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nr. 179 041 van 6 december 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 IXE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 22 juli 2016 heeft

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

23 juni 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 6 september 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. MILOJKOWIC.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij bijgestaan door advocaat A. BOTTELIER 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 bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Ashraf > Hassan > Sarman clan te behoren.

U werd geboren op (…) 1996 te Kismayo. Na uw geboorte tot aan uw vertrek uit Somalië op 26 maart

2015 woonde u in Buulo Guduud waar u als landbouwer werkte. U ging niet naar school maar u kan wel

Somali lezen en schrijven. U huwde in november 2014 met uw vrouw, Sahra, tevens uw nicht.

U verklaart niet naar uw dorp Buulo Guduud te kunnen terugkeren enerzijds omwille van

clangerelateerde problemen en anderzijds omwille van problemen met Al Shabaab, die vereenzelvigd
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zijn in eenzelfde persoon namelijk Sheikh Jama. Uw vader werd door Sheikh Jama, een lokaal Al-

Shabaab lid en tevens lid van de Gaaljeel clan, verplicht zijn landbouwgrond aan hem af te staan. Uw

vader weigerde. Op een dag werd u, toen u aan het werken was op de landbouwgrond, benaderd door

Sheikh Jama en enkele van zijn kompanen. Ze waren tevergeefs op zoek naar uw vader. Wanneer ze

niet uw vader maar u aantroffen namen ze u mee naar een plek buiten het dorp. Ze stelden u voor zich

aan te sluiten bij hen of voor hen te spioneren. In ruil daarvoor zouden ze het dispuut met betrekking tot

de landbouwgrond vergeten. U weigerde en werd geslagen. Na één nacht besloot u echter in te

stemmen met hun voorstel. Ze lieten u vrij. Na met uw moeder te hebben overlegd over de

gebeurtenissen contacteerde zij uw oom in Kismayo die vervolgens een smokkelaar voor u regelde. U

verliet Somalië op 26 maart 2015 en kwam 4 augustus 2015 in België aan waarna u daags nadien asiel

aanvroeg.

U legt geen documenten neer ter staving 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 uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (zie gehoorverslag CGVS, p. 2-3) 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 uw verklaringen met betrekking tot het door uw beweerde dorp van

herkomst allesbehalve doorleefd en gedetailleerd zijn. U gevraagd waar de basisschool gelegen

is, antwoordt u 'in Buulo Guduud'. U vervolgens gevraagd waar juist in Buulo Guduud, is uw antwoord

wederom 'in Buulo Guduud'. Nogmaals gepeild naar de exacte locatie van de school in Buulo Guduud,

verklaart u 'in de plaats want Buulo Guduud is maar een kleine plek'. Gevraagd naar de weg van uw

huis naar de school, geeft u aan het zich niet te herinneren wat u wijt aan nooit naar die school te zijn

gegaan (zie gehoorverslag CGVS, p.6). Aangezien Buulo Guduud, volgens uw eigen verklaringen, erg

klein is mag het redelijkerwijze verwacht worden dat u, ongeacht of u naar die school ging of niet, in

staat bent de weg uit te leggen van uw huis naar de school. U beperkt zich bovendien tot te zeggen dat

de moskee gelegen is in Buulo Guduud en slaagt er niet in te specifiëren waar deze juist gelegen is in

uw dorp. Ook dit tracht u te justifiëren door te zeggen dat het een kleine plaats is (zie gehoorverslag

CGVS, p. 15). U verklaart als landbouwer te hebben gewerkt op de landbouwgrond van uw vader die

buiten uw dorp gelegen is. Gevraagd naar de weg van uw huis naar de landbouwgrond en wat u

onderweg allemaal zag, verklaart u ‘alleen maar hutjes, huizen, woningen die gebouwd zijn, hutten’ te

zien (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U, vervolgens, gevraagd heel specifiek uit te leggen hoe u liep,
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antwoordt u ‘ik vertrok uit mijn huis, ik ging gewoon doorlopen en het landbouwveld was niet ver gelegen

van onze woning’ (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Dat u er op geen enkel moment in slaagt meer

gedetailleerde en meer doorleefde verklaringen af te leggen met betrekking tot het dorp waar u sinds uw

geboorte woonachtig was, tast uw bewering uit Buulo Guduud afkomstig te zijn ernstig aan.

Het meest frappante is dat u schijnbaar niet op de hoogte bent van de aanwezigheid van de Juba rivier

in de buurt van, zelfs grenzend aan, uw dorp. U gevraagd of er water in de buurt van uw dorp is,

antwoordt u neen. U nogmaals gevraagd naar de aanwezigheid van water in of in de buurt van uw dorp,

geeft u aan dat er geen water rondom de dorpen of rondom uw dorp is. Gepeild naar de aanwezigheid

van een rivier, verklaart u dat de dichtstbijzijnde rivier in Gobweyn is (zie gehoorverslag CGVS, p. 22-

23). Het klopt inderdaad dat de rivier langs Gobweyn loopt. Uit de kaarten waarover het CGVS beschikt

en die aan het administratief dossier werden toegevoegd kan tevens afgeleid worden dat de rivier

grenzend aan uw dorp stroomt.

Dat u, als inwoner én nota bene als landbouwer, niet op de hoogte zou zijn van de nabijheid van de

rivier - terwijl toch kan aangenomen worden dat de landbouwgronden zich in de buurt van de rivier

bevinden - spreekt tot de verbeelding en doet de vraag over uw werkelijke herkomst verder rijzen.

U geconfronteerd met de informatie waarover het CGVS beschikt en waaruit blijkt dat de rivier erg dicht

bij uw dorp gelegen is, antwoordt u neen. Wanneer u verder in het gehoor gevraagd wordt welke wegen

er vanuit uw dorp vertrekken en naar waar ze gaan, antwoordt u correct de weg naar Jamaame en de

weg naar Kismayo. U voegt bovendien toe dat aan de ene kant van uw dorp platteland ligt en aan de

andere kant de rivier die u aanvankelijk, verkeerdelijk, ten noorden van uw dorp situeert om vervolgens

te corrigeren naar het oosten (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). U bent er bovendien niet zeker van of de

rivier dan wel ver of dichtbij uw dorp gelegen is. Zo verklaart u eerst dat de rivier niet zo dichtbij gelegen

is, om vervolgens te zeggen dat hij niet zo ver gelegen is. U geconfronteerd met uw eerdere

verklaringen dat de rivier helemaal niet in de buurt van uw dorp is, zegt u dat de rivier niet heel dicht bij

uw dorp is maar ook niet heel ver maar ook niet te dichtbij, wat allesbehalve duidelijkheid schept (zie

gehoorverslag CGVS, p. 24).

