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nr. 179 421 van 14 december 2016

in de zaak RvV X / VIII

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE VIIIste KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 8 juli 2016 heeft

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

9 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 augustus 2016, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 oktober 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat J.

GROUWELS, en van attaché K. GOOSSENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De verzoekende partij verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 10 mei

1991.

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 2 oktober 2015 en dient op 8 oktober

2015 een asielaanvraag in.

Op 29 februari 2016 en op 23 mei 2016 wordt de verzoekende partij op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen gehoord.

Op 9 juni 2016 neemt de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te hebben en tot de tumal-clan te behoren. U bent geboren in

Afgooye stad en hebt uw hele leven daar gewoond.

Op 10 januari 2015 werden u en uw broer benaderd door mannen van al-Shabaab. U werd bedreigd

omdat u auto’s van overheidsfunctionarissen repareerde. Na dit bezoek zette u dit werk verder uit

financiële noodzaak. Zowel u als uw broer werden telefonisch bedreigd. Op 20 januari 2015 ging uw

broer een testrit maken met een auto en probeerden 2 gewapende mannen hem te stoppen. Uw broer

kon niet tijdig stoppen en reed hen aan. Eén van die mannen overleed kort daarna en de andere raakte

zwaargewond. Na het ongeluk kwamen andere mannen van al-Shabaab uw broer toegesneld en

schoten hem dood. Getuigen van dit alles kwamen u van dit incident op de hoogte brengen toen u

werkzaam was in de garage. Op 20 januari benaderde al-Shabaab u opnieuw met het bevel met hen

samen te werken. Op 25 januari werd u benaderd door de familie van de 2 mannen die bij het ongeluk

betrokken waren geraakt en eiste de Hawadle-clan bloedgeld van u. U besloot naar Mogadishu te

vluchten.

Op 22 februari 2015 verliet u Somalië. U reisde via Turkije, Griekenland, Servië en kwam op 2 oktober

aan in België. Op 8 oktober vroeg u asiel aan.

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 29/02/2016, hierna CGVS 1, en gehoorverslag 23/05/2016,

hierna CGVS 2) blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde

stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw verblijf

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

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

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

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

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

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

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

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

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

Uw verklaringen omtrent Afgooye zijn twijfelachtig. Waar uw geografische kennis afdoende is, blijkt u

niet op de hoogte te zijn van een aantal grote gebeurtenissen de afgelopen jaren. Zo bent u niet op de

hoogte van de duizenden mensen die in 2007 Mogadishu ontvluchtten en toestroomden in Afgooye

(CGVS 1, p. 9). Wanneer u verteld wordt over deze gebeurtenis, wijzigt u uw verklaring en stelt u dat

deze mensen naar de rivieren zijn gevlucht en niet naar Afgooye zelf. Niet alleen stemt deze verklaring

niet overeen met de beschikbare COI (zie info administratief dossier), uw manier van antwoorden maakt

duidelijk dat u volstrekt niet op de hoogte bent van dit gebeuren, terwijl u beweert ononderbroken in

Afgooye te hebben gewoond.

Verder heeft u ook geen weet van de grote hoeveelheid mensen die in 2012 Afgooye ontvlucht zijn

(CGVS 1, p. 15). Opnieuw gaat het om een gegeven waarvan een inwoner van Afgooye op zijn minst op

de hoogte zou zijn. Het is onwaarschijnlijk dat u uw leven lang in deze stad heeft gewoond en u zich niet

bewust bent van duizenden mensen die uw stad ontvluchten (zie info administratief dossier).

Wanneer u wordt gevraagd om specifieke incidenten gerelateerd aan Al Shabaab te noemen, moet u

ook hierop het antwoord schuldig blijven (CGVS 1, p. 15). Uw verklaring voor dit complete gebrek aan

kennis is dat u van geen enkel feit getuige was en dat dergelijk kleine incidenten niet op de radio worden

gerapporteerd. Het is echter volstrekt ongeloofwaardig dat u van niets op de hoogte zou zijn en u zich
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geen enkel specifiek incident herinnert. Zelfs in internationale pers zijn er verschillende incidenten in

zowel Afgooye als directe omgeving gerapporteerd, wat het gegeven dat u als inwoner van Afgooye van

volstrekt van niets op de hoogte zou zijn compleet ongeloofwaardig maakt.

Ook op verschillende andere vragen over Afgooye moest u het antwoord schuldig blijven. Zo wist u niets

te vertellen over het presidentieel bezoek in 2012 (CGVS 1, p. 16), bent u niet op de hoogte van de

naam van de burgemeester van Afgooye (CGVS 1, p. 15) en stelt u dat Al Shabaab altijd al zeer

onpopulair is geweest in Afgooye (CGVS 1, p. 15), wat wordt tegengesproken door COI (zie info

administratief dossier).

Verder vertoont u een gebrek aan kennis over uw vermeende clan. U beweert immers Tumaal te zijn,

een minderheidsgroep behorende tot de Boon. U blijkt echter niet te weten dat het slechts om een

overkoepelende benaming gaat en de verschillende onderverdelingen van Boon dus geen familie zijn

van elkaar (CGVS 1, p. 5). Het gaat hier echter om een basisgegeven wat betreft deze

minderheidsgroepen. Het ontbreken van deze kennis trekt uw beweerde etnische afkomst dus erg in

twijfel. Bovendien verklaart u uw reisweg bekostigd te hebben met de verkoop van een grond van uw

oom, ook Tumaal (CGVS 1, p. 11, CGVS 2, p. 4). Dat minderheidsclans grond zouden bezitten is

uitzonderlijk, doch niet geheel onmogelijk, maar dat deze grond dan zou geheel zou worden gebruikt om

uw reisweg te bekostigen, is weinig waarschijnlijk (zie info administratief dossier). De door u

neergelegde medische documenten vertellen over een letsel aan uw knie, dat u volgens uw verklaringen

heeft opgelopen door mishandelingen van andere clans. Deze medische attesten geven echter op geen

enkele manier uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze letsels heeft verkregen.

Wanneer gevraagd wordt naar het tijdstip waarop Afgooye bevrijd is, geeft u bovendien tegenstrijdige en

onduidelijke antwoorden. Waar u eerst beweert dat Afgooye nooit bevrijd is geweest (CGVS 1, p. 15),

verklaart u vervolgens dat AMISOM troepen in Afgooye gevestigd zijn om vervolgens te besluiten dat er

voortdurend gevechten zijn tussen Afgooye en de overheidstroepen. Pas wanneer u specifiek gevraagd

wordt vanaf wanneer de overheid aanwezig is in Afgooye, antwoordt u duidelijk op de vraag (CGVS 1, p.

16).

Dit was bovendien niet de enige keer dat u onduidelijk of ontwijkend antwoordde. Ook wanneer u wordt

gevraagd welke wijken u zou moeten doorkruisen om van de uwe (Hawo Tako) naar het dorp Balcad te

gaan, antwoordt u tot twee maal toe naast de kwestie en geeft u een opsomming van dorpen (CGVS 1,

p. 8) waar volstrekt niet naar gevraagd werd. Dit geeft uw verklaringen bij momenten een sterk

ingestudeerde indruk, wat wordt bevestigd in uw tweede gehoor.

Waar u tijdens uw eerste gehoor het antwoord op verschillende vragen betreffende de hierboven

genoemde feiten schuldig moest blijven, blijkt u tijdens uw tweede gehoor plots over zeer degelijke

kennis te beschikken wat betreft deze gebeurtenissen. Wanneer u wordt geconfronteerd met uw gebrek

aan kennis tijdens uw eerste gehoor en daaruit voortvloeiende ongeloofwaardigheid omtrent uw

herkomst, bent u plots wel in staat om te vertellen over de vluchtelingenstroom naar en van Afgooye in

respectievelijk 2007 en 2012 (CGVS 2, p. 10). Ook wanneer u wordt gevraagd naar verschillende

incidenten van de afgelopen jaren, kan u plots wel zonder enig probleem concrete voorbeelden geven

(CGVS 2, p. 8). Wanneer u wordt gevraagd om welke reden u daar tijdens het vorige gehoor niet over

heeft verteld, wijst u mogelijke miscommunicatie aan als reden. Diezelfde reden grijpt u aan om te

verklaren waarom u tijdens uw tweede gehoor plots wel op de hoogte blijkt te zijn van een presidentieel

bezoek (CGVS 2, p. 9), waar u bovendien uit eigen beweging over begint te vertellen.

