
RvV X - Pagina 1

nr. 179 159 van 9 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 26 juli 2016 heeft

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

22 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 advocaat G. GASPART, die loco advocaat M. LYS verschijnt voor de

verzoekende partij, 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 verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Ajuran-clan te behoren, subclan

Wadamuuge. U bent geboren op (…) 1995 in het dorp Baardheere, in de provincie Gedo, in Somalië.

Uw vader had een winkel waar hij water verkocht. Hij verkocht er ook sigaretten. Toen uw vader ziek

werd, heeft u de winkel van hem overgenomen. Op 2 mei 2015 zochten leden van de islamitische

terreurgroep Al-Shabaab u op in de winkel. Zij hadden uw vader reeds tien dagen daarvoor

gewaarschuwd om te stoppen met de verkoop van sigaretten. U was daar niet van op de hoogte. Zij

namen u mee naar een onbekende plek niet ver van de stad. Op 4 mei 2015 werd u meegenomen naar

de rechtbank. Daar werd u tot de dood veroordeeld voor de verkoop van sigaretten. Het vonnis zou de

volgende dag worden uitgevoerd. Diezelfde dag slaagde u erin te ontsnappen terwijl uw bewakers aan



RvV X - Pagina 2

het bidden waren. U heeft ongeveer 40 minuten in een onbekende richting gelopen. Uiteindelijk pikte

een auto u op om u terug naar Baardheere te brengen. Alvorens Baardheere binnen te rijden, stapte u

uit en zocht u een telefoon om uw vader te contacteren. Hij raadde u aan te vluchten en stuurde de

buren naar u. Zij gaven u geld om uw reis te bekostigen. Ze regelden een wagen die in de richting van

het dorp Sarinley zou gaan. Daarna reisde u via Ethiopië, Soedan, Libië en Italië naar België. U kwam er

aan op 2 juli 2015. U vroeg asiel aan op 6 juli 2015.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke vrees voor

vervolging, zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève, of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze 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 (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 beweerde Somalische

nationaliteit. Dit is nochtans belangrijk voor de beoordeling van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming. Identiteit, nationaliteit en herkomst maken immers de kernelementen uit in

een asielprocedure. Het is binnen het kader van deze fundamentele gegevens dat een asielrelaas kan

beoordeeld worden. Het principe van internationale bescherming als surrogaat en laatste uitweg voor

het ontbreken van een nationale bescherming, veronderstelt de plicht van elke asielzoeker eerst de

nationaliteit en bescherming te benutten waarop hij aanspraak kan maken. Bij de beoordeling van de

noodzaak aan internationale bescherming en derhalve de vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, is

het essentieel bij voorbaat te bepalen in welk(e) land(en) van herkomst enerzijds de vrees voor

vervolging of het risico van ernstige schade ingeroepen wordt en anderzijds in welk(e) land(en) van

herkomst bescherming kan worden gezocht en effectief kan worden ingeroepen in de zin van artikel

48/5, § 1 en 2 van de Vreemdelingenwet. De commissaris-generaal heeft dan ook terecht uw

voorgehouden herkomst en nationaliteit grondig bevraagd en beoordeeld. Indien u beweert de

Somalische nationaliteit en herkomst te hebben, dan dient uw ingeroepen vrees voor vervolging of

ernstige schade evenals de mogelijke nationale bescherming ten opzichte van Somalië te worden

beoordeeld. Indien de verklaringen over de voorgehouden Somalische nationaliteit en herkomst

niet aannemelijk geacht worden, maakt u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming

aannemelijk en dient de commissaris-generaal te besluiten tot de weigering van internationale

bescherming.

Er dient opgemerkt dat u uw beweerde Somalische nationaliteit, niet aannemelijk heeft weten te maken.

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

Gedo, Somalië.

Vooreerst bleek u uitermate onwetend over de clan Ajuraan - de clan waartoe u zelf behoort – en legde

u zeer onduidelijke en onwaarschijnlijke verklaringen af over uw eigen bloedlijn. De verklaringen omtrent

uw bloedlijn [abtirsiimo] stroken niet met de beschikbare informatie, toegevoegd aan het

administratieve dossier. Gevraagd uw volledige bloedlijn te geven, te starten bij uw eigen naam,

noemde u volgende bloedlijn: (…). Gevraagd of u subclans kent van de Ajuraan, antwoordde u dat er

2 onderverdelingen zijn van Ajuraan, namelijk Wadamuge en Waaqle, en dat u zelf van de subclan

Wadamuge afkomstig bent. Gevraagd naar de subclans van Wadamuge, antwoordde u dat de subclans

Aden, Nuur, Kunle, Garaan en Deynile subclans zijn van de Wadamuge. Deze verklaringen zijn zeer

opvallend. De subclans van de Wadamuge, die u opgaf, komen namelijk allemaal voor in uw opgegeven

bloedlijn [abtirsiimo]. Nogmaals gevraagd of de opgegeven subclans van Wadamuge werkelijk alle

subclans zijn van Wadamuge, antwoordde u bevestigend. Nogmaals gevraagd of al deze subclans ook

in uw persoonlijke bloedlijn voorkomen, antwoordde u opnieuw bevestigend. Gevraagd of dat steeds
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gebruikelijk is in Somalië, antwoordde u opnieuw bevestigend en vertelde u dat de clanlijn van de

voorouders komt. Gevraagd of de verschillende subclans van Wadamuge dan broers zijn van elkaar,

antwoordde u eerst zeer vaag en onduidelijk, dat het telkens zoon en vader is en dat u zelf de naam van

uw vader draagt. Een laatste maal gevraagd of de subclans die u opgaf, broers zijn, en zonen

van Wadamuge, dan wel vaders en zonen zijn van elkaar, antwoordde u opnieuw dat ze broers zijn en

kinderen zijn van Wadamuge. Deze verklaringen zijn opnieuw uiterst opvallend. Uit informatie –

toegevoegd aan het administratieve dossier – blijkt immers dat een Somalische bloedlijn, ofte 'abtirsiimo'

steeds bestaat uit generaties, te beginnen met de eigen naam, de naam van de vader en de naam van

de grootvader. In die zin zou “Wadamuge” onmiddellijk onder Ajuraan moeten komen – u beweerde

immers dat Wadamuge een subclan is van Ajuraan – en zou dan pas één van de opgegeven subclans

van Wadamuge komen, namelijk Adan, Nuur, Kuunle, Garaan of Deynile, en niet allemaal samen. Het is

dan ook uiterst opmerkelijk, dat u herhaaldelijk beweerde dat de verschillende subclans van Wadamuge

broers zijn, en dat zij allemaal in uw abtirsiimo voorkomen. Deze onwetendheid betreffende enerzijds uw

eigen bloedlijn ofte 'abtirsiimo', en anderzijds de wijze waarop een Somalische abtirsiimo wordt

opgebouwd, doet ernstig afbreuk aan uw bewering lid te zijn van de Ajuraan-clan, en bij uitbreiding uw