Dat u als landbouwer, mede gezien het belang van de rivier voor de landbouw, niet op de hoogte bent

van de aanwezigheid van de rivier, grenzend aan uw dorp, tast uw vermeende herkomst ten gronde

aan.

Ook de ruimere kennis van uw regio laat te wensen over. U gevraagd naar dorpen die het dichtst bij het

uwe liggen, antwoordt u Buulo Maseer en Lugloow. U verklaart tevens dat Lugloow niet aan de rivier

gelegen is (zie gehoorverslag CGVS, p. 23-24). Gebaseerd op de kaarten waarover het CGVS beschikt,

blijkt echter wel dat ook Lugloow aan de rivier gelegen is. U gevraagd naar het dorp Yoontoy, dat

volgens de kaarten van het CGVS erg dicht bij uw dorp gelegen is, verklaart u erover gehoord te

hebben. U verklaart tevens dat het gelegen is in de richting van Jamaame ten noorden van uw dorp (zie

gehoorverslag CGVS, p. 25). Yontoy is een dorp gelegen aan de rivier, in de richting van Kismayo, ten

zuiden van Buulo Guduud. U gevraagd naar verschillende dorpen in uw omgeving, kent u Garas – ten

noorden van Buulo Guduud -, Canjeel – ten zuidwesten van Buulo Guduud -, Yaaq Bulle – ten

zuidwesten van Buulo Guduud – en Mukamaani – ten zuiden van Buulo Guduud -, niet.

Ook lijkt u niet op de hoogte te zijn van verschillende gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben in

uw directe leefomgeving. U gevraagd naar hongersnoden in uw regio, geeft u aan het zich niet te

herinneren (zie gehoorverslag CGVS, p. 25). De hongersnood van 2011/2012 was misschien minder

ernstig in de Juba regio’s dan in andere regio’s in Somalië maar toch stierven er naar schatting 19 300,

waarvan 7900 in uw regio, mensen tussen oktober 2010 en april 2012 (zie informatie administratief

dossier). Het is opmerkelijk dat u zich zoiets niet zou herinneren. Dat u zich bovendien niet herinnert of

er periodes geweest zijn wanneer het moeilijk was om te overleven in uw regio (zie gehoorverslag

CGVS, p. 25) , is bevreemdend (zie ook gehoorverslag CGVS, p. 19). Uit informatie blijkt bovendien dat

de Juba rivier regelmatig buiten zijn oevers treedt en dat de meest kwetsbare gebieden langs de Juba

rivier liggen.

Dat u verklaart enkel van de inwoners van uw dorp te hebben gehoord dat de rivier soms overstroomt

maar het nooit te hebben gezien en er nooit te zijn geweest, is onwaarschijnlijk gezien de nabijheid van

de rivier (zie gehoorverslag CGVS, p.23).
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Uw kennis van de clans in uw regio is ook eerder beperkt (zie gehoorverslag, p. 15-16). U verklaart dat

de grootste clans die in uw dorp wonen Galjeel, Ashraf en Shekhaal zijn. U kan echter niet

verduidelijken welke subclans van Shekhaal in uw dorp wonen. De clans in de ruimere regio zijn volgens

u Ashraf, Shekhaal, Hawiye en Ogaden. De subclans van Ogaden kent u niet. U gevraagd naar de

Marehan, geeft u aan dat er ook Marehan in de provincie Lower Juba wonen. U weet echter niet welke

andere clans er nog wonen en geeft aan het u niet te herinneren. U gevraagd naar Majerteen, zegt u het

niet te weten. U verklaart de verschillende clans die in uw regio wonen niet te kennen omdat u nooit uit

Buulo Guduud bent geweest (zie gehoorverslag, p. 15). Dat u niet op de hoogte bent van de clans die in

uw regio wonen, van de aanwezigheid van de rivier, van overstromingen, van hongersnoden, van

dorpen die in de nabijheid van het uwe gelegen zijn, maar wel Barre Adan Shirre Hiiraale - voorzitter

van de Juba Valley Allianc en belangrijk politiek figuur in Kismayo - , Ahmed Mohamed Islam -

gouverneur van de islamrechtbanken in Kismayo, hoofd van de Ras Kamboni Brigade en president van

Jubaland sinds 15 mei 2013 - , Hassan Turki - belangrijk figuur van Ras Kamboni en Hizbul Islam - en

tevens clans kent van verschillende toonaangevende figuren in uw regio, geeft een ingestudeerde

indruk.

Dat u laaggeschoold bent praat geenszins goed niet op de hoogte te zijn van bepaalde elementen dicht

bij uw leefwereld maar wel kennis te hebben van politieke figuren en tendensen in uw ruimere regio.

