedreigingen.

Verzoeker zal deze elementen ten gepasten tijde toevoegen aan zijn dossier.

Verzoeker kan om evidente redenen niet meer terugkeren naar Somalië alwaar hij geen veilig leven zal

kunnen leiden.

Het CGVS heeft een manifeste beoordelingsfout begaan.

Uit hoofde van het principe van een goede rechtsbedeling alsook het zorgvuldigheidsbeginsel

(algemeen rechtsbeginsel) had het CGVS een vollediger en grondiger onderzoek dienen te wijden aan

alle gegevens van het dossier en meer rekening dienen te houden met de opmerkingen en argumenten

van verzoeker.

Reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (subsidiaire

bescherming)

Artikel 48/4 §2 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.

Verzoekers asielrelaas beantwoordt wel degelijk aan artikel 48/4 § 2, c) van de wet van 15/12/1980.

- Artikel 48/4 §2 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..

Bij een eventuele terugkeer naar zijn land vreest verzoeker hoedanook het slachtoffer te zullen worden

van het bestaande willekeurig geweld in Somalië wegens het aan de gang zijnde binnenlands

gewapend conflict en waarvoor hij vreest dat zijn leven ernstig bedreigd is.

De argumenten waarop het CGVS zich i.c. baseert om verzoeker de subsidiaire beschermingsstatus af

te wijzen, zijn niet overtuigend.

Zelfs als het CGVS meent dat verzoekers asielrelaas niet beantwoordt aan de criteria van de

Vluchtelingenconventie dan nog had het CGVS , in het kader van verzoekers asielaanvraag, hem het

subsidiair beschermingsstatuut kunnen en moeten verlenen.

Uit verzoekers verklaringen is gebleken dat hij nergens in Somalië een normaal en menswaardig leven

zal kunnen leiden.
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Het besluit van het CGVS is minstens voorbarig.

Zijn persoonlijke situatie in Somalië is hoedanook uitzichtloos bij een terugkeer.

Het is voor hem overduidelijk dat zijn veiligheid aldaar momenteel niet gegarandeerd is.

Het CGVS heeft een manifeste beoordelingsfout begaan.

Om al de hierboven aangehaalde redenen dient derhalve de beslissing van weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te worden vernietigd.”

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 de 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.

2.3. Waar verzoeker verwijst naar zijn talrijke correcte antwoorden op de vele kennisvragen, merkt de

Raad op dat verzoeker dit niet verder uitwerkt. Deze toelichting laat bovendien niet toe de motivering

van de bestreden beslissing waarbij wordt vastgesteld dat verzoekers geografische kennis, zijn

clankennis en zijn verklaringen over droogteperiodes en socio-politieke omstandigheden ontoereikend

is. Verzoekers kritiek dat de Commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met verzoekers lage

scholingsgraad, zijn relatief jonge leeftijd en het feit dat hij voor zijn vlucht nooit uit zijn land of stad is

geweest mist feitelijke grondslag. In de bestreden beslissing wordt dit wel degelijk vermeld: “U bent op

12 januari 1997 geboren in Bulo Burte in de provincie Hiraan, waar u uw hele leven met uw gezin

woonde. U zorgde voor de koeien van uw familie nadat u 's morgens eerst ging voetballen met uw

vrienden. In het jaar voor uw vertrek volgde u avondlessen Engels bij een privéleraar in Bulo

Burte.” Deze elementen worden ook in de verdere motivering van de bestreden beslissing betrokken op

de verklaringen die verzoeker heeft afgelegd.

Met zijn toelichting dat zijn verklaringen afgelegd bij de politie van Aarlen, naar aanleiding van een

controle op 29 april 2015, niet relevant zijn voor zijn asieldossier, gaat verzoeker voorbij aan het feit dat

deze verklaringen wel degelijk wijzen op verzoekers leugenachtige verklaringen omtrent zijn identiteit.

Hij laat overigens de andere motieven van de bestreden beslissing op dit punt, waarbij het niet enkel

over de voorgehouden leeftijd van verzoeker gaat, ongemoeid. De Raad treedt de motivering bij dat

verzoekers algemene geloofwaardigheid wordt aangetast door tegenstrijdige en bedrieglijke

verklaringen over zijn geboortedatum, de verblijfplaats van zijn moeder, zijn aankomst in België, het

bezit van een paspoort en de wijk in Bulo Burte waar verzoeker verbleef.

Ook de paragraaf over zijn beperkte geografische kennis die bovendien ingestudeerd overkomt, wordt

door verzoekers toelichting niet concreet weerlegt.