Ook uw geografische kennis is plots veel groter dan tijdens uw eerste gehoor en dat terwijl u, volgens

uw eigen verklaringen, nooit buiten Afgooye bent geweest. Zo kan u probleemloos alle grensdorpen

benoemen en kent u de geografie van uw eigen stad beter dan voorheen (CGVS 2, p. 7-8). Dit terwijl u

tijdens uw eerste gehoor de Al Farook school in uw eigen wijk Hawo Tako in een andere wijk situeerde

(CGVS 1, p. 16).

Verder heeft u plots ook weet van het gegeven dat de verschillende beroepsgroepen onder Boon geen

familie zijn van elkaar (CGVS 2, 5) en de benaming van het dialect, zaken waar u tijdens uw eerste

gehoor niets over kon vertellen (CGVS 1, p. 5-6). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, ontkent u

dit gebrek aan kennis staalhard en vertelt u dat u reeds hetzelfde verklaard had (CGVS 2, p. 5).

Bovenstaande elementen, in combinatie met het gegeven dat u vaak het initiatief nam om zaken op de

tolkenpapieren op te schrijven die u niet werden gevraagd (CGVS 1, p. 7-8), geven sterk de indruk dat u

vastbesloten was uw kennis te etaleren en dat deze kennis bovendien van ingestudeerde aard is.

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

afkomstig te zijn uit het district Afgooye gelegen in de regio Lower Shabelle. Gelet op de

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

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

geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Afgooye 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
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vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

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

in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

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

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS op 29 februari en 23 mei 2016 nochtans

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw

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

en reisdocumenten. U werd zowel in de loop van uw tweede gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de

vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in Somalië. U

werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Somalische

nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u

een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts

benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Somalië afkomstig bent 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.

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

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

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

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

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

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

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

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

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

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

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

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/6

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van artikel 1 A (2) van het

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen en bijlagen, Genève, 28 juli 1951,

goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, B.S. 4 oktober 1953, van artikel 1 (2) van het Protocol

betreffende de status van vluchtelingen, New York, 31 januari 1967, goedgekeurd bij wet van 27 februari

1969, B.S. 3 mei 1969 (hierna: het vluchtelingenprotocol), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: het EVRM) en van de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

In haar eerste middel voert de verzoekende partij ook de schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel.

In een tweede middel voert de verzoekende partij de schending aan van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Gelet op de nauwe samenhang tussen de middelen worden ze samen besproken.

2.1.1. De verzoekende partij licht haar middelen toe als volgt:

“I. Eerste middel

Schending van art. 48/3 en art. 48/6 van de wet van 15 december 1980 op de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de huisvesting van de vreemdelingen, de schending van art. 1

A (2) van de internationale conventie op het statuut van de vluchtelingen van 28/07/1951, goedgekeurd

door de wet van 26/06/1953 en de schending van art. 1 (2) van het Protocol op het statuut van de

vluchtelingen van 31/01/1967, goedgekeurd door de wet van 27/02/1967", schending van artikel 3

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

bestuurshandelingen

1.

Art. 48/6. [1 De asielzoeker dient alle elementen ter staving van zijn asielaanvraag zo spoedig mogelijk

aan te brengen.

Wanneer de asielzoeker een aantal van zijn verklaringen niet staaft met stukken of bewijzen, wordt hij

als geloofwaardig geacht en wordt hem het voordeel van de twijfel gegund indien aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan : a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn

aanvraag te staven;

b) alle relevante elementen waarover de asielzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de asielzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in

strijd met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag;

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

hij heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

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

beschouwd.

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

gegund indien de 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.
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Dat als uiteindelijk al het beschikbare bewijsmateriaal onderzocht is en de algemene geloofwaardigheid

van de kandidaat-vluchteling afdoende is, hem het voordeel van de twijfel dient te worden toegekend,

zelf in het geval de beslissingsnemer geen absolute zekerheid over het feitenrelaas verworven heeft.

(UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

januari 1992, blz. 53, randnr. 205) (stuk 2 in bijlage).

Dat het UNHCR, de 'internationale waakhond van de Vluchtelingenconventie' wiens adviezen de

Belgische asielinstanties gewoonlijk plegen op te volgen, in een nota over de bewijslast bij

asielaanvragen onder meer het volgende stelt:

"[...] there is no necessity for the adjudicator to have to be fully convinced of the truth of each and every

factual assertion made by the applicant.

[...] Inability to remember or provide ail dates or minor details, as well as minor inconsistencies,

insubstantial vagueness or incorrect statements which are not material may be taken into account in the

final assessment on credibility, but should not be used as decisive factors.

[...] Failure to produce documentary evidence to substantiate oral statements should, therefore, not

prevent the claim from being accepted if such statements are consistent with known facts and the

general credibility of the applicant is good.

[...] Credibility is established where the applicant has presented a claim which is coherent and plausible,

not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable of being believed.

[...] Where the adjudicator considers that the applicant's story is on the whole coherent and plausible,

any element of doubt should not prejudice the applicant's claim; that is, the applicant should be given the

"benefit of the doubt".

[...] there is no requirement to prove well-foundedness conclusively beyond doubt, or even that

persécution is more probable than not. To establish "well-foundedness", persécution must be proved to

be reasonably possible."

(Office of the UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof in Refugee Claims, 16 December 1998,

randnrs. 8-12 en 17)

Dat louter op basis van verzoekers verklaringen in het kader van zijn huidige asielaanvraag, de

tegenpartij dient te erkennen dat verzoeker aan de op hem rustende bewijslast, die van hem vereist dat

hij in grote lijnen geloofwaardig is en dus plaats laat voor 'kleine inconsistenties over niet

doorslaggevende détails' en geen bewijs vereist die elke vorm van twijfel uitsluit, heeft voldaan en dan

ook verklaringen heeft gegeven die samenhangend en aannemelijk zijn en niet in strijd met de

algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn aanvraag. Verzoeker heeft

bovendien, zoals van een asielzoeker vereist wordt, oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te

staven.

Het CGVS beweert dat verzoeker zijn verblijf in Afgooye niet aannemelijk heeft gemaakt en breekt gelet

op de inhoud van de twee gehoorverslagen ( 258.02.2016 en 23/05/2016) manifest inbreuk op

bovenstaande regelgeving aangaande de bewijslast:

"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 Vluchtelingen conventie heeft of een

bescherming:

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procédure zijn voile medewerking te

verlenen bij het verschaffen aan 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) 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 voor u verblijf

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

subsidiaire bescherming]

"Uw verklaringen omtrent Afgooye zijn twijfelachtig. Waar uw geografische kennis afdoende is, blijkt u

niet op de hoogte te zijn van de duizenden mensen die in 2007 Mogadishu ontvluchtten en

toestroomden in Afgooye (CGVS 1, 9 p). Wanneer u verteld wordt over deze gebeurtenis, wijzigt u uw

verklaring en stelt u dat deze mensen naar de rivieren zijn en niet naar Afgooye zelf. Niet alleen stemt

deze verklaring niet overeen met de beschikbare COI (zie info administratief dossier), uw manier van

antwoorden maakt duidelijk dat u volstrekt niet op de hoogte bent van dit gebeuren, terwijl u beweert

ononderbroken in Afgooye te hebben gewoond;
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Verder heeft u ook geen weet van de grote hoeveelheid mensen die in 2012 Afgooye ontvlucht zijn

(CGVS 1, p 15) Opnieuw gaat het om een gegeven waarvan een inwoner van Afgooye op zijn minst van

op de hoogte zou zijn. het is onwaarschijnlijk dat u uw leven lang in deze stad heeft gewoond en u zich

niet bewust bent van duizenden mensen die uw stad ontvluchten.