Tot slot moet opgemerkt worden dat er aan uw bewering tot de Ashraf clan te behoren weinig geloof kan

worden gehecht. Zo verklaart u bij Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) (zie verklaring DVZ

dd. 15.01.2016, punt 6d) en 6)e) dat u AH (Hussein) bent en dat uw beide ouders AH(Hussein) zijn. Bij

uw verklaringen op het CGVS echter verklaart u tot de Hassan clan, subclan Sarman te behoren (zie

gehoorverslag CGVS, p. 5). U geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkent u bij DVZ verklaard

te hebben tot de Hassan clan te behoren. U gevraagd uw clanlijn te geven slaagt u er niet in Ashraf en

Sarman in uw eigen clanlijn te plaatsen. U gevraagd waar Ashraf in uw clanlijn past, corrigeert u uw

eerdere verklaringen. U vervolgens gevraagd waar Sarman geplaatst moet worden, wijzigt u nogmaals

uw clanlijn. Als reden voor de aarzelende poging tot het geven van uw clanlijn, antwoordt u wederom

met het geven van enkele elementen van uw clanlijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U gevraagd wat

de reden is dat u daar moeite mee heeft, ontkent u er moeite mee te hebben en verklaart u dat dit het

eerste interview is dat u zo ondervraagd wordt (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Uit informatie waarover

het CGVS beschikt (zie administratief dossier) blijkt dat Somaliërs reeds als kind op de hoogte worden

gesteld van hun clan. Wanneer ze 8 jaar oud zijn mag er redelijkerwijs verwacht worden dat ze hun

nageslacht kennen tot op een zeker niveau van voorouder. Het mag verondersteld worden dat een

Somaliër, naast het geven van zijn clanfamilie ,de namen van zijn sub-sub-clan en diya groep kan

geven. De meeste zullen bovendien in staat zijn de voorouders te geven tot aan het sub-sub-clan

niveau. Veel zijn in staat om clan en subclan te benoemen maar van de meeste kan niet verwacht

worden dat ze de namen weten van hun voorouders vanaf sub-subclan en verder tot de clan. Dat u erin

slaagt uw subclan (Hassan) en subsubclan (Sarman) te geven maar deze echter niet correct kan

plaatsen doet vragen rijzen over uw toebehoren tot de Ashraf clan.

U bovendien gevraagd hoe u als Ashraf in uw dorp behandeld werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 12-

13), verklaart u gediscrimineerd te worden aangezien jullie tot een minderheidsclan behoren. Nadat u

benadrukt wordt persoonlijke en concrete voorbeelden te geven van situaties wanneer u als Ashraf

gediscrimineerd werd, grijpt u terug naar uw asielrelaas. Gevraagd naar nog andere concrete

voorbeelden geeft u aan dat jullie uitgescholden werden. U naar meer duiding gevraagd met betrekking

tot de scheldwoorden die dan werden gebruikt, verklaart u gediscrimineerd te zijn geweest en dat u met

uitschelden discriminatie bedoelde. U nogmaals gevraagd specifieke voorbeelden te geven, antwoordt u

dat jullie een minderheidsclan waren en daar geen macht hadden. Gepeild naar hoe u dat persoonlijk

ervaren heeft, begint u wederom over de redenen waarom u uw land verlaten heeft. Er werd u een

laatste keer duidelijk gemaakt wat van u verlangd werd, en u verwijst naar de problemen die u

heeft gehad als familie. Gevraagd of u nog andere problemen heeft ervaren dan degenen die ervoor

gezorgd hebben dat u uw land verlaten heeft, antwoordt u ontkennend.

Dat u, ondanks meermaals te hebben verwezen naar de algemene discriminatie ten aanzien van de

Ashraf, er niet in slaagt deze discriminatie te personaliseren, tast het geloof dat u tot de Ashraf clan zou

behoren ernstig aan.

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

er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat u voor uw komst naar België heel uw leven in Buulo

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.

Uw algehele geloofwaardigheid wordt tevens ernstig aangetast door de talloze tegenstrijdigheden in uw

asielrelaas. Zo verklaarde u bij DVZ (zie vragenlijst CGVS, vraag 3.1.) niet naar uw land van herkomst

te kunnen terugkeren ten gevolge van een dispuut met Sheikh Jama, Al-Shabaab lid en tevens lid van

de Galjeel clan. Deze laatste eiste dat uw vader zijn landbouwgronden aan hem zou afstaan. U

verklaarde dat Sheikh Jama naar u kwam en zei dat de landbouwgrond van hem was en dat u hem

vervolgens met een stok sloeg. Na deze schermutseling ging Sheikh Jama weg en keerde terug met

twee andere mannen die u oppakten en meenamen naar het platteland van Buulo Guduud. Tijdens het

gehoor op het CGVS echter (zie gehoorverslag CGVS, p. 29-31) verklaart u dat er een 4-tal mannen

naar u toekwamen op het landbouwveld en, nadat ze tevergeefs naar uw vader op zoek waren, u

meenamen naar een woning buiten uw dorp. U geconfronteerd met de vaststelling dat uw verklaringen

verschillend zijn van degene bij DVZ, verklaart u tweemaal hetzelfde te hebben gezegd. De verklaringen

bij DVZ werden u door de PO voorgelezen, waarna u ontkent dat gezegd te hebben (zie

gehoorverslag CGVS, p. 31). U gevraagd of u op een gegeven moment Sheikh Jama of iemand anders

met een stok sloeg, antwoordt u ‘ik niet’. Bovendien staat er bij uw verklaringen bij DVZ, tot tweemaal

toe, te lezen dat u gedurende een maand vastgehouden werd: ‘Ze hebben me vastgehouden op het

platteland van Bulogudud gedurende 1 maand’ en ‘Ik ben teruggekeerd naar mijn huis, mijn moeder was

er en vroeg me waar ik geweest was de laatste maand (zie vragenlijst vraag 3.1.). U tijdens het gehoor

op het CGVS gevraagd (zie gehoorverslag CGVS, p. 36) hoe lang u daar gevangen zat, antwoordt u 1

nacht. U ontkent, na confrontatie, bij DVZ te hebben gezegd dat u 1 maand vastgezeten heeft. Ook

verklaart u bij DVZ (zie vragenlijst CGVS, vraag 4) bedreigd te zijn geweest door Sheikh Jama dat u

vermoord zou worden als u zich nog liet zien, in het dorp en op de landbouwgrond wat tegenstrijdig is

met uw verklaringen op het CGVS waar u verklaart in te hebben gestemd met het voorstel van Sheikh

Jama samen te werken met hen, Al Shabaab (zie gehoorverslag CGVS, p. 30 en p. 36). Dat u

verscheidene tegenstrijdige verklaringen aflegt met betrekking tot de redenen waarom u uw land van

herkomst verlaten heeft, tast uw algehele geloofwaardigheid ernstig aan.

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.
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U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 13.06.2016 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 en op het einde van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de

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

feitelijke herkomst uit 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 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. 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.