Somalische nationaliteit. Uit informatie die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt

immers duidelijk het belang van de abtirsiimo en van het Somalische clansysteem. Bovendien kon u

slechts twee subclans van de Ajuraan noemen, namelijk Wadamuge en Waaqle. Uit informatie,

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt echter dat er meerdere subclans zijn onder de clan

Ajuraan. Wanneer u later tijdens het gehoor werd geconfronteerd met de naam van één van deze

subclans, namelijk “Dhaqsoro”, zei u – opmerkelijk genoeg - het niet te kennen (gehoorverslag CGVS,

p.24).

Eveneens opvallend is uw gebrekkige kennis omtrent de clans die wonen in de stad Baardheere, waar

u beweerdelijk uw hele leven heeft gewoond. U weet wel dat de dominante clan in de stad Baardheere

de Marehaan is (gehoorverslag CGVS, p.9). Echter, gevraagd naar de subclans van de Marehaan die in

de stad Baardheere voorkomen, blijkt u het niet te weten. Gevraagd of u met hen in contact kwam,

antwoordde u bevestigend en zei u dat u daar samen met hen woonde. Gevraagd hoe het komt dat u

niet weet welke subclans van de Marehaan-clan bij u wonen, zei u dat uw vader en moeder niet tot de

Marehaan-clan behoren en dat u niet bij de meerderheidsclan kwam omdat u zelf van de Ajuraan-clan

bent. Deze verklaringen zijn uiterst opvallend. Uit informatie, toegevoegd aan het administratieve

dossier, blijkt immers dat de clan de hoeksteen is van de Somalische maatschappij en enorm belangrijk

is in Somalië. Aangezien u beweert uw hele leven in de stad Baardheere te hebben gewoond, kan

redelijkerwijs van u worden verwacht dat u enige kennis hebt van de belangrijkste clans in uw streek. In

dat opzicht is het uiterst onaannemelijk dat u geen enkele weet zou hebben van de subclans van de

Marehaan in uw streek. De Marehaan is immers de dominante clan in de stad Baardheere.

Uw verklaring voor uw onwetendheid, namelijk dat u zelf lid was van de Ajuraan-clan en niet bij de

meerderheidsclan hoort, weet niet te overtuigen.

Voorts blijkt u geenszins affiniteit te hebben met uw beweerdelijke regio van herkomst. Zo bent

u volledig onwetend over de vluchtelingen die aanwezig zijn in Baardheere, de stad waar u beweerdelijk

uw hele leven hebt verbleven. Gevraagd of er kampen voor ontheemden of vluchtelingen in [uw stad]

Baardheere gelegen zijn, antwoordde u dat u het niet weet (gehoorverslag CGVS, p.19). Gevraagd of er

ooit mensen naar Baardheere gevlucht zijn, antwoordde u ontkennend en zei u dat mensen steeds uit

[de stad] Baardheere vluchten, en niet naar [de stad] Baardheere (gehoorverslag CGVS, p.20). U

verklaarde hierover verder enkel dat, als de terreurgroep Al- Shabaab met de regering vecht, dan

vluchtten ze weg uit [de stad] Baardheere. Een derde maal gevraagd of u geen weet hebt van mensen

die naar [de stad] Baardheere zijn gevlucht om één of andere reden, antwoordde u opnieuw dat mensen

weg van [de stad] Baardheere vluchten en niet naar [de stad] Baardheere. Deze verklaringen zijn uiterst

opmerkelijk. Uit informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt immers dat er wel

degelijk verschillende vluchtelingenkampen of ontheemdenkampen in de buurt van de stad Baardheere

gelegen zijn. Vele vluchtelingen kwamen uit de streken waar hevig gevochten werd, zoals uit de buurt

van Mogadishu in 2011. In 2011 vluchtten landbouwers ook naar de steden omwille van een enorme

droogte die zich in die tijd voordeed, en die gepaard ging met een hongersnood. Er waren op dat

moment zelfs vluchtelingenkampen in de stad, en zo ook in de wijk waar u beweerdelijk uw hele leven

heeft gewoond, namelijk de wijk Bullo Kaskey. Verschillende handelaren hebben aan deze vluchtelingen

assistentie verleend in de vorm van kleren, eten en tenten, zoals blijkt uit informatie die aan het

administratieve dossier werd toegevoegd. In augustus van het jaar 2011, heeft de terreurgroep Al-

Shabaab de ontheemden verplicht om te verhuizen naar kampen buiten de stad, waardoor hun toegang

tot water ernstig werd verstoord. In 2014 deed zich bovendien opnieuw een zware droogte voor,

waarbij landbouwers opnieuw richting de steden vluchtten. In 2008, ten slotte, deden zich flash floods
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[stortvloeden] voor in het landbouwgebied rond de stad Baardheere. 2000 gezinnen zijn daarbij uit hun

huizen moeten vluchten, 500 hectare landbouwgrond werd overstroomd. Dat u niet op de hoogte bent

van de aanwezigheid van ontheemden in uw stad Baardheere en de wijk Bullo Kaskey – waar u

beweerdelijk uw hele leven heeft doorgebracht – wijst erop dat u geenszins affiniteit hebt met de regio

van Baardheere en Gedo, wat ernstig afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van uw vermeende

herkomst uit deze regio. Te meer omdat de regio Baardheere bekend is als landbouwgebied – zoals u

ook zelf aangaf (gehoorverslag CGVS, p.7) – wat de impact van overstromingen en droogtes uitermate

groot maakt.