Wanneer u ook Wanneer u wordt gevraagd om specifieke incidenten gerelateerd aan Al Shabaab te

noemen, moet u ook hierop het antwoord schuldig blijven. Uw verklaring van uw complété gebrek aan

kennis is het feit dat u van geen enkel feit getuige was en dat dergelijke kleine incidenten niet op de

radio worden gerapporteerd. Het is echter volstrekt ongeloofwaardig dat u van niets op de hoogte zou

zijn en u zich geen enkel specifiek incident herinnert. Zelfs in de internationale pers zijn er verschillende

incidenten zowel in Afgooye als in directe omgeving gerapporteerd, wat het gegeven dat u als inwoner

van Afgooye van volstrekt van niet op de hoogte zou zijn compleet ongeloofwaardig maakt."

A. Wat betreft de gebeurtenissen in 2007 en 2012

Het CGVS neemt het verzoeker voornamelijk kwalijk dat hij niet voldoende zou weten met betrekking tot

de gebeurtenissen in Mogadishu in 2007 en in 2012, zo blijkt uit de motivering van de beslissing.

Daarbij dient opmerkt, dat de vraagstelling van het CGVS dermate vaag was dat het voor verzoeker

zeker niet evident was om te begrijpen wat het CGVS van hem wilde horen.

Inwoners van Afgooye leven al jarenlang voortdurend in angst en met geweld.

Bovendien zijn de gebeurtenissen 2007 bijna 10 jaar geleden. Verzoeker was toen slechts 16 jaar oud.

Om dit, vooral naast het opkomende geweld specifiek aan te duiden als een ingrijpende gebeurtenis is

ver af van de realiteit, gelet op het vele en toenemende geweld van de laatste jaren.

Het is bovendien allesbehalve juist dat verzoeker niets wist over deze gebeurtenissen.

Het duurde dus even vooraleer verzoeker wist waar het CGVS naartoe wilde met haar vraagstelling.

Bovendien kon verzoeker een onjuistheid aanhalen, in die zin dat volgens het CGVS heel wat mensen

zijn gevlucht naar Afgooye.

Verzoeker heeft correct geantwoord dat dit niet het geval was.

Toen het CGVS vervolgens hem confronteerde met het feit dat hij er niets van wist dat duizenden

vluchtelingen naar Afgooye zouden zijn gevlucht wist verzoeker pas waarover dit ging en wist hij

spontaan te vertellen dat de vluchtelingen zich niet in Afgooye zelf hadden gevestigd, maar langs de

rivier.

Dat heeft hij tijdens het eerste interview nog uitdrukkelijk gesteld en niet enkel tijdens het tweede

interview.

Voor zover hij zijn kennis (over feiten van 10 jaar geleden) zou hebben opgefrist tegen het tweede

interview is dat toch een normale zaak. De kiem van deze kennis was echter reeds aanwezig tijdens het

eerste interview.

Uit beschikbare landeninformatie van UNHCR blijkt inderdaad dat de vluchtelingen niet in Afgooye zelf

toestroomden maar langs "Afgooye Corridor de 30 km lange weg tussen Mogadishu en Afgooye. (stuk

7)

Verzoeker had het dus wel degelijk bij het rechte eind toen hij meedeelde dat ze niet naar Afgooye zelf

waren gekomen.

De volgende vragen werden gesteld:

"is er een moment geweest dat heel veel Somaliërs naar Afgooye verhuisden.

Komen ze daar vluchten? Wat u weet dat is een wijk die arte heeft, daar was toen een grote

bijeenkomst in Djibouti, in de wijk arta, en daarom noemen ze hier arte en toen kwamen heel veel

vluchtelingen in arta wonne ook gewoon Somaliërs, daarom heet dit arta. Rond 2000 en 2004. Herinnert

u zich misschien iets van 2007?

Ineen ik weet echt niet meer alleen mijn families en die daar wonen.

De reden dat ik u dit vraag is omdat er in 2007 heel veel mensen vanuit Mogadishu naar afgooye zijn

gekomen door het geweld daar, echt duizenden.

Neen, niet in Afgoove wel in de rivieren maar niet in afgooye

■=> Uit deze vraagstelling blijkt duidelijk dat verzoeker zich focuste op Afgooye stad. Toen het CGVS 

het had over een vluchtelingenstroom in 2007 kon verzoeker zich wel degelijk herinneren waar het over

gaat maar verbetert hij het CGVS stellende dat deze mensen zich niet in AFGOOYE zelf settelden,

maar "in de rivieren". Vreemd genoeg gaat het CGVS daar vervolgens niet meer verder op in.

■=> Het is duidelijk dat het CGVS zich op onvolledige informatie heeft gebaseerd stellende dat de 

vluchtelingenstroom in Afgooye zelf is terecht gekomen.

B. Wat betreft de clanlijn

Ten onrechte stelt het CGVS dat verzoeker een gebrek aan kennis van de vermeende clan bezit. Hij

beweert Tumaal te zijn een minderheidsgroep behorende tot de Boon.

"U blijkt echter niet te weten dat het slechts om een overkoepelende benaming gaat en de verschillende

onderverdelingen van Boon dus geen familie zijn van elkaar (CGVS 1 p 5)
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Het gaat hier echter om een basisgegeven wat betreft deze minderheidsgroepen. Het ontbreken van

deze kennis trekt uw beweerde etnische afkomst dus erg in twijfel. Bovendien verklaart u uw reisweg

bekostigd te hebben met de verkoop van een grond van uw oom, ook Tumaal (CGVS 1, p 11 CGVS 2 ,

p 4 ) Dat minderheidsclans grond zouden bezitten is uitzonderlijk doch niet geheel onmogelijk, maar dat

deze grond dan zou geheel worden gebruikt om uw reisweg te bekostigen is weinig waarschijnlijk. "

Verzoeker geeft in détails de clanlijn reeds tijdens het eerste verhoor, Tumaal, rer ubale, digale, rer Xos,

ahmed, ibrahim, jama bulale, abdi wadhowr, ali, maxamed, sanaabi, alamagan, xoosh, digaale , uubale

Tumaal.

De bewering in de beslissing verzoeker niet kon zeggen dat de benaming "boon" een overkoepelende

benaming is gaat regelrecht in tegen het gehoorverslag van het eerste interview!

In dit dossier worden werkelijk elementen gezocht om te beslissen dat de herkomst van verzoeker niet

bewezen zou zijn en dat terwijl verzoeker het voordeel van enige twijfel zou moeten genieten:

P 5 gehoorverslag CGVS (eerste interview 29.02.2016)

"Vertelt u mij eens wat meer over de Boon? Het is een kleine clan; we zijn heel klein en andere

Somaliërs bekijken ons heel anders. We zijn met niet veel en het is verdeeld onder verschillende

subclans, tumaal, madhiban, musa dhariyo, ybir, yixir, wardheer, hawle. En ik ben dus tumaal en tumaal

is verdeeld naar alamagan, ubale kooshin artan,

Die verschillende subclans waarvan u spreekt, zijn dat subclans zoals in de klassieke zin van het woord

? wat bedoelt u?

Zijn die vergelijkbaar met de subclans die je vindt onder de grote clanfamilies? Onder de boon heeft u

tumaal en de rest, ik ben tumaal en tumaal wordt verder verdeeld naar die 4 en daarna ben ik ubale.

Die verschillende subclans van boon zijn die families van elkaar? Dat weet ik niet zeker maar we zijn

met niet veel maar ze hebben wel relaties met elkaar, dus die mensen zijn meestal kappers of maken de

schoenen schoon en allerlei kleine zaken.

Hoe behandelen andere clans jullie? Als wij iets klaarmaken gaan ze het niet eten, onze meisjes worden

niet met andere clans getrouwd, wij mogen ook niet met hun meisjes trouwen, als je verliefd wordt op

één van hen word je dadelijk vermoord. Je kan niet studeren en je kan geen goede baan daar hebben.