U werd er op gewezen dat u uw herkomst uit Buulo Guduud niet aannemelijk kon maken. Dat het CGVS

er zich tevens van bewust is dat het een kleine plaats betreft en dat er niet noodzakelijk veel verteld

over kan worden maar dat uw kennis te wensen over laat. Het werd u duidelijk gemaakt dat als u er niet

in slaagt uw herkomst aannemelijk te maken, uw nood aan internationale bescherming niet ingeschat

kan worden (zie gehoorverslag CGVS, p. 16). U verklaart in Buulo Guduud en nergens anders te

hebben gewoond. In de loop van het gehoor werd u, ten gevolge van uw verklaringen met betrekking tot

de rivier, nogmaals gewezen op het belang eerlijk te zijn over de plaatsen waar u heeft gewoond (zie

gehoorverslag CGVS, p.24). Tot slot werd u op het einde van het gehoor medegedeeld dat uw

verklaringen –zowel met betrekking tot uw herkomst als met betrekking tot uw asielrelaas – niet

aannemelijk zijn en werd benadrukt dat er tijdens het gehoor ruimte is om eerlijk en open te zijn en de

bereidheid om te luisteren. Er werd u ook gezegd dat er aan het gegeven van de rivier zwaar zou

getild worden. U verklaart echter bij uw verklaringen te blijven. Vervolgens werd u gezegd dat, als er na

onderzoek, vastgesteld zou worden dat u niet van Buulo Guduud afkomstig bent de gevolgen ernstig

kunnen zijn. U verklaart alle vertrouwen te hebben in uw verklaringen, waar u vandaan komt en de

manier waarop u geïnterviewd werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 37).

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

voor uw komst naar België. Ondanks 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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert een enig middel aan:

“Verzoeker voert volgende ernstige middelen aan tegen de motivering van de bestreden beslissing :

a. Aangaande de weigering van de hoedanigheid van vluchteling

Middel afgeleid uit de schending van de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de

uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de Wet van

15 december 1980. Schending van artikel 48/3 van de Wet van 15 december 1980. Doordat de

bestreden beslissing gemotiveerd wordt door te stellen dat verzoeker zijn verklaringen niet aannemelijk

heeft gemaakt gezien er geen geloof kan worden gehecht aan:

1. zijn verklaringen over zijn verblijf in Somalië;

2. zijn bewering tot de Ashraf clan te behoren;

3. bijgevolg aan zijn asielrelaas, mede door verschillende tegenstrijdigheden.

Terwijl in hoofde van verzoeker wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de zin van

de vluchtelingenconventie ingeval van terugkeer naar Somalië;- dat verzoeker de door verwerende partij

aangehaalde elementen als volgt weerlegt :

1. Verwerende partij stelde dat verzoekers verklaringen omtrent zijn dorp van herkomst allesbehalve

doorleefd en gedetailleerd zijn.

Verzoeker bevestigt dat de plaats Buulo Guduud heel klein is en dat er slechts een 20-tal gezinnen

wonen (zie verslag CGVS blz. 21), reden waarom het niet mogelijk is om nader te specifiëren waar de

school en de moskee gelegen zijn.

Wat betreft de weg van verzoekers huis naar zijn landbouwgrond, zijn er effectief enkel hutjes en

woningen te zien langs deze weg. Vermits er niets bijzonders is, kon verzoeker ook niets meer

vermelden.

Wat betreft de rivier, heeft verzoeker wel degelijk correct verklaard dat er geen rivier door zijn dorp

stroomt. Verzoeker wist te vertellen dat de Juba rivier langs Gobweyn stroomt (verslag CGVS blz. 23).

Hij verklaarde dat de rivier niet vlakbij is van het dorp van verzoeker en ook niet heel ver (zie verslag

CGVS blz. 24). Hij verklaarde dat de rivier ten oosten ligt van zijn dorp. Uit de kaarten van het CGVS

(zie toegevoegde stukken bij het administratief dossier) blijkt inderdaad dat de Juba niet langs Buulo

Guduud stroomt doch wel wat verderop en dat deze ten oosten van Buluu Guduud ligt.

Verzoeker is nooit uit zijn dorp geweest (verslag CGVS blz. 21) en heeft de rivier nooit gezien, reden

waarom hij deze rivier aanvankelijk niet had vermeld. Om deze reden wist hij ook niet te zeggen dat de

rivier door Luglaaw stroomt.

De overstroming van de rivier bovendien had geen zo’n impact op Buluu Guduud (verslag CGVS blz.

24).

In tegenstelling tot hetgeen verwerende partij vermeldt, was verzoeker aldus wel degelijk op de hoogte

van de aanwezigheid van de rivier.

Verzoeker wist de volgende dorpen in de buurt te vermelden: Luglaaw, Buulo Maseer, Farwaarno, Ceel

Jaale en Gobweyn (verslag CGVS blz. 21, 23-24). Hij wist tevens correct te vermelden dat er twee

wegen zijn vanuit zijn dorp: één naar Jamaame en één naar Kismayo. Aan de ene kant van zijn dorp ligt

het platteland en aan de andere kant de rivier (zie verslag CGVS blz. 24). Verzoeker heeft geen school

gelopen in Somalië; hij volgde enkel Koranlessen. Verwerende partij heeft hiermee ten onrechte geen

rekening gehouden bij het ondervragen van verzoeker. Verzoekers geografische kennis is zodoende

beperkt. De dorpen Gras, Canjeel en Mukamaani zijn bovendien verder gelegen. Verzoeker herinnerde

zich geen periodes van hongersnood omdat hij nooit buiten zijn dorp is geweest en omdat hij de

hongersnood niet zelf ondervonden heeft. De hongersnood was minder ernstig in de Juba regio’s.

Verzoeker kon wel degelijk de andere clans benoemen die in zijn dorp wonen; Shekhaal en Galjeel. In

de ruimere regio zijn dit: Hawiye, Ogaden en Marehan.

Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Somalische kinderen opgroeien

met de kennis over hun eigen clan en dat zij in staat zijn hun clan familie en subclan enz. te benoemen.