U bleek wél op de hoogte van de zware droogte in het jaar 2011, maar u kon er absoluut niets

doorleefds over vertellen. Gevraagd wat de boeren deden tijdens de droogte, antwoordde u enkel dat de

veehouders met hun vee naar een plek gingen waar het had geregend (gehoorverslag CGVS, p.36). De

boeren zelf zouden gewoon wachten tot er weer regen valt. Gevraagd of er ooit hulp is gekomen van

buitenaf, antwoordde u bevestigend en zei u dat er voedsel werd gebracht. Gevraagd of er ooit water is

gekomen van buitenaf, antwoordde u ontkennend. Opnieuw dient opgemerkt dat uw verklaringen niet

stroken met de beschikbare informatie. Uit informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt

dat er wel degelijk water werd geleverd in de regio Baardheere tijdens de droogte van 2011. In 2014

werd het water met vrachtwagens tot in de stad Baardheere gebracht. Beide droogtes zorgden ervoor

dat een vluchtelingenstroom op gang kwam. Uit uw antwoorden blijkt dat u hiervan geenszins op de

hoogte bent, wat verder afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van uw vermeende herkomst.

Ook bleek u zich de hierboven genoemde flash floods [stortvloeden] in het jaar 2008 niet te herinneren.

Gevraagd of er overstromingen zijn geweest in de regio Gedo of in de stad Baardheere, zei u dat u niets

in [de stad] Baardheere heeft gezien, maar dat de rivier twee maal overstroomde: in 1997 en in 2006

(gehoorverslag CGVS, p.13). Gevraagd of er zich na 2006 nog een overstroming heeft voorgedaan,

antwoordde u dat u niet weet of er andere waren in de dorpen, en dat u enkel Baardheere kent

(gehoorverslag CGVS, p.14). Dat u zich de overstromingen van 1997 en 2006 wel zou herinneren, toen

u respectievelijk 2 jaar en 11 jaar oud was, en niet degene in 2008, is danig onaannemelijk en wijst er

opnieuw op dat u geenszins affiniteit heeft met de regio Baardheere.

Verder bent u zeer onwetend over de interne strijd die zich voordeed tussen de leden van

de islamitische terreurgroep Al-Shabaab in uw geboortestad Baardheere. Gevraagd of de leden van Al-

Shabaab ooit onderling gevochten hebben, antwoordde u ontkennend (gehoorverslag CGVS, p.23). U

verklaarde dat zij onderling geen ruzie kunnen krijgen aangezien ze dezelfde dingen geloven. Ze zijn

één. Gevraagd of er dan ooit onenigheid is geweest tussen verschillende Emirs, antwoordde u opnieuw

ontkennend. Gevraagd of u het zeker was, antwoordde u bevestigend. Deze verklaringen zijn

opmerkelijk. Het is geenszins aannemelijk dat u nooit zou gehoord hebben van een interne verdeeldheid

tussen de leden van Al-Shabaab. Uit informatie toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt

namelijk dat zich in april 2013 wel degelijk een interne strijd ontwikkelde tussen twee leiders van Al-

Shabaab [Emirs] in de stad Baardheere, de stad waar u uw hele leven heeft gewoond. De onenigheid

ging over het al dan niet instellen van een avondklok in de stad en de twee partijen zouden gevochten

hebben in de stad Baardheere. Eveneens werden er in september 2013 twee Westerse Al- Shabaab-

strijders gedood in het dorp Al Bate, in de buurt van Baardheere. Er was een vuurgevecht en drie

strijders werden gedood. Aangezien u beweert uw hele leven in de stad Baardheere te hebben

gewoond, kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u enige kennis hebt van de interne machtsstrijd

van de gezaghebbers in uw stad, namelijk de leden van de terreurgroep Al-Shabaab.

Tenslotte dient opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegde betreffende uw recente

herkomst. De verklaringen die u aflegde voor het CGVS, stroken niet met uw eerdere verklaringen,

afgelegd voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Voor de DVZ verklaarde u steeds in de stad

Baardheere te hebben gewoond, tot aan het jaar 2013 (verklaring DVZ, p.4, punt 10). U verklaarde

sinds 2013 nog twee jaar in de stad Borama te zijn verbleven. Voor het CGVS verklaarde u daarentegen

tot uw vertrek uit Somalië steeds in de stad Baardheere te hebben gewoond, in de provincie Gedo

(gehoorverslag CGVS, p.7). Deze verklaringen zijn zeer opmerkelijk. De stad Borama is immers in

Somaliland gelegen, aan de andere kant van het land, op de grens met Ethiopië. Geconfronteerd met

uw verklaringen bij de DVZ, namelijk dat u twee jaar in de stad Borama zou hebben verbleven, zei u dat

u dat niet gezegd had en dat de tolk het verkeerd heeft begrepen (gehoorverslag CGVS, p.6). U zei dat

er veel fouten waren in uw eerste interview en dat u daarom een tweede heeft gekregen. Tijdens het

tweede interview zou u hebben gezegd enkel in de stad Baardheere te hebben

verbleven. Geconfronteerd met het feit dat uw verklaringen voor de DVZ u werden voorgelezen in het

Somali, en dat u het nadien ondertekend hebt, antwoordde u opnieuw dat u enkel in de stad Baardheere

bent geweest, tot de dag dat u Somalië heeft verlaten (gehoorverslag CGVS, p.7). U bleef erbij
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Baardheere nooit eerder te hebben verlaten, en u kon eveneens niet aangeven waar de stad Borama

ligt (gehoorverslag CGVS, p.7). Deze verklaringen doen verder ernstig afbreuk aan de reeds

fundamenteel aangetaste geloofwaardigheid van uw vermeende recente herkomst uit de stad

Baardheere in de provincie Gedo. Dat u eerst verklaarde twee jaar in [de stad] Borama te zijn verbleven,

om daarna te verklaren dat u er nooit bent geweest, doet ernstig afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw vermeende recente herkomst en de geopperde feiten die zich daar zouden hebben afgespeeld.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de stad Baardheere, gelegen in de provincie Gedo, Somalië. Derhalve

kan er evenmin geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten, die daar zouden

hebben plaatsgevonden. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst, kan er

evenmin geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde nood aan bescherming die er onlosmakelijk

mee verbonden is. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen

voor vervolging in vluchtelingrechterlijke zin, of een reëel risico zou lopen op ernstige schade, in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

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

dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over uw werkelijke nationaliteit, waar u

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

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

en nationaliteit en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS op 13 mei 2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

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

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

reisdocumenten. U werd in de loop van het gehoor zelfs twee maal uitdrukkelijk geconfronteerd met de

vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde Somalische nationaliteit

(gehoorverslag CVGS, p.12 en p.23). U bleef er echter bij afkomstig te zijn uit de stad Baardheere, in de

provincie Gedo, Somalië. U werd er eveneens 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 werkelijke nationaliteit en/of 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 om dit te weten om het CGVS de mogelijkheid te geven

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, leefsituatie en nationaliteit, u evenmin de door u aangehaalde nood

aan bescherming aannemelijk maakt.