Hij kon ook vertellen dat de mensen uit de subclans vaak kappers zijn, schoenen schoonmaken en

andere kleien zaken. Ook kon hij vertellen dat personen van de minderheidsclan waar hij deel van

uitmaakt niet met meisjes van hogere clans mogen trouwen. Je kan ook niet studeren of een goede

baan hebben. Verzoeker kon wel de nuance maken in die zin dat hij heeft kunnen studeren tot de 8ste

klas maar is moeten stoppen omwille van discriminatie.

Voorts kon verzoeker heel wat bekende Somaliërs van de Tumaal opsommen, Zoals Ali Samater, één

van de grootste zangers vroeger tot 1991, zara ali samatar die nu minister van vrouwenrechten is, wat

verzoeker ook kon vertellen.

Het feit dat verzoeker heel wat kennis heeft over de praktijken tussen de clans blijkt overigens uit zijn

asielrelaas. Verzoeker vreest een bloedwraak omwille van het feit dat zijn broer twee leden van de

Hawadle clan had verwond.

Op vraag van het CGVS kon hij de principes rond bloedwraak toelichten:

Als iemand gewond raakt of sterft, hoe gebeurt dat juist. Ik ben niet van Somalië, kan u mij die principes

wat uitleggen, dus 2 clans komen bij elkaar van de twee mannen. Daarna gaan ze kijken via de traditie

en de islam rechten wat er aan de hand is en hoe ze het kunnen oplossen;

We hadden vroeger geen problemen met andere clans. Dus daarna hebben ze meteen gevraagd of wij

100 geiten moesten betalen en dat geld dat die vader van mij heeft gekocht was een noodzaak, was ook

niet in het plan en mijn vader had altijd gedacht ik ga een huis bouwen, mijn oom sorry. (p 13

gehoorverslag)

Ook deelde verzoeker mee dat hij voornamelijk werken verrichte voor mensen die bij de overheid

hoorden en hij kon ze bij naam noemen. Ook dit strookt met de etnische identiteit van verzoeker (Tumal)

en de algemene kennis daaromtrent, daar Tumal personen vaak werken opknappen voor de overheid,

zodoende dat zo ook makkelijk worden geviseerd door Al Shabaab

De auto's die u repareerde, van mensen van de overheid, kan u mij zo een paar namen geven? Mensen

van de overheid, Muhammednuur siidi abdigadir, siidi is de bijnaam; dat is het hoofd district van Lower

Shabelle.

En die liet ook zijn auto bij jullie repareren? Hij kwam wel eens daar naartoe maar de meeste mensen

zijn mensen die daar wonen.

Kan u mij een aantal namen geven van mensen die en voor de overheid werkten en die hun auto bij

jullie lieten repareren? Sayid Omar, werkt voor de overheid, meestal was het van de mensen die daar

woonden maar ook voor de overheid. Osman, shoble, xajl gabo en we hadden ook vele normale

mensen burgers die waar woonden die kwamen. (p 14 gehoorverslag eerste interview)
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Het is zeer betreurenswaardig dat de veelvuldige détails omtrent de clanstructuur en praktijken volledig

buiten beschouwing worden gelaten en het CGVS zich enkel focust op détails of bepaalde

onzekerheden.

Dit laatste niet abnormaal, verzoeker stond sterk onder stress en begreep duidelijk niet altijd wat het

CGVS

met de vraagstelling bedoelde. Het CGVS deed ook bijzonder weinig moeite om de vragen te

herformuleren

en als het dat dan toch deed dan werd dit in het nadeel van verzoeker aanzien terwijl het juist het CGVS

is dat allesbehalve duidelijk bleek te zijn in haar vraagstelling.

C. Wat betreft de kennis over het leven in de stad zelf:

Ook over de stad Afgooye zelf kon verzoeker aanzienlijke détails vertellen (p 7 gehoorverslag) :

De uitgebreide informatie die hij daarover kan geven wordt volledig genegeerd door het CGVS. Dit zijn

nochtans elementen die niet zonder meer kunnen worden ingestudeerd als men niet van de streek

afkomstig zou zijn.

Zo kon hij vertellen dat er veel landbouwers zijn, dat de Shabelle passeert door Afgooye en dat daar

allerlei fruit groeit, dat west kant 21 oktober heet en aan de andere kant er twee kleine wijken zijn, hawo

tako en dhagaxtur. Hawo tako is verdeeld in 3 kleine wijken, lanta kobad, ianta labad en ianta sadexad.

Nabij hawo tako zijn drie kleine dorpjes arta embagati if iyo akhiro. Daghaxtur is verdeeld in damale

suuqa weyn hiliwaley.

Ook grote gebouwen aanwezige fabrieken en dergelijke weet hij moeiteloos te omschrijven, alsook de

wijk waarin verzoeker woonde en dit ailes al tijdens het eerste interview! (p 7 gehoorverslag)

" naar het zuiden daar begint de stad en dat heet 21 oktober er zijn ook andere wijken, bal korei, cigale,

raqayle, aye terre, wan cell, zal ik verder tekenen? Er zijn nog andere dorpjes.

Heel grote moskee is daar in dhagaxtur, heet moskee isbahessi, of kuweti, in de wijk dagaxtur ook een

grote fabriek die maakt via, u heeft ook een andere fabriek voor ijsklontjes en dat heet mohammed

cawanle, en er zijn andere fabrieken daar, en dat was ook om mango te maken en dat heet ittop en daar

ligt een hôtel en die heeft shamsodihn, u heeft hier ook een school, een basisschool.

In welke wijk was dat? Hawo tako, iaanta kobad. Daar heb je ook waar je auto's wast, dat is een

basiscollege, een lycee. Naast een heel groot gebouw en die heet falari.

In welke wijk zitten we nu? Hawo tako

En dat groot gebouw, falari, wat is dat juist? Dat is het gebouw waarvan de school is gemaakt, dat is de

school en de overheid die het voor ons gemaakt vroeger."

Dat het CGVS zonder meer stelt dat dergelijke gedetailleerde kennis ingestudeerd overkomt, is een

brug te ver en wordt op geen enkele wijze objectief gestaafd.

D. Wat de kennis over Al Shabaab betreft Over Al Shabaab kon verzoeker gedetailleerd antwoorden wie

belangrijke as leden in zijn regio:

Wie is nu aan de macht in afgooye, officieel? Overheid

Kan u mij een overzicht geven van in afgooye van uw geboorte tôt nu, wie er allemaal aan de macht is

geweest? Hussein erfle toen ik nog jong was had hij de macht. En daarvoor was het sheikh yussuf in de

ade, abdiqani, buloomook, kolonel absdulah abdi lidi, cismani shoble, mohammed cumar muday.

Kan u mij de namen geven van belangrijke as leden in uw regio? Sheikh momhammed abdullah is het

hoofd van de regio en daarvoor was het abu ramla. Vroeger was het dus abu sunna en abu ramla had

de mach van abu sunna en ze zijn 1 geworden met as en macht gegeven aan sheikh mohammed

abdalla

In afgyooye hoe staan de mensen tegenover as? Ze haatten hun, ze zijn bang van hun maar ze kunnen

niets zeggen. Als ze hun zien gaan ze gewoon normaal groeten awant als je tegen hun b ent dan word

je vermoord.

Zegt de naam ahmed abdi goodaane u iets? Hij is vermoord en hij is districtshoofd van AS.

Vervolgens vraagt het CGVS of de naam Ali Addow hem iets zegt, maar dat is niet het geval. Hij vraagt

uitdrukkelijk of het CGVS een nickname heeft, want meestal worden personen enkel met hun nickname

genoemd in Somalië.

Ook met dit typisch gegeven/ gebruik in Somalië houdt het CGVS geen enkele rekening.

"En de naam ali addow? As groep of?

Zegt die naam u iets? Neen; heeft u eenbijnaam?

Het was de burgemeester van afgooye"

Zegt az niets.