Men kan daarentegen niet verwachten dat de kennis over de andere clans even groot is. De kennis over

de andere clans is sowieso beperkter.
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2. Verzoeker heeft aan het CGVS verklaard dat zijn clan Ashraf is, met als subclan Hassan en

subsubclan Sarman (zie blz. 5 verhoor CGVS). Hij vermeldde dat zijn moeder Ashraf is met als subclan

Hussein en subsubclan Sheikh Balawi (zie verhoor CGVS blz. 7).

Er is derhalve geen sprake van een tegenstrijdigheid met de verklaring afgelegd voor het DVZ waar

verzoeker tevens stelde tot de Ashraf clan te behoren.

Wat betreft de discriminatie waaronder de Ashraf lijden kon verzoeker als persoonlijk voorbeeld enkel

verwijzen naar het feit dat hij uitgescholden werd en zijn asielrelaas aanhalen. Dit wijst er geenszins op

dat verzoeker geen Ashraf zou zijn.

3. Gelet op het bovenstaande heeft verzoeker aannemelijk gemaakt dat hij altijd in Buulo Guduud heeft

gewoond. Zijn asielrelaas is daarom niet ongeloofwaardig.

De door verwerende partij aangehaalde tegenstrijdigheden zijn voor verzoeker onbegrijpelijk.

Hij kan niet anders dan deze toeschrijven aan een vergissing in het tolken. Zo heeft hij o.a. één nacht

vastgezeten (en niet één maand).

Zijn verklaringen afgelegd voor het CGVS zijn de correcte verklaringen. Gelet op het voorgaande vindt

de bestreden beslissing onvoldoende draagkracht in haar motieven en is deze derhalve niet afdoende

gemotiveerd. Gelet op het voorgaande is verzoekers gegronde vrees ingeval van terugkeer naar

Somalië uit hoofde van zijn politieke activiteiten in de zin van art. 48/3 van de Wet van 15.12.1980 en de

vluchtelingenconventie afdoende bewezen.

b. Ondergeschikt : aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

Middel afgeleid uit de schending van de motiveringsplicht, meer bepaald de artikelen 2 en 3 van de

uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991, alsmede de schending van het artikel 62 van de Wet van

15 december 1980. Schending van het artikel 48/4 van de Wet van 15 december 1980. Doordat het

CGVS zijn beslissing tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus motiveert aan de hand van

de hoger aangehaalde motieven. Dat het CGVS heeft gesteld dat verzoeker zijn herkomst uit Buulo

Guduud niet aannemelijk kon maken. Terwijl gelet op het bovenstaande deze motieven door verzoeker

worden weerlegd en verzoeker stelt dat hij in ondergeschikte orde in aanmerking komt voor de

subsidiaire beschermingsstatus. Ingeval van terugkeer naar Somalië staat er verzoeker foltering of een

onmenselijke en vernederende behandeling te wachten in de zin van art. 48/4, §2 c van de wet van 15

december 1980 gelet op het gewapend conflict”.

2.1.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.1.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29

juli 1991, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

2.1.3. Blijkens de bestreden beslissing wordt de vluchtelingenstatus geweigerd omdat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers beweerde Somalische nationaliteit. De verwerende partij besluit: “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”.

Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) verzoekers verklaringen met

betrekking tot het beweerde dorp van herkomst allesbehalve doorleefd en gedetailleerd zijn (ii)

verzoeker, als inwoner én nota bene als landbouwer, niet op de hoogte zou zijn van de nabijheid van de

rivier - terwijl toch kan aangenomen worden dat de landbouwgronden zich in de buurt van de rivier

bevinden - spreekt tot de verbeelding en doet de vraag over zijn werkelijke herkomst verder rijzen (iii) hij

zich de hongersnoden in zijn regio niet herinnert (iv) hij verklaart enkel van de inwoners van zijn dorp te

hebben gehoord dat de rivier soms overstroomt maar het nooit te hebben gezien en er nooit te zijn

geweest, is onwaarschijnlijk gezien de nabijheid van de rivier (v) zijn kennis van de clans in zijn regio is



RvV X - Pagina 9

ook eerder beperkt (vi) aan zijn bewering tot de Ashraf clan te behoren weinig geloof kan worden

gehecht (vii) hij er niet in slaagt de opgeworpen discriminatie te personaliseren. Tot slot wordt

vastgesteld dat algehele geloofwaardigheid ernstig wordt aangetast door de talloze tegenstrijdigheden in

het asielrelaas.

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

Zoals ieder 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 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 verzoeker 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 verzoeker 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 bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoeker. 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 verzoeker van feitelijke gegevens die

behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoeker. 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 verzoeker 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 verzoeker middels

zijn verklaringen niet aannemelijk maakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Somalië en dat hij derhalve

door het afleggen van bedrieglijke of ongeloofwaardige verklaringen, het onmogelijk heeft gemaakt om

een correct zicht te krijgen op zijn nationaliteit, zijn reële verblijfsituatie of regio van herkomst en dus op

zijn eventuele nood aan bescherming.
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De Raad stelt vast dat verzoeker 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 verzoeker toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel om onderstaande

redenen in gebreke blijft.

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 verzoeker voldoende is om aan de

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

Betreffende de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoekers verklaringen met betrekking tot het

beweerde dorp van herkomst allesbehalve doorleefd en gedetailleerd zijn, komt verzoeker niet verder

dan te bevestigen dat “de plaats Buulo Guduud heel klein is en dat er slechts een 20-tal gezinnen

wonen, reden waarom het niet mogelijk is om nader te specifiëren waar de school en de moskee

gelegen zijn. Wat betreft de weg van verzoekers huis naar zijn landbouwgrond, zijn er effectief enkel

hutjes en woningen te zien langs deze weg. Vermits er niets bijzonders is, kon verzoeker ook niets meer

vermelden”.