U gaf evenmin enige aanwijzing van een andere nationaliteit of een eerder verblijf in een ander land.

Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

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

raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u daadwerkelijk nood heeft aan

internationale bescherming.”

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u niet mag worden

teruggeleid naar Somalië, het door u genoemde land van herkomst, vermits u niet over de Somalische

nationaliteit beschikt.”

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.1.1. Verzoeker voert een enig middel aan:

“de schending van: Artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951. Artikelen 48/3, 48/4 en 62

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen. Artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. De beoordelingsfout. De algemene

zorgvuldigheidsplicht.

III.3 Weerlegging van de motivatie van de bestreden beslissing

Het CGVS betwist de nationaliteit van verzoeker en leidt daaruit dat hij niet aannemelijk heeft kannen

maken dat er in zijn hoofde een gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van

Genève of een reëel risico op het leiden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van de

subsidiaire bescherming in aanmerking kan worden genomen. Uw raad heeft zich al uitgesproken over

verschillende gevallen waarbij de nationaliteit van een asielaanvrager wordt betwist en heeft bepaalt op

welke wijze deze betwisting conform de wettelijke bepalingen plaats kon vinden en wat de gevolgen

waren van het betwisten van de nationaliteit van de asielaanvrager.

1. Ruime juridisch kader over het bepalen van de nationaliteit en het land ten aanzien van hetwelk het

onderzoek van de beschermingsaanvraag dient te worden uitgevoerd (Zie arresten van Uw raad,

45.395, 45.396 en 45. 397 van 24 juni 2010 en attest 51.460 van 23 november 2010). Het bewijs van de

nationaliteit of van het land van gewoonlijk verblijf van de asielzoeker stoot op moeilijkheden zowel in

rechte als in feite waarmee er rekening moet worden gehouden en het komt de beide partijen toe om de

raad zo precies en gedetailleerd mogelijk in te lichten over het land ten aanzien van hetwelk het

onderzoek van de beschermingsaanvraag dient te worden uitgevoerd. Artikel 48/3, § 1 van de

vreemdelingenwet bepaalt: (…). Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Vluchtelingenverdrag). Luidens artikel 1, A, § 2 van de

Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling is een vluchteling elke

persoon (...). Artikel 48/4, § 1 van de vreemdelingenwet bepaalt: (…). Artikel 48/4, § 1 van de

vreemdelingenwet, dat de omzetting beoogt van artikel 2, e) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad

van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en

staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming

(kwalificatierichtlijn), kent geen internrechtelijke begripsomschrijving van het begrip "land van herkomst.

Een richtlijnconforme interpretatie van dit begrip houdt in dat het moet worden begrepen in de zin van

hetgeen is gedefinieerd in de voornoemde richtlijn, met name als "het land of de landen van de

nationaliteit of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats" (artikel 2, k) van de voornoemde

richtlijn). Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen

48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van

de nationaliteit van de verzoekende partij of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats.

Deze vereiste vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen of de verzoeker de bescherming van dit

land niet kan of om geldige redenen niet wil inroepen. Voor de beoordeling van de voorwaarde dat de

verzoekende partij de bescherming van het land van nationaliteit niet kan of, uit hoofde van deze vrees,

niet wil inroepen, moet de "nationaliteit" begrepen worden als de band tussen het individu en een

bepaalde Staat (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés,

Genève, 1979, heruitgave,1992, pagina 22, § 87). Het komt allereerst de asielzoeker toe de nodige

informatie te verschaffen om over te kunnen gaan tot het onderzoek van zijn aanvraag. Zijn juridische en

feitelijke situatie kan dit echter moeilijk maken. Vanuit juridisch standpunt is een vluchteling iemand die,

omwille van zijn vrees tot vervolging, de bescherming van zijn land niet kan of niet wilt inroepen hetgeen

de vaststelling van zijn nationaliteit door het voorleggen van een sluitend bewijs, zoals en nationaal

paspoort of een officieel identiteitsdocument, onmogelijk kan maken. Vanuit materieel standpunt kan de

nationaliteit van de asielzoeker ook complex worden gemaakt door de omstandigheden waarin hij zijn

land heeft moeten vluchten of door de verwijdering ten gevolge van zijn ballingschap in het gastland.

Omwille van deze moeilijkheden zal de asielzoeker zijn nationaliteit of zijn land van verblijf desgevallend

moeten aantonen louter op basis van zijn verklaringen. Het komt het CGVS toe te beoordelen of uit

deze verklaringen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de asielzoeker zijn nationaliteit voldoende

aantoont. Bij de beoordeling van deze feiten moet er rekening worden gehouden met het aangehouden

profiel van de asielzoeker en geschiedt in concreto. In de eerste plaats cliënt er rekening gehouden

worden met de feitelijke gegevens die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de asielzoeker.
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Naargelang het profiel kan er ook rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de ruimere

leefomgeving, waarbij deze kennis minder doorslaggevend is en alleszins niet toe kan leiden dat

feitelijke kennis of onwetendheid binnen de onmiddellijke leefomgeving buiten beschouwing word

gelaten. Er mag niet van een asielzoeker worden verwacht dat hij over alle gevraagde elementen de

correcte informatie kan weergeven. Er moet uiteraard een afweging gebeuren tussen de vertoonde

kennis en de onwetendheden (zie in die zin RW, arrest n° 140.717 van 11 maart 2015).