Sheikh ahmed umar, wat zegt dei naam u? zegt me niets, ik weet wel sheikh ahmed ali feray ubaider is

de bijnaam. Hij is nu districthoofd bijas. Somaliërs hebben twee namen.

Het is onbegrijpelijk dat het CGVS zich ook over die kennis niet uitspreekt en als enige

"kennisreferentie" gebeurtenissen van in 2007 en 2012 aangrijpt die heel anders werden ervaren door

de inwoners in Afgooye zelf, die voortdurend gebukt zijn onder geweld.
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E. Wat betreft het opgelopen letsel

Het CGVS neemt zonder meer aan dat niet bewezen is dat de fysieke klachten door de mishandelingen

werden veroorzaakt. Dit is echter onmogelijk voor verzoeker om te bewijzen.

"De door u neergelegde medische documenten vertellen over een letsel aan uw knie, dat volgens uw

verklaringen heeft opgelopen door mishandelingen van andere clans. Deze medische attesten geven

echter op geen enkele manier uitsluitsel over de omstandigheden waarin u deze letsels heeft gekregen."

De geloofwaardigheid van zijn verklaring dienaangaande wordt overigens door het CGVS niet in vraag

gesteld, er wordt enkel gesteld dat hij daar geen bewijs van levert, terwijl dergelijk bewijs gewoonweg

niet mogelijk is en conform de richtlijnen van de UNHCR de verklaringen van verzoeker zouden moeten

kunnen volstaan en hem het voordeel van de twijfel dient te worden gegund. (UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, januari 1992, blz. 53,

randnr. 205) (stuk 2 in bijlage).

De hem opgelopen letsels maken vullen zijn verklaringen omtrent de door hem gegane discriminaties

ook aannemelijk.

In détail kon verzoeker de discriminaties meegemaakt beschrijven: zijn vorige vriendin behoorde tot een

andere clan en toen hun relatie aan het licht kwam werd hij zwaar fysiek mishandeld, waardoor

verzoeker nog steeds veel lichamelijk pijn heeft. Verzoeker is overigens hier in België aan de knie

geopereerd.

Uiteindelijk is hij met-eef»-meisje van de-Madhibab, ( ook een boonclan getrouwd om niet langer

problemen-te krijgen.

F. Wat betreft de bevrijding van Afgooye:

Wanneer gevraagd wordt naar het tijdstip waarop Afgooye bevrijd is, geeft u bovendien tegenstrijdige en

onduidelijke antwoorden. Waar u eerst beweert dat Afgooye nooit bevrijd is geweest (CGVS 1, p 15)

verklaart u vervolgens dat Amisom troepen in Afgooye gevestigd zijn om vervolgens te besluiten dat er

voortdurend gevechten zijn tussen Afgooye en de overheid troepen. Pas wanneer u specifiek gevraagd

wordt vanaf wanneer de overheid aanwezig is in Afgooye, antwoordt u duidelijk op de vraag.

Ook wat deze gebeurtenissen betreft focust het CGVS zich op het feit dat verzoeker duidelijk niet

begreep wat precies onder bevrijd werd bedoeld.

Het CGVS gaat er zonder meer van uit dat Afgooye als "bevrijd" wordt aanzien sinds de overheid

aanwezig is.

"Wanneer is Afgooye stad bevrijd? Zo ver als ik weet is het altijd zo geweest

Er zijn nooit Amison troepen in Afgooye geweest? Ik heb u al eerder verteld ze wonen daar in Afgooye

Ok, zou zegt zij wonen daar maar zijn de Amison troepen ooit de stad binnengekomen met Somalische

regeringstroepen? Ja ze vechten altijd met elkaar. As heeft geen vaste plek ze proberen elke keer

binnen te komen gaat ze vechten gaan ze wegrennen en dan komen ze telkens weer terug en proberen

ze te vechten. De ene keer heeft hij normale kleren aan de andere keer kleren van AS.

U zegt as is in 2008 naar afgooye gekomen, er nis niets veranderd tot uw vertrek of toch wel?

As komen elke keer en ze gaan. De overheid heeft wel de macht maar as probeert telkens terug te

komen en de macht over te nemen en ze worden telkens weggejaagd.

Sinds wanneer zit de overheid in Afgooye? 2012

Het CGVS probeert opnieuw met zeer vage vraagstelling te bekomen dat verzoeker spontaan stelt dat

de overheid sinds 2012 in Afgooye is.

Hij kan hier echter pas uitsluitsel over geven wanneer hem daar uitdrukkelijk naar wordt gevraagd, wat

op zich niet abnormaal is.

De vraagstelling "is er niets veranderd" is te onduidelijk voor verzoeker - die onder enorme spanning

stond tijdens het interview- om eraan te linken dat het CGVS met "bevrijding" de komst van de overheid

bedoelde.

Bovendien heeft hij uiteindelijk wel uitdrukkelijk kunnen stellen dat de overheid aan de macht is sinds

2012....

Verzoeker kan niet begrijpen waarom het CGVS dergelijk antwoord niet voldoende vindt.

G. Wat betreft het verschil tussen het eerste en het tweede gehoor

Het CGVS stelt:

Waar u tijdens uw eerste gehoor het antwoord op verschillende vragen betreffende de hierboven

genoemde feiten schuldig moest blijven, blijkt u tijdens uw tweede gehoor plots over een zeer degelijke

kennis te beschikken wat betreft deze gebeurtenissen. Wanneer u wordt geconfronteerd met uw gebrek

aan kennis tijdens uw eerste gehoor en de daaruit voortvloeiende ongeloofwaardigheid omtrent uw

herkomst, bent u plots wel in staat om te vertellen over de vluchtelingenstroom naar en van Afgooye in

respectievelijk 2007 en 2012 (CGVS 2 p 10) Ook wanneer u wordt gevraagd naar verschillende

incidenten van de afgelopen jaren, kan u plots wel zonder enig probleem concrete voorbeelden geven

(CGVS 2, p 8). Wanneer u wordt gevraagd om welke reden du daar tijdens het vorige gehoor niet over

verteld heeft, wijst u mogelijke misscommunicatie aan als reden. Diezelfde reden grijpt u aan om te
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verklaren waarom u tijdens uw tweede gehoor plots wel op de hoogte blijkt te zijn van een presidentieel

bezoek, waar u bovendien uit eigen beweging over begint te vertellen.

Verzoeker stelt zich de vraag wat het nut is van een tweede gehoor, wanneer het toch als

ongeloofwaardig wordt beschouwd wanneer de asielzoeker tijdens het tweede gehoor nog enkele

elementen van de eerdere verklaringen kan aanvullen.

Het spreekt voor zich dat voor de asielzoeker, wiens leven op het spel, het evident is om na een eerste

gehoor ter voorbereiding van het tweede gehoor nog verder op zoek gaan naar informatie gelet op de

zeer gedetailleerde antwoorden die het CGVS verwacht.

Toch is in dit dossier merkbaar dat de grote lijnen reeds door verzoeker werden uitgezet tijdens het

eerste gehoor en meer in détail konden worden aangevuld tijdens het tweede verhoor.

Tijdens het tweede verhoor was verzoeker ook wat rustiger, zodat het makkelijker was om meer gericht

te antwoorden dan voorheen misschien het geval was.

H. Aanvullend bewijs

Vol ongeloof over het feit dat het CGVS niet heeft willen geloven dat verzoeker afkomstig is uit Afgooye

is hij op zoek gegaan naar de nodige bewijsstukken.

Tijdens het gehoorverslag (p 17) van het eerste verhoor had verzoeker aangegeven dat hij tot op heden

nog geen bijkomende stukken had doorkregen.

Het was voor verzoeker bijna een onmogelijke opdracht aangezien zijn echtgenote tevens gevlucht is

naar Mogadishu en binnen deze stad ook voortdurend op de vlucht is. Zij verblijft bij kennissen en

verhuist voortdurend teneinde niet te worden gevonden, reden waarop verzoeker haar moeilijk kan

bereiken.