Met dit summier betoogt slaagt verzoeker er niet in om volgend motief te ontkrachten: “In casu werd

vastgesteld dat uw verklaringen met betrekking tot het door uw beweerde dorp van herkomst

allesbehalve doorleefd en gedetailleerd zijn. U gevraagd waar de basisschool gelegen is, antwoordt u 'in

Buulo Guduud'. U vervolgens gevraagd waar juist in Buulo Guduud, is uw antwoord wederom 'in Buulo

Guduud'. Nogmaals gepeild naar de exacte locatie van de school in Buulo Guduud, verklaart u 'in de

plaats want Buulo Guduud is maar een kleine plek'. Gevraagd naar de weg van uw huis naar de school,

geeft u aan het zich niet te herinneren wat u wijt aan nooit naar die school te zijn gegaan (zie

gehoorverslag CGVS, p.6). Aangezien Buulo Guduud, volgens uw eigen verklaringen, erg klein is mag

het redelijkerwijze verwacht worden dat u, ongeacht of u naar die school ging of niet, in staat bent de

weg uit te leggen van uw huis naar de school. U beperkt zich bovendien tot te zeggen dat de moskee

gelegen is in Buulo Guduud en slaagt er niet in te specifiëren waar deze juist gelegen is in uw dorp. Ook

dit tracht u te justifiëren door te zeggen dat het een kleine plaats is (zie gehoorverslag CGVS, p. 15). U

verklaart als landbouwer te hebben gewerkt op de landbouwgrond van uw vader die buiten uw dorp

gelegen is. Gevraagd naar de weg van uw huis naar de landbouwgrond en wat u onderweg allemaal

zag, verklaart u ‘alleen maar hutjes, huizen, woningen die gebouwd zijn, hutten’ te zien (zie

gehoorverslag CGVS, p. 16). U, vervolgens, gevraagd heel specifiek uit te leggen hoe u liep, antwoordt

u ‘ik vertrok uit mijn huis, ik ging gewoon doorlopen en het landbouwveld was niet ver gelegen van onze

woning’ (zie gehoorverslag CGVS, p.16). Dat u er op geen enkel moment in slaagt meer gedetailleerde

en meer doorleefde verklaringen af te leggen met betrekking tot het dorp waar u sinds uw geboorte

woonachtig was, tast uw bewering uit Buulo Guduud afkomstig te zijn ernstig aan”.

Verzoeker betoogt dat hij wel degelijk correct heeft verklaard dat er geen rivier door zijn dorp stroomt:

“Verzoeker wist te vertellen dat de Juba rivier langs Gobweyn stroomt (verslag CGVS blz. 23). Hij

verklaarde dat de rivier niet vlakbij is van het dorp van verzoeker en ook niet heel ver (zie verslag CGVS

blz. 24). Hij verklaarde dat de rivier ten oosten ligt van zijn dorp. Uit de kaarten van het CGVS (zie

toegevoegde stukken bij het administratief dossier) blijkt inderdaad dat de Juba niet langs Buulo

Guduud stroomt doch wel wat verderop en dat deze ten oosten van Buluu Guduud ligt. Verzoeker is

nooit uit zijn dorp geweest (verslag CGVS blz. 21) en heeft de rivier nooit gezien, reden waarom hij deze

rivier aanvankelijk niet had vermeld. Om deze reden wist hij ook niet te zeggen dat de rivier door

Luglaaw stroomt. De overstroming van de rivier bovendien had geen zo’n impact op Buluu Guduud

(verslag CGVS blz. 24)”.

De vaststelling van de verwerende partij dat verzoeker niet op de hoogte was van de aanwezigheid van

de Juba rivier in de buurt van zijn dorp vindt steun in het dossier. Zo blijkt uit het verhoorverslag:

“Is er water in de buurt van uw dorp? Neen.

Bent u zeker? In mijn dorp?

In de buurt van? Dorpen eromheen? Geen water rondom de dorpen, rondom mijn dorp.



RvV X - Pagina 11

Ook geen rivier? Gobweyn, dichtstbijzijnde rivier.

Welke rivier? Juba.

Die loopt niet in de buurt van uw dorp? Neen, neen in de buurt van uw dorp, hij ligt wel in de buurt van

Gobwyn.

Dat vind ik eigenaardig want als ik kijk naar de kaartten waarover ik beschik, ligt de rivier heel dicht bij

uw dorp? Neen.”

Op basis van dit verhoor kon de verwerende partij terecht vaststellen dat frappant is dat verzoeker

schijnbaar niet op de hoogte is van de aanwezigheid van de Juba rivier in de buurt van, zelfs grenzend

aan, zijn dorp. Verzoeker slaagt er niet in deze conclusie te doen wankelen. Volgend motief blijft staan:

“U gevraagd of er water in de buurt van uw dorp is, antwoordt u neen. U nogmaals gevraagd naar de

aanwezigheid van water in of in de buurt van uw dorp, geeft u aan dat er geen water rondom de dorpen

of rondom uw dorp is. Gepeild naar de aanwezigheid van een rivier, verklaart u dat de dichtstbijzijnde

rivier in Gobweyn is (zie gehoorverslag CGVS, p. 22-23). Het klopt inderdaad dat de rivier langs

Gobweyn loopt. Uit de kaarten waarover het CGVS beschikt en die aan het administratief dossier

werden toegevoegd kan tevens afgeleid worden dat de rivier grenzend aan uw dorp stroomt. Dat u, als

inwoner én nota bene als landbouwer, niet op de hoogte zou zijn van de nabijheid van de rivier - terwijl

toch kan aangenomen worden dat de landbouwgronden zich in de buurt van de rivier bevinden - spreekt

tot de verbeelding en doet de vraag over uw werkelijke herkomst verder rijzen. U geconfronteerd met de

informatie waarover het CGVS beschikt en waaruit blijkt dat de rivier erg dicht bij uw dorp gelegen is,

antwoordt u neen. Wanneer u verder in het gehoor gevraagd wordt welke wegen er vanuit uw dorp

vertrekken en naar waar ze gaan, antwoordt u correct de weg naar Jamaame en de weg naar Kismayo.