2. Toepassing op aanvraag van verzoeker.

Het CGVS kan niet gevolgd worden waar het in de bestreden beslissing stelt dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers verklaarde Somalische nationaliteit. De elementen die aangehaald

worden in de bestreden beslissing wegen niet op tegen de veelheid aan concrete duidelijke en

doorleefde kennis die verzoeker tijdens zijn verhoor vertoonde, rekening houdende met zijn profiel.

Ten eerste blijkt het volgens het CGVS dat verzoeker zijn clan lijn niet correct kan weergeven.

Op dat vlak moet er benadrukt worden dat verzoeker zijn clanlijn heeft gegeven zoals deze hem werd

geleerd door zijn vader en betwist hij dat hij niet weet dat de bloedlijn over generaties opgebouwd word.

Hij kon wel duidelijk doorleefde informatie geven over de geschiedenis van zijn clan Ajuraan geven

(CGS, p. 10 en 11) en wist hij ook uit te leggen wat de 0,5 clan is (CGVS p. 11) wat een doorleefde

kennis van het clansysteem in Somalië aantoont.

Het CGVS meent dat zijn onwetendheden over de subclans van de Marehaan die in Baardheere wonen

ook een gebrekkige kennis van zijn regio van herkomst aantoont. Verzoeker kent inderdaad niet alle

aanwezige subclans van de Marehaan in zijn regio van herkomst ne zijn stad Baardheere, wel kon hij

informatie geven over meerdere minderheidsclans in Baardheere (CGVS, p. 11)

Het CGVS meent dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde wat zijn recent herkomst betreft.

Verzoeker wenst terug te komen op zijn verklaringen afgelegd voor het CGVS. Hij is inderdaad van

Baardheere verhuisd en verbleef in 2013 en 2014 in de stad Boroma en keerde daarna terug naar

Baardheere. Hij paste zijn verklaringen aan op het CGVS omdat hij geen bewijs had van zijn verblijf in

Boroma, dat hij daar maar kort verbleef en dus weinig vragen zou kunnen antwoorden en vreesde dat

zijn algemene geloofwaardigheid daardoor in vraag gesteld zou kunnen worden.

Het CGVS meent dat verzoeker geen affiniteit blijkt te hebben met zijn beweerde regio van herkomst

(aanwezigheid van vluchtelingen, klimatische gebeurteoissen, interne conflicten binnen Al-Shabaab).

Verzoeker heeft de vraag over de aanwezigheid van vluchtelingen in Baardheere niet begrepen.

Wat de beschrijving van de klimatische gebeurtenissen betreft dient er naar het profiel en de leeftijd van

verzoeker op het ogenblik van deze gebeurtenissen te verwijzen : hij was in 2008 pas 12 jaar oud en

spreekt wel degelijk over overstromingen in de stad Baardheere maar situeert deze in 2006.

De interne conflicten binnen Al Shabaab kon hij uiteraard niet beschrijven omdat hij in 2013 in Boroma

verbleef.

Naast de onwetendheden dient er wel opgemerkt te worden dat verzoeker in zijn verklaringen meerdere

doorleefde elementen aanhaalt.

Zo beschrijft hij de conflicten in zijn regio van herkomst in 2010, beschrijft hij zijn stad, zijn wijk, het

ijsbedrijf, zijn school en geeft de naam van het hoofd van zijn school, weergeeft hij de namen van

verschillende organisati.es die in Baardheere aanwezig waren (CGVS pp 14-16), vermeld hij de namen

van dorpen in de buurt (CGVS pp. 16-19) en moskeeën (CGVS p. 14 en p. 19).

Over zijn socio-politieke omgeving geeft verzoeker een doorleefd relaas van de verovering van

Baardheere door Al-Shabaab (pp. 20 en 21) en kan hij de namen van de leiders ervan geven (p. 21)

alsook de belangrijke gevechten tussen Al Shabaab en de andere actoren van het conflict (CGVS, p.

22).

Ook over de seisoenen in Somalië (pp. 4-5) en de landbouwproducten in zijn regio van herkomst ( p. 7)

heeft verzoeker doorleefde informatie doorgegeven. Er mag van verzoeker niet verwacht worden dat hij

alle informatie over alle onderwerpen heel precies kan weergeven. Het CGVS dient een afweging te

maken tussen de onwetendheden en zijn vertoonde kennis, in concreto, rekening houdende met het
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profiel van verzoeker. In casu wegen de aangehaalde onwetendheden niet op tegen de doorleefde

kennis die verzoeker tijdens zijn verhoor vertoonde waardoor de beslissing op dit punt hervormd dient te

worden en er geloof gehecht moet worden aan de beweerde Somalische nationaliteit van verzoeker en

zijn herkomst uit Baardhere.

III,4 Redenen om een internationale bescherming toe te kennen.

A) In hoofdorde : m.b.t. de toekenning van de status van vluchteling aan verzoeker gelet op het bestaan

in zijn hoofde van gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst.

1. M.b.t. de bewijslast en het voordeel van de twijfel

Het is gepast er aan te herinneren dat de bewijslast in asielzaken met enige meegaandheid moet

beoordeeld worden.

Er dient inderdaad benadrukt te worden dat een persoon die een verzoek tot erkenning als vluchteling

indient, zich in een zeer kwetsbare situatie bevindt. Hij bevindt zich in een vreemde omgeving, en het

feit dat hij zijn zaak moet voorleggen aan een overheid in een vreemd land, vaak in een taal die niet de

zijne is, kan voor hem grote moeilijkheden opleveren zowel op praktisch als psychologisch vlak.

(UNHCR-gids, §190). De bewijsvereisten mogen dan ook niet te strikt geïnterpreteerd worden, en dit

rekening houdend met de moeilijke situatie waarin de verzoeker tot de status van vluchteling zich

bevindt. (UNHCR-gids, §197). Teneinde de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker te

beoordelen, moet men zich de vraag moet stellen of deze coherent en waarschijnlijk zijn. (UNCHR-gids,

§204) ;

Wat de beoordeling van de geloofwaardigheid van de verklaringen van de asielzoeker betreft, past het

te benadrukken dat rekening moet gehouden worden met de omstandigheden en eigenheden van elke

situatie (persoonlijke, familiale en culturele factoren), de leeftijd, het opleidingsniveau van de asielzoeker

en eventuele trauma's.

Men mag in dergelijke omstandigheden geen dermate precisie eisen in de antwoorden van verzoeker.