Verzoeker kan niet worden bijgetreden dat zijn clankennis voldoende is met de vermelding dat hij de

clan van zijn vader wist weer te geven, aangezien hij geen antwoord kan geven welke de grote

clanfamilies zijn in Somalië. Hij minimaliseert algemeen het feit dat zijn kennis niet overeenstemt met de

landeninformatie in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 13, nrs. 3 en 4). Zelfs als niet

verwacht kan worden en evenmin wordt vermoed dat elke Somalische asielzoeker een encyclopedische

kennis bezit van alle Somalische clanstructuren en clanindelingen tot in de uiterste vertakkingen, dan

kan wel verwacht worden dat een Somali bekend is met de eigen clanstructuur en ook de clans van zijn

woonplaats grondig kan toelichten. Bovendien blijkt niet enkel verzoekers moeder tot de Hawadle te

behoren, maar tevens zijn echtgenote (DVZ-verklaring , stuk 14, p. 6). Aldus kan slechts worden

vastgesteld dat de eigen clankennis van verzoeker inderdaad een belangrijk element uitmaakt van de

identiteit en verzoeker op dit punt faalt. De Commissaris-generaal heeft dan ook terecht verzoekers

onbekendheid vastgesteld met de eigen clan. Aldus wordt op ernstige wijze de band van verzoeker met

Somalië aangetast.

Uit het geheel van zijn verklaringen leidt de Raad niet af dat verzoeker wel degelijk op de hoogte was

van de machtsovername door de regering in Bulo Burte in 2014. Verzoeker laat voor het overige de

paragrafen met betrekking zijn kennis van droogtes en socio-politieke omstandigheden ongemoeid.

Verzoeker beperkt zich tot de stelling dat er mogelijke misverstanden zijn ontstaan, dat er vergissingen

zijn verbeurt bij de analyse van zijn verklaringen of dat deze verkeerd werden geïnterpreteerd, maar

voor deze beweringen wordt geen begin van bewijs geleverd.
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De algemene bewering dat verzoeker naar aanleiding van de aangehaalde feiten op zijn minst trauma’s

heeft opgelopen, kan evenmin afbreuk doen aan de concrete vaststellingen in de bestreden beslissing.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeker geen medisch attest bijbrengt waaruit het bestaan

van enig trauma in zijn hoofde zou kunnen worden afgeleid. Bijgevolg toont hij hoegenaamd niet aan

getraumatiseerd te zijn; laat staan dat hij aantoont dat hij ingevolge hiervan aan geheugenproblemen

zou lijden of niet in staat was om tijdens het gehoor volwaardige verklaringen af te leggen. Voorts

formuleerde verzoeker noch zijn advocaat die hem bijstond enig bezwaar tegen het plaatsvinden van

het interview bij het Commissariaat-generaal, blijkt uit het CGVS-gehoorverslag dat het gehoor op

normale wijze is geschied en kunnen hieruit geen problemen worden afgeleid. Verzoeker laat bovendien

na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde trauma zijn verklaringen zou

hebben beïnvloed. Evenmin toont hij concreet aan dat of op welke wijze dit van invloed zou zijn geweest

op de bestreden motivering en beslissing.

Verzoeker weerlegt de vaststellingen in de bestreden beslissing met betrekking tot de weigering van de

vluchtelingenstatus niet. Verzoeker beperkt zich in wezen tot het volharden in zijn verklaringen, hetgeen

echter de omstandig uitgewerkte motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt of in een ander

daglicht stelt.

De motieven van de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en

correct en worden door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden van het voordeel van de twijfel zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de

vreemdelingenwet.

De uiteenzetting in het verzoekschrift dat de asielmotieven van verzoeker niet ten gronde werden

beoordeeld, is niet relevant, gezien uit bovenstaande blijkt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt

dat hij afkomstig is uit Somalië. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan

de door verzoeker voorgehouden herkomst.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4. Wat de subsidiaire bescherming betreft kan de Raad slechts vaststellen dat verzoeker niet

aannemelijk maakt dat hij afkomstig is uit Somalië of waar hij verbleef vooraleer in België asiel aan te

vragen.

Gelet op het feit dat verzoeker de door hem beweerde herkomst uit Somalië niet aantoont, maakt hij

evenmin aannemelijk dat de afweging van het reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in Somalië.

2.5. Verzoeker kan bovendien niet ernstig menen dat het weigeren van het verlenen van de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus omdat hij zijn nationaliteit niet aannemelijk

maakt, een schending uitmaakt van de door hem aangehaalde bepalingen enkel omdat hij zijn

beweerdelijke Somalische nationaliteit en herkomst herhaalt en volhoudt. Het is aan verzoeker om zijn

nationaliteit aannemelijk te maken nu op hem de plicht rust zijn werkelijke herkomst te verklaren.

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

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

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

verzoeker geen zicht biedt op zijn werkelijke herkomst en nationaliteit, maakt hij een nood aan

internationale bescherming niet aannemelijk.

2.6. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er substantiële

onregelmatigheden aan de bestreden beslissing zouden kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2° van de

vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.
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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 vijfentwintig november 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