Zij is er in geslaagd om kopie van de geboorteakte van verzoeker alsook van de huwelijksakte van

verzoeker over te maken via een internet café.

Dit wijst er ontegensprekelijk op dat het CGVS van verkeerde informatie is uitgegaan, het dossier niet

zorgvuldig, correct en redelijk heeft voorbereid en de verklaringen van verzoeker omtrent zijn afkomst

wel degelijk oprecht waren.

Deze aanvullende stukken staven de eerder tijdens het asielrelaas aangehaalde elementen.

Ze dienen dan ook mee in overweging te worden genomen in de beoordeling van het asielrelaas.

2.

Schending van het zorgvuldigheidsbeginsel:

Dat het zorgvuldigheidsbeginsel, als één van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, het

volgende inhoudt:

"De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen: correcte behandeling van de burger,

zorgvuldig onderzoek naar de feiten en belangen, procédure goed volgen en deugdelijke

besluitvorming."

Dat het CGVS in haar besluitvorming hoegenaamd niet zorgvuldig te werk is gegaan.

Het CGVS haalt aan dat verzoeker, zowel tijdens het eerste als tijdens het tweede verhoor over een

uitstekende geografische kennis beschikt en ook over clans, subclans en minderheidsgroeperingen zeer

veel informatie kan geven.

Ook over het dorp Afgooye zelf, de aanwezigheid van ziekenhuizen, moskeeën, scholen, markten,

fabrieken en dergelijke kan verzoeker zeer uitgebreide détails geven.

Dergelijke détails kunnen niet zonder meer afgedaan worden als zijnde ingestudeerd.

Ten onrechte blijft het CGVS zich focussen op informatie omtrent de gebeurtenissen in 2007 en 2012

waarvan het CGVS beweert dat verzoeker helemaal niets weet, terwijl het tegendeel blijkt;

Ook geeft het CGVS blijk van een absoluut gebrek aan inlevingsvermogen, daar waar gebeurtenissen

zoals in 2007 en 2012 in een conflict gebied zoals in 2012 waar verzoeker binnen het constante geweld

waar inwoners van Afgooye al jarenlang in verwikkeld zijn, niet per se opvallen tussen andere feiten.

Bovendien heeft verzoeker het correct in die zin dat n.a.v. de gebeurtenissen in 2007 de vluchtelingen

zich setteleden, niet in AFGOOYE (town) zelf, maar op de weg van Mogadishu naar Afgooye, hetgeen

Afgooye Corridor wordt genoemd.

Dat de artikelen 4 en 27 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, en het

zorgvuldigheidsbeginsel hier duidelijk geschonden worden.

Tweede middel:

Schending van Art. 48/4. Vreemdelingenwet <ingevoegd bij W 2006-09-15/72, art. 26; Inwerkingtreding :

01- 06-2007> § 1. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet

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

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

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

terugkeert, een reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet
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onder de bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de

uitsluitingsgronden zoals bepaald in artikel 55/4, valt. § 2. Ernstige schade bestaat uit :

a) doodstraf of executie; of,

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

van herkomst; of,

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

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

Artikel 48/4 § 2 c niet van toepassing op Somalië

48 § 4. Er is geen behoefte aan internationale bescherming indien de asielzoeker reeds in een eerste

land van asiel reële bescherming geniet, tenzij hij elementen naar voor brengt waaruit blijkt dat hij zich

niet langer kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd toegekend in het eerste land van

asiel of dat hij niet opnieuw tot het grondgebied van dit land wordt toegelaten.

Een land kan worden beschouwd als eerste land van asiel wanneer de asielzoeker in dat land erkend is

als vluchteling en hij die bescherming nog kan genieten, of hij anderszins reële bescherming geniet in

dat land, met inbegrip van het genot van het beginsel van non-refoulement, mits hij opnieuw tot het

grondgebied van dat land wordt toegelaten

Dat verzoeker, die wel degelijk zijn Somalische afkomst en nationaliteit bewezen heeft, omwille van zijn

Somalische afkomst en nationaliteit daden van vervolging moet ondergaan die de vorm kunnen

aannemen van daden van lichamelijk of geestelijk geweld, wettelijke maatregelen die discriminerend

zijn, onevenredige of discriminerende vervolging of ontneming van de toegang tot rechtsmiddelen.

Dat in het rapport 'World Report 2015: Somalia' van Human Rights Watch (stuk 7 in bijlage) duidelijk

vermeld staat dat de Somalische regering faalt om bescherming te bieden aan de burgers in de

gebieden die onder hun controle staan. Het regeringsleger maakt zich zelfs zelf schuldig aan misdaden

tegen de menselijkheid en ook Al Shabaab pleegt nog steeds regelmatig aanslagen op

burgerdoelwitten.

Dat verzoeker in zijn hoedanigheid van Somalisch staatsburger onmogelijk kan teruggestuurd worden

naar zijn land van herkomst, gezien de situatie aldaar nog steeds onveilig is. Indien verzoeker geen

recht heeft op de vluchtelingenstatus op basis van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, zou hij

minstens de subsidiaire beschermingsstatus moeten verkrijgen op basis van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Dat het CGVS, door aan verzoeker zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus

te weigeren, en weigert de nationaliteitsverklaring van de Somalische ambassade te erkennen, artikel

1A van het Verdrag van Genève, de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, en het

soevereiniteitsbeginsel schendt.”

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) beschikt inzake beslissingen van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen over de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij het geschil in zijn

geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak

doet over de grond van het geschil (zie hiervoor het wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State

en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met

al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve

opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet

toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt de asielaanvraag van de verzoekende partij in

hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan waarom

de verzoekende partij al dan niet beantwoordt aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

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

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

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

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

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs
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zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn

(J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

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

hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts

worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, a.w., nr.

204). Het is de taak van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de

asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het

Vluchtelingenverdrag) en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Twijfels over bepaalde

aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging

of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te

toetsen. Het moet gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

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.

2.2.1. Aangaande de vluchtelingenstatus

Aangezien de verzoekende partij verklaart op 10 mei 1991 geboren te zijn en afkomstig te zijn uit

Afgooye, Somalië, en heel haar leven daar te hebben gewoond tot haar vlucht eind januari 2015 naar

Mogadish, kan van de verzoekende partij de kennis verwacht worden waaruit kan blijken dat zij aldaar

opgegroeid is en 24 jaar in Afgooye, Somalië, heeft gewoond. Ook al wordt niet verwacht dat de

verzoekende partij over alle maatschappelijke en (socio-) politieke aspecten van Somalië een

gedetailleerde kennis beschikt, doch zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat de verzoekende

partij haar herinneringen aan haar persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan

toelichten. Uit het administratief dossier kan blijken dat de verzoekende partij ruim de mogelijkheid werd

geboden haar herkomst toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen gesteld die de

verzoekende partij kon toelaten haar bekendheid aan te tonen met haar streek van herkomst en met de

maatschappelijke en (socio-) politieke omgeving. Haar kennis is echter ontoereikend.