U voegt bovendien toe dat aan de ene kant van uw dorp platteland ligt en aan de andere kant de rivier

die u aanvankelijk, verkeerdelijk, ten noorden van uw dorp situeert om vervolgens te corrigeren naar het

oosten (zie gehoorverslag CGVS, p. 24). U bent er bovendien niet zeker van of de rivier dan wel ver of

dichtbij uw dorp gelegen is. Zo verklaart u eerst dat de rivier niet zo dichtbij gelegen is, om vervolgens te

zeggen dat hij niet zo ver gelegen is. U geconfronteerd met uw eerdere verklaringen dat de rivier

helemaal niet in de buurt van uw dorp is, zegt u dat de rivier niet heel dicht bij uw dorp is maar ook niet

heel ver maar ook niet te dichtbij, wat allesbehalve duidelijkheid schept (zie gehoorverslag CGVS, p.

24). Dat u als landbouwer, mede gezien het belang van de rivier voor de landbouw, niet op de hoogte

bent van de aanwezigheid van de rivier, grenzend aan uw dorp, tast uw vermeende herkomst ten

gronde aan.”

Verzoeker stelt dat hij de volgende dorpen in de buurt te wist vermelden: “Luglaaw, Buulo Maseer,

Farwaarno, Ceel Jaale en Gobweyn (verslag CGVS blz. 21, 23-24). Hij wist tevens correct te vermelden

dat er twee wegen zijn vanuit zijn dorp: één naar Jamaame en één naar Kismayo. Aan de ene kant van

zijn dorp ligt het platteland en aan de andere kant de rivier (zie verslag CGVS blz. 24)”.

Met het simpele betoog dat hij een aantal dorpen kon vermelden en dat er twee wegen zijn vanuit zijn

dorp, maakt hij niet aannemelijk dat de verwerende partij foutief besluit dat verzoekers ruimere kennis

van zijn regio te wensen overlaat. Volgende motief wordt niet ontkracht: “Ook de ruimere kennis van uw

regio laat te wensen over. U gevraagd naar dorpen die het dichtst bij het uwe liggen, antwoordt u Buulo

Maseer en Lugloow. U verklaart tevens dat Lugloow niet aan de rivier gelegen is (zie gehoorverslag

CGVS, p. 23-24). Gebaseerd op de kaarten waarover het CGVS beschikt, blijkt echter wel dat ook

Lugloow aan de rivier gelegen is. U gevraagd naar het dorp Yoontoy, dat volgens de kaarten van het

CGVS erg dicht bij uw dorp gelegen is, verklaart u erover gehoord te hebben. U verklaart tevens dat het

gelegen is in de richting van Jamaame ten noorden van uw dorp (zie gehoorverslag CGVS, p. 25).

Yontoy is een dorp gelegen aan de rivier, in de richting van Kismayo, ten zuiden van Buulo Guduud. U

gevraagd naar verschillende dorpen in uw omgeving, kent u Garas – ten noorden van Buulo Guduud -,

Canjeel – ten zuidwesten van Buulo Guduud -, Yaaq Bulle – ten zuidwesten van Buulo Guduud – en

Mukamaani – ten zuiden van Buulo Guduud -, niet.”

Waar verzoeker het gebrek aan affiniteit met zijn beweerde regio van herkomst verklaart door het feit

dat hij laaggeschoold is, slaagt hij er niet in afbreuk te doen aan de pertinente vaststellingen en

overwegingen van de adjunct-commissaris-generaal in de bestreden beslissing. Uit de bestreden

beslissing blijkt, in tegenstelling tot wat verzoeker beweert, dat verweerder wel rekening heeft gehouden

met verzoekers opleidingsniveau: “Dat u laaggeschoold bent praat geenszins goed niet op de hoogte te

zijn van bepaalde elementen dicht bij uw leefwereld maar wel kennis te hebben van politieke figuren en

tendensen in uw ruimere regio”.
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Verzoeker brengt tegen zowel het motief aangaande de ligging van de rivier als tegen de

overstromingen ervan in dat hij nooit buiten zijn dorp is geweest. Dit verweer houdt geen steek,

aangezien verzoeker in het middel zelf toegeeft het dorp te hebben verlaten: “Wat betreft de weg van

verzoekers huis naar zijn landbouwgrond, zijn er effectief enkel hutjes en woningen te zien langs deze

weg.” Deze vaststelling wordt bevestigd door de bestreden beslissing, die steunt vindt in het

verhoorverslag: “U verklaart als landbouwer te hebben gewerkt op de landbouwgrond van uw vader die

buiten uw dorp gelegen is. Gevraagd naar de weg van uw huis naar de landbouwgrond en wat u

onderweg allemaal zag, verklaart u ‘alleen maar hutjes, huizen, woningen die gebouwd zijn, hutten’ te

zien (zie gehoorverslag CGVS, p. 16)”.

Tegen de vaststelling dat zijn kennis van de clans in zijn regio eerder beperkt is en dat aan zijn bewering

tot de Ashraf clan te behoren weinig geloof kan worden gehecht, brengt verzoeker in: “Verzoeker heeft

aan het CGVS verklaard dat zijn clan Ashraf is, met als subclan Hassan en subsubclan Sarman (zie blz.

5 verhoor CGVS). Hij vermeldde dat zijn moeder Ashraf is met als subclan Hussein en subsubclan

Sheikh Balawi (zie verhoor CGVS blz. 7)”.

Verzoeker slaagt er met zijn betoog niet in volgende gedetailleerde vaststellingen te ontkrachten: “Zo

verklaart u bij Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) (zie verklaring DVZ dd. 15.01.2016, punt 6d) en

6)e) dat u AH (Hussein) bent en dat uw beide ouders AH (Hussein) zijn. Bij uw verklaringen op het

CGVS echter verklaart u tot de Hassan clan, subclan Sarman te behoren (zie gehoorverslag CGVS, p.