(UNHCR-gids, 199). De aanbeveling van het UNHCR tot toepassing van het voordeel van de twijfel is

van toepassing wanneer het relaas van de asielzoeker geloofwaardig is (CPRR n°05-5394/R13382, 9

mei 2006, Congo), wat in casu het geval is. Zijn relaas werd als ongeloofwaardig geacht uitsluitend

omdat zijn herkomst uit Baardhere in twijfel gesteld werd. Hij word door Al Shabaab vervolgd. De ernst

van het vervolgingsrisico dat verzoeker loopt in geval van terugkeer, vereist een brede toepassing van

het principe van het voordeel van de twijfel.

De notie "risico" vormt de inzet van huidig beroep. De vraag die moet beslecht worden is de volgende:

"Kan men gelet op het geheel van de eigenheden van deze zaak uitsluiten dat er een enkele kans is dat

de risico's op vervolging ingeroepen door verzoeker in geval van terugkeer naar haar land van

herkomst, zich zullen realiseren”

Op dit punt kan verwezen worden naar de arresten n°16.891 van 02/10/08 en n°22144 van 28/01/2009 :

(…). (vrije vertaling: "De ~Raad kan inderdaad niet uitsluiten dat in geval van terugkeer naar zijn land,

de vervolgingen waar verzoeker wellicht kan aan bloot gesteld worden (...) vervolgingen betreffen die

vallen onder artikel 1 sectie A. JT2 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951").

2. Gegronde vrees vervolgd te worden door Al Shabaab in geval van terugkeer.

De geloofwaardigheid van de door verzoeker aangehaalde vervolgingsfeiten werd in vraag gesteld

uitsluitend omwille van het betwisten van de Somalische nationaliteit van veerzoeker. In dit

verzoekschrift heeft: verzoeker aangetoond die hij de Somalische nationaliteit bezit en dat hij

daadwerkelijk uit Baardheere afkomstig is.

In zijn gehoor op het CGVS heeft hij een uitgebreid, gedetailleerd en doorleefd verslag gegeven van de

vervolgingsfeiten en niets laat toe om de geloofwaardigheid ervan in vraag te stellen. Zijn vrees voor

vervolging is een vrees omwille van zijn politieke overtuigingen en/of religieuze redenen en past in de

vluchtelingenconventie. Hij kon zich ook niet vestigen in een ander deel van Somalië, de reis naar zones

die niet door Al Shabaab gecontroleerd zijn is gevaarlijk en verzoeker kan zich zonder clan bescherming

onmogelijk ergens anders in Somalië vestigen. Om deze redenen zijn alle voorwaarden vervuld om

verzoeker als vluchteling te erkennen.

3. Conclusie.
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Bijgevolg, gelet op de gegronde redenen tot vervolging die bestaan in hoofde van verzoeker in geval

van terugkeer naar zijn land van herkomst, dient verzoeker de status van vluchteling toegekend te

worden.

B) In ondergeschikte orde : m.b.t. de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

De asielaanvraag geïntroduceerd door verzoeker bevatte eveneens een aanvraag van het subsidiaire

beschermingsstatuut. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de asielzoeker die

aannemelijk maakt dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn

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

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade en die zich niet onder de bescherming van dat

land kan, of wegens dat risico, "wil stellen. Volgens artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet kan de

subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend in het geval van een 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. Het gebruik van de begrippen "zwaarwegende

gronden" en "reëel risico" in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet stuurt aan op een individueel

onderzoek van de concrete situatie waarin de betrokkene zich bevindt.

De situatie in Somalië kan als binnenlands gewapend conflict gekwalificeerd worden. Verzoeker loopt er

een risico op ernstige schade. In zijn regio van herkomst, Gedo, kent een hoge graad van geweld en in

de regio is er een open conflict tussen (stuk 3).

De intensiteit van het geweld en het willekeurig karakter ervan dwingt toepassing te maken van artikel

48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Aangezien zijn Somalische nationaliteit en zijn herkomst uit Baardheere, mits het inachtneming van de

in huidige verzoekschrift aangebrachte elementen, aannemelijk is moet de subsidiaire bescherming

toegekend worden.”

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.

Dit besluit steunt inzonderheid op de vaststellingen en overwegingen dat (i) hij niet aannemelijk kan

maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de stad Baardheere in de provincie Gedo, Somalië; (ii) hij

uitermate onwetend bleek over de clan Ajuraan - de clan waartoe hij zelf behoort; (iii) hij een gebrekkige

kennis heeft omtrent de clans die wonen in de stad Baardheere; (iv) hij geen affiniteit blijkt te hebben

met zijn beweerdelijke regio van herkomst; (v) hij wél op de hoogte bleek van de zware droogte in het

jaar 2011, maar er absoluut niets doorleefds over kon vertellen; (vi) hij zeer onwetend is over de interne

strijd die zich voordeed tussen de leden van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab in zijn

geboortestad Baardheere; (vii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegde betreffende zijn recente herkomst.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

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

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

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

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

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

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

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

Bij de beoordeling van deze redenen houdt de Raad bij de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle

rechtsmacht rekening met het aangehouden profiel van de verzoekende partij. Hij onderzoekt, naast de

vraag of deze redenen feitelijk juist zijn en steun vinden in hetgeen waarop de Raad in rechte vermag

acht te slaan, of deze correct zijn beoordeeld door de verwerende partij en of hij op grond daarvan en al

naargelang het geval, al dan niet aangevuld met de voor de besluitvorming relevante gegevens waarop

hij in het raam van de uitoefening van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht in rechte vermag acht te

slaan, kan beslissen. Deze beoordeling van de feitelijke kennis geschiedt in concreto. Vooreerst wordt

rekening gehouden met de kennis ter zake in hoofde van de verzoekende partij van feitelijke gegevens

die behoren tot de onmiddellijke leefomgeving van de verzoekende partij. Voorts en naargelang de aard

van het voorgehouden profiel, kan ook rekening worden gehouden met de feitelijke kennis van de

ruimere leefomgeving, waarbij deze kennis in hoofde van de verzoekende partij minder doorslaggevend

is en er alleszins niet kan toe leiden dat de onwetendheid inzake feitelijke gegevens binnen de

onmiddellijke leefomgeving die de beoordeling het meest bepalen, buiten beschouwing wordt gelaten.