Uit het gehoorverslag blijkt dat de verzoekende partij over een afdoende geografische kennis van

Afgooye beschikt, doch komen deze verklaringen ingestudeerd over daar de verzoekende partij niet op

de hoogte is over een aantal grote gebeurtenissen van de afgelopen jaren in Afgooye en specifieke

incidenten gerelateerd met Al-Shabaab. Ten eerste verklaart de verzoekende partij, die tot haar vlucht in

januari 2015 in Afgooye gewoond heeft en daar eveneens in een auto’s repareerde, dat de bevolking

van Afgooye Al-Shabaab haatte, dat ze bang van hen waren maar hen toch groette uit schrik om anders

vermoord te worden. Nochtans blijkt uit de objectieve informatie opgenomen in het administratief dossier

(landeninformatie, bijlage 4) dat Al-Shabaab niet onpopulair was bij de bevolking van Afgooye. Ten

tweede blijkt uit de objectieve informatie, opgenomen in het administratief dossier, dat een grote

hoeveelheid mensen in 2012 Afgooye ontvlucht zijn (landeninformatie, bijlage 3). Uit het eerste

gehoorverslag blijkt dat de verzoekende partij hiervan niet op de hoogte is (gehoorverslag 1, p.15). In de

bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat het onwaarschijnlijk is dat een persoon die verklaart heel

haar leven in Afgooye te hebben gewoond, niet op de hoogte is dat er duizenden inwoners zijn die

Afgooye zijn ontvlucht. De verzoekende partij weet tijdens het eerste gehoor niks te vertellen over het

presidentieel bezoek in 2012 (gehoorverslag 1, p. 16). Ook kent de verzoekende partij de naam niet van

de burgemeester van Afgooye (gehoorverslag 1, p.15). Van de verzoekende partij, die auto’s

repareerde, waardoor zij zich aldus dagelijks in het maatschappelijk leven begaf, kan nochtans verwacht
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worden dat zij weet heeft dat de inwoners bang waren van Al-Shabaab, dat een grote hoeveelheid

mensen in 2012 Afgooye ontvlucht zijn, weet heeft van het presidentieel bezoek in 2012 en de naam

van de burgemeester van Afgooye kent. Wanneer bij de verzoekende partij naar specifieke voorvallen

tussen Al-Shabaab en ‘AMISOM’ wordt gevraagd, antwoordt zij: “Herinnert u zich van de Laatste jaren

grote gevechten met as, grote explosies, kan u mij daar meer over vertellen? Ik heb geen explosies

gezien enkel mensen die vermoord waren maar ik heb geen explosies meegemaakt.

Heeft u misschien weet van grote aanslagen in de buurt van afgooye? In afgooye is er niets gebeurd, ik

heb wel eentje gehoord in de stad lang gleden en dat was een kleine explosie maar er zijn geen mensen

omgekomen dat was niet zo groot.

Heeft u soms gehoord van in maart 2014 dat er iets gebeurd is met as en amisom? In de bossen

misschien maar niet in de stad

En op de weg tussen Mogadishu en afgooye? Daar gebeuren wel dingen; maar het is geen nieuws waar

je altijd achter kan komen er gebeuren wel vaak kleine conflicten en oorlogen maar je kan er niet

meteen achter komen

Wordt dat dan niet op de radio verteld? Neen; alleen als het echt iets heel groots is. Dus as heeft

controle over alles en de rest is bang.”

Nochtans blijkt uit de objectieve informatie opgenomen in het administratief dossier dat er in 2014

aanvallen van Al-Shabaab op ‘AMISOM’ en de regeringstroepen geweest zijn. Deze aanvallen werden

ook in de kranten vermeld. Bij één van de aanslagen zijn hooggeplaatste ‘AMISOM’ officieren en

Amerikaanse militaire adviseurs omgekomen. Het gegeven dat de verzoekende partij geen specifieke

aanvallen tussen Al-Shabaab en ‘AMISOM’ weet te vermelden, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid

van de verzoekende partij, die verklaard heeft tot haar vlucht in januari 2015 heel haar leven in Afgooye

te hebben gewoond. Voorts merkt de verzoekende partij terecht op dat de personen die Mogadishu in

2007 ontvlucht zijn, niet in Afghooye zelf hebben verbleven. Uit de informatie die de verzoekende partij

aan haar verzoekschrift voegt, blijkt dat deze personen zich vestigden langs de weg tussen Afgooye en

Mogadishu. Nergens uit de informatie die door de partij bijgebracht wordt, blijkt dat deze vestigingen

langs de rivier waren, zoals door de verzoekende partij tijdens haar gehoor werd verklaard.

In haar verzoekschrift stelt de verzoekende partij dat ze wel kennis heeft over haar clanlijn. Ook geeft ze

aan dat ze tijdens haar gehoren verklaard heeft wat de mensen uit de subclans als beroep uitoefenen,

dat ze bekende mensen uit de Tumaal-clan kan opsommen en dat ze de principes rond bloedwraak

kent. De verklaringen van de verzoekende partij omtrent haar clan doen echter afbreuk aan haar

geloofwaardigheid. Ten eerste omdat de verzoekende partij tijdens haar eerste gehoor verklaart dat

“Boon” een kleine clan is die onder verdeeld is in een subclan. Voorts verklaart de verzoekende partij

dat ze niet zeker weet of de subclans van “Boon” familie van mekaar zijn, maar ze stelt wel dat ze

relaties met elkaar onderhouden (zie gehoorverslag 1, p.5). Uit de objectieve informatie opgenomen in

het administratief dossier blijkt echter dat de term “Boon” slechts een overkoepelende naam is, die

verwijst naar iemand met een lagere status of van een lagere clan. De “Boon” bestaan uit verschillende

groepen, die geen familie van mekaar zijn (zie landeninformatie bijlage 8). In de bestreden beslissing

wordt terecht gesteld dat: “Het gaat hier echter om een basisgegeven wat betreft deze

minderheidsgroepen. Het ontbreken van deze kennis trekt uw beweerde etnische afkomst dus erg in

twijfel.” Tijdens beide gehoren heeft de verzoekende partij verklaard dat haar reisweg betaald werd door

de verkoop van een stuk grond van haar oom, die eveneens Tumaal is (zie gehoorverslag p.11 en

gehoorverslag 2, p. 4). Uit dezelfde objectieve bronnen (zie landeninformatie bijlage 8) blijkt ook dat

deze groepen in principe geen land of vee bezitten. Hun werkmogelijkheden zijn vaak beperkt tot jobs

waarvoor ze ingehuurd worden of specifieke soorten van handel. Gelet op het gegeven dat leden van

minderheidsgroep slechts uitzonderlijk grond kunnen bezitten, wordt in de bestreden beslissing terecht

gesteld dat: “dat deze grond dan zou geheel zou worden gebruikt om uw reisweg te bekostigen, is

weinig waarschijnlijk (zie info administratief dossier).” Voormeld gegeven wordt in het verzoekschrift niet

weerlegd door de verzoekende partij.

De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij

machte moet zijn om desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument dat

verzoekende partij onder stress was, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007, nr.

166.377). Uit het gehoorverslag blijkt daarenboven dat de verzoekende partij de vragen goed begreep,

maar dat zij de vragen vaag en ontwijkend beantwoordde hetgeen echter niet kan teruggebracht worden

tot een slecht begrip van de vragen. Uit de lezing van het gehoorverslag blijkt tevens dat, wanneer aan

de verzoekende partij werd gevraagd haar asielrelaas uiteen te zetten, zij in staat bleek op spontane

wijze omstandige verklaringen af te leggen (gehoorverslag 1 p. 11). De verzoekende partij werd in het

begin op gewezen dat ze, indien ze een vraag niet goed begreep, dit onmiddellijk moest zeggen

(gehoorverslag 1 p. 2 en gehoorverslag 2, p.2). Op het einde van het gehoor werd verder gevraagd of
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de verzoekende partij alles heeft kunnen vertellen wat ze wou vertellen (zie gehoorverslag 1, p. 17):

“Heeft u verder nog iets toe te voegen aan uw verhaal? Ik denk dat ik alles verteld heb en mijn

problemen heb ik verteld

Heeft u de tolk goed verstaan? Ja

Meester heeft u nog iets toe te voegen? Ik heb geen verdere opmerkingen

Worden er nog stukken aan het dossier toegevoegd? Ik heb geen bijkomende stukken doorgekregen

neen”

Ook bij het tweede gehoor werd verder gevraagd of de verzoekende partij alles heeft kunnen vertellen

wat ze wou vertellen (gehoorverslag 2, p. 10 en 11): “Heeft u zelf nog iets toe te voegen na wat ik u

vandaag heb gevraagd? Ten eerste wil ik u bedanken. Ten tweede aangezien ik serieuze problemen

heb ondervonden wil ik graag dat mijn verzoek wordt ingewilligd. Elke persoon wil natuurlijk blijven en

leven waar die vandaan komt, maar ik moest helaas wel mijn plaats van herkomst verlaten omwille van

problemen. Ik heb gene moeder, geen vader, geen broer. Ik moest niet weg vanwege armoede, ik

werkte gewoon, daarnaast had ik altijd problemen ofwel i.v.m. mijn afkomst, gevechten, ook problemen

van AS. Ook nog problemen met het feit dat mijn broer ene ongeluk heeft gehad en dat de hawadle

mensen niet accepteerden dat er iemand van hen dood was gegaan en de andere gewond is geraakt,

dus ze zeiden, we gaan jouw vermoorde, of je moet heel veel bloedgeld betalen (mag). Moet ik nog iets

toevoegen?