5). U geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, ontkent u bij DVZ verklaart te hebben tot de Hassan

clan te behoren. U gevraagd uw clanlijn te geven slaagt u er niet in Ashraf en Sarman in uw eigen

clanlijn te plaatsen. U gevraagd waar Ashraf in uw clanlijn past, corrigeert u uw eerdere verklaringen. U

vervolgens gevraagd waar Sarman geplaatst moet worden, wijzigt u nogmaals uw clanlijn. Als reden

voor de aarzelende poging tot het geven van uw clanlijn, antwoordt u wederom met het geven van

enkele elementen van uw clanlijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U gevraagd wat de reden is dat u

daar moeite mee heeft, ontkent u er moeite mee te hebben en verklaart u dat dit het eerste interview is

dat u zo ondervraagd wordt (zie gehoorverslag CGVS, p. 6). Uit informatie waarover het CGVS beschikt

(zie administratief dossier) blijkt dat Somaliërs reeds als kind op de hoogte worden gesteld van hun clan.

Wanneer ze 8 jaar oud zijn mag er redelijkerwijs verwacht worden dat ze hun nageslacht kennen tot op

een zeker niveau van voorouder. Het mag verondersteld worden dat een Somaliër, naast het geven van

zijn clanfamilie ,de namen van zijn sub-sub-clan en diya groep kan geven. De meeste zullen bovendien

in staat zijn de voorouders te geven tot aan het sub-sub-clan niveau. Veel zijn in staat om clan en

subclan te benoemen maar van de meeste kan niet verwacht worden dat ze de namen weten van hun

voorouders vanaf sub-subclan en verder tot de clan. Dat u erin slaagt uw subclan (Hassan) en

subsubclan (Sarman) te geven maar deze echter niet correct kan plaatsen doet vragen rijzen over uw

toebehoren tot de Ashraf clan”.

Verzoeker betoogt: “Wat betreft de discriminatie waaronder de Ashraf lijden kon verzoeker als

persoonlijk voorbeeld enkel verwijzen naar het feit dat hij uitgescholden werd en zijn asielrelaas

aanhalen. Dit wijst er geenszins op dat verzoeker geen Ashraf zou zijn”. Met dit summier betoog slaagt

verzoeker er niet in volgende vaststelling te ontkrachten: “U bovendien gevraagd hoe u als Ashraf in uw

dorp behandeld werd (zie gehoorverslag CGVS, p. 12-13), verklaart u gediscrimineerd te worden

aangezien jullie tot een minderheidsclan behoren. Nadat u benadrukt wordt persoonlijke en concrete

voorbeelden te geven van situaties wanneer u als Ashraf gediscrimineerd werd, grijpt u terug naar uw

asielrelaas. Gevraagd naar nog andere concrete voorbeelden geeft u aan dat jullie uitgescholden

werden. U naar meer duiding gevraagd met betrekking tot de scheldwoorden die dan werden gebruikt,

verklaart u gediscrimineerd te zijn geweest en dat u met uitschelden discriminatie bedoelde. U nogmaals

gevraagd specifieke voorbeelden te geven, antwoordt u dat jullie een minderheidsclan waren en daar

geen macht hadden. Gepeild naar hoe u dat persoonlijk ervaren heeft, begint u wederom over de

redenen waarom u uw land verlaten heeft. Er werd u een laatste keer duidelijk gemaakt wat van u

verlangd werd, en u verwijst naar de problemen die u heeft gehad als familie. Gevraagd of u nog andere

problemen heeft ervaren dan degenen die ervoor gezorgd hebben dat u uw land verlaten heeft,

antwoordt u ontkennend.”

De conclusie van de verwerende partij blijft dus overeind: “Dat u, ondanks meermaals te hebben

verwezen naar de algemene discriminatie ten aanzien van de Ashraf, er niet in slaagt deze discriminatie

te personaliseren, tast het geloof dat u tot de Ashraf clan zou behoren ernstig aan”.

Tot slot tracht verzoeker de vastgestelde tegenstrijdigheden te weerleggen door te stellen: “De door

verwerende partij aangehaalde tegenstrijdigheden zijn voor verzoeker onbegrijpelijk. Hij kan niet anders
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dan deze toeschrijven aan een vergissing in het tolken. Zo heeft hij o.a. één nacht vastgezeten (en niet

één maand)”.

Uit het verhoorverslag blijkt niet dat er zich een probleem heeft voorgedaan met het tolken. Integendeel,

verzoeker antwoordt op de vraag “Hebt u de tolk goed begrepen? Ja (knikt)”. De vastgestelde

tegenstellingen blijven derhalve overeind.

De motieven van de bestreden beslissing worden beaamd en in hun geheel overgenomen.

De conclusie van de commissaris-generaal dat verzoeker niet de waarheid heeft verteld over waar hij

verbleven heeft voor zijn komst naar België, vindt steun in het dossier. De samenwerkingsplicht die op

de schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen afbreuk aan de verplichting van de

asielzoeker om de relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling van de gegrondheid van zijn

asielaanvraag spontaan en zo spoedig mogelijk te verstrekken. Het is dan ook aan verzoeker om alle

nodige elementen voor de beoordeling van zijn asielaanvraag aan te reiken en de verschillende

elementen van zijn relaas toe te lichten. Hoger bleek echter dat verzoeker niet de waarheid vertelde

over zijn werkelijke verblijfplaats(en) in weerwil van de plicht tot medewerking die op hem rust.

Verzoeker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het bewust afleggen van valse verklaringen

tijdens het gehoor. Door zijn gebrekkige medewerking op dit punt, verkeert zowel de commissaris-

generaal als de Raad in het ongewisse over waar verzoeker voor zijn aankomst in België leefde, onder

welke omstandigheden, en om welke redenen hij zijn 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 verzoeker de bron van zijn vrees situeert.

2.2. 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 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 die hij mogelijk zou lopen. Doordat verzoeker geen reëel zicht biedt op zijn verblijfssituatie en de

eventuele problemen die daaruit voortvloeien, verhindert hij de asielinstanties zich een juist beeld te

vormen over zijn werkelijke nood aan internationale bescherming. In zoverre de verzoeker zich teneinde

de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen, beroept op zijn asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. De verzoeker toont niet aan dat hij 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 verzoeker de door hem beweerde herkomst uit Somalië niet aantoont, maakt hij 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 verzoeker niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van

de vreemdelingenwet.

In casu maakt de verzoeker 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 middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

2.3. 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 zes december tweeduizend zestien door:

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

dhr. M. DENYS , griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS M. MILOJKOWIC