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

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

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

Waar verzoeker de betwiste Somalische nationaliteit, met name de gebrekkige kennis van het

clansysteem, verklaart door het feit dat hij de clanlijn heeft gegeven zoals het door zijn vader is geleerd,

slaagt hij er niet in afbreuk te doen aan de pertinente vaststellingen en overwegingen waar de adjunct-

commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht opmerkt dat deze ernstig afbreuk doet aan

verzoekers bewering lid te zijn van de Ajuraan-clan, en bij uitbreiding zijn Somalische nationaliteit. De

Raad stelt vast dat verzoeker voor het overige in voorliggend verzoekschrift in wezen niet verder komt

dan het louter volharden in zijn verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een

gegronde vrees voor vervolging dan wel van een reëel risico op het lijden van ernstige schade, het

minimaliseren van de vaststellingen van de bestreden beslissing en het bekritiseren en tegenspreken

van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, wat

evenwel bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee hij er aldus niet in slaagt de

geloofwaardigheid van haar verklaringen te herstellen, noch een gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk te maken. Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heeft verzoeker niet

aannemelijk gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Somalië en daadwerkelijk over de Somalische

nationaliteit te beschikken. Hiermee weerlegt verzoeker volgend motief niet: “Vooreerst bleek u

uitermate onwetend over de clan Ajuraan - de clan waartoe u zelf behoort – en legde u zeer onduidelijke

en onwaarschijnlijke verklaringen af over uw eigen bloedlijn. De verklaringen omtrent uw bloedlijn

[abtirsiimo] stroken niet met de beschikbare informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier.

Gevraagd uw volledige bloedlijn te geven, te starten bij uw eigen naam, noemde u volgende bloedlijn:

(…). Gevraagd of u subclans kent van de Ajuraan, antwoordde u dat er 2 onderverdelingen zijn van

Ajuraan, namelijk Wadamuge en Waaqle, en dat u zelf van de subclan Wadamuge afkomstig bent.

Gevraagd naar de subclans van Wadamuge, antwoordde u dat de subclans Aden, Nuur, Kunle, Garaan

en Deynile subclans zijn van de Wadamuge. Deze verklaringen zijn zeer opvallend. De subclans van de

Wadamuge, die u opgaf, komen namelijk allemaal voor in uw opgegeven bloedlijn [abtirsiimo].

Nogmaals gevraagd of de opgegeven subclans van Wadamuge werkelijk alle subclans zijn van

Wadamuge, antwoordde u bevestigend. Nogmaals gevraagd of al deze subclans ook in uw persoonlijke

bloedlijn voorkomen, antwoordde u opnieuw bevestigend. Gevraagd of dat steeds gebruikelijk is in

Somalië, antwoordde u opnieuw bevestigend en vertelde u dat de clanlijn van de voorouders komt.

Gevraagd of de verschillende subclans van Wadamuge dan broers zijn van elkaar, antwoordde u eerst

zeer vaag en onduidelijk, dat het telkens zoon en vader is en dat u zelf de naam van uw vader draagt.

Een laatste maal gevraagd of de subclans die u opgaf, broers zijn, en zonen van Wadamuge, dan wel

vaders en zonen zijn van elkaar, antwoordde u opnieuw dat ze broers zijn en kinderen zijn van

Wadamuge. Deze verklaringen zijn opnieuw uiterst opvallend. Uit informatie – toegevoegd aan het

administratieve dossier – blijkt immers dat een Somalische bloedlijn, ofte 'abtirsiimo' steeds bestaat uit

generaties, te beginnen met de eigen naam, de naam van de vader en de naam van de grootvader. In

die zin zou “Wadamuge” onmiddellijk onder Ajuraan moeten komen – u beweerde immers dat

Wadamuge een subclan is van Ajuraan – en zou dan pas één van de opgegeven subclans van

Wadamuge komen, namelijk Adan, Nuur, Kuunle, Garaan of Deynile, en niet allemaal samen. Het is dan

ook uiterst opmerkelijk, dat u herhaaldelijk beweerde dat de verschillende subclans van Wadamuge

broers zijn, en dat zij allemaal in uw abtirsiimo voorkomen. Deze onwetendheid betreffende enerzijds uw

eigen bloedlijn ofte 'abtirsiimo', en anderzijds de wijze waarop een Somalische abtirsiimo wordt

opgebouwd, doet ernstig afbreuk aan uw bewering lid te zijn van de Ajuraan-clan, en bij uitbreiding uw

Somalische nationaliteit. Uit informatie die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt

immers duidelijk het belang van de abtirsiimo en van het Somalische clansysteem. Bovendien kon u

slechts twee subclans van de Ajuraan noemen, namelijk Wadamuge en Waaqle. Uit informatie,

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt echter dat er meerdere subclans zijn onder de clan

Ajuraan. Wanneer u later tijdens het gehoor werd geconfronteerd met de naam van één van deze

subclans, namelijk “Dhaqsoro”, zei u – opmerkelijk genoeg - het niet te kennen (gehoorverslag CGVS,

p.24).”

Betreffende de vaststelling in de bestreden beslissing dat verzoeker uitermate onwetend is over de clan

Ajuraan, de clan waartoe hij zelf behoort, en de vaststelling dat hij zeer onduidelijke en onwaarschijnlijke

verklaringen aflegde over zijn eigen bloedlijn, komt verzoeker niet verder dan te stellen dat hij wel

duidelijk doorleefde informatie kon geven over de geschiedenis van zijn clan Ajuraan en dat hij ook wist

uit te leggen wat de 0,5 clan is wat een doorleefde kennis van het clansysteem in Somalië aantoont.

Voorts geeft verzoeker toe dat hij niet alle subclans van de Marehaan kent. Met dit betoogt weerlegt

verzoeker volgend gedetailleerd motief niet: “Eveneens opvallend is uw gebrekkige kennis omtrent de

clans die wonen in de stad Baardheere, waar u beweerdelijk uw hele leven heeft gewoond. U weet wel
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dat de dominante clan in de stad Baardheere de Marehaan is (gehoorverslag CGVS, p.9). Echter,

gevraagd naar de subclans van de Marehaan die in de stad Baardheere voorkomen, blijkt u het niet te

weten. Gevraagd of u met hen in contact kwam, antwoordde u bevestigend en zei u dat u daar samen

met hen woonde. Gevraagd hoe het komt dat u niet weet welke subclans van de Marehaan-clan bij u

wonen, zei u dat uw vader en moeder niet tot de Marehaan-clan behoren en dat u niet bij de

meerderheidsclan kwam omdat u zelf van de Ajuraan-clan bent. Deze verklaringen zijn uiterst opvallend.

Uit informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt immers dat de clan de hoeksteen is

van de Somalische maatschappij en enorm belangrijk is in Somalië. Aangezien u beweert uw hele leven

in de stad Baardheere te hebben gewoond, kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u enige kennis

hebt van de belangrijkste clans in uw streek. In dat opzicht is het uiterst onaannemelijk dat u geen

enkele weet zou hebben van de subclans van de Marehaan in uw streek. De Marehaan is immers de

dominante clan in de stad Baardheere. Uw verklaring voor uw onwetendheid, namelijk dat u zelf lid was

van de Ajuraan-clan en niet bij de meerderheidsclan hoort, weet niet te overtuigen.”

Verzoeker stelt dat hij “wenst terug te komen op zijn verklaringen afgelegd voor het CGVS. Hij is

inderdaad van Baardheere verhuisd en verbleef in 2013 en 2014 in de stad Boroma en keerde daarna

terug naar Baardheere. Hij paste zijn verklaringen aan op het CGVS omdat hij geen bewijs had van zijn

verblijf in Boroma, dat hij daar maar kort verbleef en dus weinig vragen zou kunnen antwoorden en

vreesde dat zijn algemene geloofwaardigheid daardoor in vraag gesteld zou kunnen worden.”

Met zijn betoog slaagt verzoeker er niet in om de volgende vaststellingen in de bestreden beslissing te

weerleggen: “Voorts blijkt u geenszins affiniteit te hebben met uw beweerdelijke regio van herkomst. Zo

bent u volledig onwetend over de vluchtelingen die aanwezig zijn in Baardheere, de stad waar u

beweerdelijk uw hele leven hebt verbleven. Gevraagd of er kampen voor ontheemden of vluchtelingen in

[uw stad] Baardheere gelegen zijn, antwoordde u dat u het niet weet (gehoorverslag CGVS, p.19).

Gevraagd of er ooit mensen naar Baardheere gevlucht zijn, antwoordde u ontkennend en zei u dat

mensen steeds uit [de stad] Baardheere vluchten, en niet naar [de stad] Baardheere (gehoorverslag

CGVS, p.20). U verklaarde hierover verder enkel dat, als de terreurgroep Al- Shabaab met de regering

vecht, dan vluchtten ze weg uit [de stad] Baardheere. Een derde maal gevraagd of u geen weet hebt

van mensen die naar [de stad] Baardheere zijn gevlucht om één of andere reden, antwoordde u

opnieuw dat mensen weg van [de stad] Baardheere vluchten en niet naar [de stad] Baardheere. Deze

verklaringen zijn uiterst opmerkelijk. Uit informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt

immers dat er wel degelijk verschillende vluchtelingenkampen of ontheemdenkampen in de buurt van de

stad Baardheere gelegen zijn. Vele vluchtelingen kwamen uit de streken waar hevig gevochten werd,

zoals uit de buurt van Mogadishu in 2011. In 2011 vluchtten landbouwers ook naar de steden omwille

van een enorme droogte die zich in die tijd voordeed, en die gepaard ging met een hongersnood. Er

waren op dat moment zelfs vluchtelingenkampen in de stad, en zo ook in de wijk waar u beweerdelijk

uw hele leven heeft gewoond, namelijk de wijk Bullo Kaskey. Verschillende handelaren hebben aan

deze vluchtelingen assistentie verleend in de vorm van kleren, eten en tenten, zoals blijkt uit informatie

die aan het administratieve dossier werd toegevoegd. In augustus van het jaar 2011, heeft de

terreurgroep Al-Shabaab de ontheemden verplicht om te verhuizen naar kampen buiten de stad,

waardoor hun toegang tot water ernstig werd verstoord. In 2014 deed zich bovendien opnieuw een

zware droogte voor, waarbij landbouwers opnieuw richting de steden vluchtten. In 2008, ten slotte,

deden zich flash floods [stortvloeden] voor in het landbouwgebied rond de stad Baardheere. 2000

gezinnen zijn daarbij uit hun huizen moeten vluchten, 500 hectare landbouwgrond werd overstroomd.

Dat u niet op de hoogte bent van de aanwezigheid van ontheemden in uw stad Baardheere en de wijk

Bullo Kaskey – waar u beweerdelijk uw hele leven heeft doorgebracht – wijst erop dat u geenszins

affiniteit hebt met de regio van Baardheere en Gedo, wat ernstig afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

van uw vermeende herkomst uit deze regio. Te meer omdat de regio Baardheere bekend is als

landbouwgebied – zoals u ook zelf aangaf (gehoorverslag CGVS, p.7) – wat de impact van

overstromingen en droogtes uitermate groot maakt.”

Waar verzoeker het gebrek aan affiniteit met zijn beweerde regio van herkomst, met name de

aanwezigheid van vluchtelingen, “klimatische” gebeurtenissen, interne conflicten binnen Al-Shabaab

verklaart door het feit dat hij maar twaalf jaar oud was, slaagt hij er niet in afbreuk te doen aan de

pertinente vaststellingen en overwegingen van de adjunct-commissaris-generaal in de bestreden

beslissing. Deze motieven blijven staan. De bewering dat hij de vraag over de aanwezigheid van

vluchtelingen in Baardheere niet heeft begrepen, vindt geen steun in het dossier. De Raad stelt vast dat

verzoeker de motieven aangaande de vaststelling dat hij zeer onwetend is over de interne strijd die zich

voordeed tussen de leden van de islamitische terreurgroep Al-Shabaab in zijn geboortestad Baardheere
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en hij tegenstrijdige verklaringen aflegde betreffende zijn recente herkomst, niet aan een inhoudelijke

kritiek onderwerpt.

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 zijn

nationaliteit, 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, verkeren zowel de (adjunct-)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 heeft, 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 zijn 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 negen december tweeduizend zestien door:

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

dhr. M. DENYS , griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS M. MILOJKOWIC