Als u mij alles heeft kunnen vertellen dat u mij wou vertellen niet

Ik zou het niet weten vorige keer had ik medische documenten bij, ik weet niet of u al kopieën heeft

gemaakt, want ik heb blessures aan mijn schouder en mijn knie

Ja ik heb daar toen kopieën van gemaakt Meester heeft u nog iets toe te voegen? Neen

Worden er nog stukken toegevoegd aan het dossier? Ik denk van niet Heeft u de tolk altijd goed

verstaan ja heel goed.”

Hieruit blijkt dat de protection officer zich wel degelijk de nodige inspanning heeft getroost om

desgevallende misverstanden te corrigeren, maar dat verzoekende partij geen concrete zaken heeft

aangehaald. De Raad ziet dan ook niet in wat de dossierbehandelaar meer had kunnen doen om de

verzoekende partij te horen.

Waar de verzoekende partij zich de vraag stelt wat het nut is van een tweede gehoor wanneer het toch

als ongeloofwaardig wordt beschouwd wanneer de asielzoeker tijdens het gehoor nog enkele elementen

van de eerdere verklaringen aanvult, wijst de Raad erop dat het in casu niet gaat om loutere

aanvullingen. In de bestreden beslissing wordt terecht opgemerkt dat: “Waar u tijdens uw eerste gehoor

het antwoord op verschillende vragen betreffende de hierboven genoemde feiten schuldig moest blijven,

blijkt u tijdens uw tweede gehoor plots over zeer degelijke kennis te beschikken wat betreft deze

gebeurtenissen. Wanneer u wordt geconfronteerd met uw gebrek aan kennis tijdens uw eerste gehoor

en daaruit voortvloeiende ongeloofwaardigheid omtrent uw herkomst, bent u plots wel in staat om te

vertellen over de vluchtelingenstroom naar en van Afgooye in respectievelijk 2007 en 2012 (CGVS 2, p.

10). Ook wanneer u wordt gevraagd naar verschillende incidenten van de afgelopen jaren, kan u plots

wel zonder enig probleem concrete voorbeelden geven (CGVS 2, p. 8). Wanneer u wordt gevraagd om

welke reden u daar tijdens het vorige gehoor niet over heeft verteld, wijst u mogelijke miscommunicatie

aan als reden. Diezelfde reden grijpt u aan om te verklaren waarom u tijdens uw tweede gehoor plots

wel op de hoogte blijkt te zijn van een presidentieel bezoek (CGVS 2, p. 9), waar u bovendien uit eigen

beweging over begint te vertellen.

Ook uw geografische kennis is plots veel groter dan tijdens uw eerste gehoor en dat terwijl u, volgens

uw eigen verklaringen, nooit buiten Afgooye bent geweest. Zo kan u probleemloos alle grensdorpen

benoemen en kent u de geografie van uw eigen stad beter dan voorheen (CGVS 2, p. 7-8). Dit terwijl u

tijdens uw eerste gehoor de Al Farook school in uw eigen wijk Hawo Tako in een andere wijk situeerde

(CGVS 1, p. 16).

Verder heeft u plots ook weet van het gegeven dat de verschillende beroepsgroepen onder Boon geen

familie zijn van elkaar (CGVS 2, 5) en de benaming van het dialect, zaken waar u tijdens uw eerste

gehoor niets over kon vertellen (CGVS 1, p. 5-6). Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, ontkent u

dit gebrek aan kennis staalhard en vertelt u dat u reeds hetzelfde verklaard had (CGVS 2, p. 5).”

Hieruit blijkt duidelijk dat de verzoekende partij tijdens haar tweede gehoor geen loutere aanvullingen

van het eerste gehoor heeft gedaan, maar onwetendheden en fouten heeft trachten recht te zetten. Uit

een analyse van de gehoorverslagen overtuigt het betoog van de verzoekende partij dat haar

onwetendheden te wijten zijn aan een verkeerd begrip van de vragen. Uit het gehoorverslag blijkt

immers ontegensprekelijk dat de verzoekende partij de vragen begreep en beantwoordde en dat de

communicatie ter verhoor goed verliep. Bovendien blijkt uit het gehoorverslag dat bij aanvang van het

verhoor er uitdrukkelijk op gewezen werd dat: “indien u enig probleem ondervindt gedurende ons

gesprek, of iets niet goed begrijpt, geef dit dan meteen aan.”
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Gelet op hetgeen voorafgaat komen de antwoorden van de verzoekende partij tijdens het tweede

gehoor ingestudeerd over.

Waar de verzoekende partij verwijst naar de vijf medische attesten van 29 februari 2016, wijst de Raad

erop dat een medisch attest geen sluitend bewijs vormt van de omstandigheden waarin de verzoekende

partij haar verwondingen opliep. De arts doet vaststelling betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts vermoedens

hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen; hij kan dit onder meer afleiden uit de ernst en

de plaats van de verwondingen; desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan schetsen waarbij de verwondingen werden

opgelopen (RvS 10 juni 2004, nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr.

2468). Daarenboven steunt de arts zijn verklaringen over de wijze waarop de verzoekende partij haar

verwondingen opgelopen heeft, op de verklaringen van de verzoekende partij zelf.

De documenten die de verzoekende partij bij haar verzoekschrift voegt - met name een kopie van de

geboorteakte op naam van de verzoekende partij en uitgegeven door de Somalische republiek op 15

juni 2014 en een kopie van de huwelijksakte van de verzoekende partij en uitgegeven door de

Somalische republiek op 20 mei 2014 - betreffen kopieën die geen bewijswaarde hebben en niet van

aard zijn om de Somalische herkomst van de verzoekende partij aan te tonen. Rekening houdend met

het feit dat de verklaringen over haar herkomst ongeloofwaardig werden bevonden en uit objectieve

informatie, die verweerder in bijlage bij de nota met opmerkingen voegt (bijlage 1: COI Focus “Somalië.

Betrouwbaarheid van (identiteits)documenten”, van 7 juli 2016), blijkt dat alle archieven en publieke

kantoren in Somalië werden vernietigd gedurende de burgeroorlog waardoor er geen archieven, kopieën

of originele documenten voorhanden zijn die gebruikt kunnen worden als referentiemateriaal bij het

opstellen van (identiteits-)documenten, de waarde van dergelijke stukken danig dient gerelativeerd te

worden. Voorts komt Somalië in de ‘Corruption Perceptions Index’ van 2015 van de internationale

onafhankelijke organisatie en anticorruptie-organisatie ‘Transparency International’ op de voorlaatste

plaats staat en dus als het op één na meest corrupte land ter wereld wordt beschouwd. De beoordeling

van de bewijswaarde van Somalische documenten dient dan ook met passende voorzichtigheid te

gebeuren. Nu uit de beschikbare informatie blijkt dat er een lucratieve privéhandel in Somalische

documenten bestaat, kunnen de voorgelegde nieuwe stukken niet als bewijs van de nationaliteit of

herkomst van de verzoekende partij uit Lower Shabelle worden aangenomen.

De verzoekende partij brengt thans geen argumenten, gegevens of tastbare stukken aan die een ander

licht kunnen werpen op de asielmotieven. De verzoekende partij beperkt zich aldus tot het herhalen van

het asielrelaas en het geven van gefabriceerde post factum verklaringen, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die de conclusies in de bestreden beslissing kunnen

weerleggen. De verzoekende partij weerlegt dan ook geenszins de besluiten van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die steun vinden in het administratief dossier, en op

omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing. Derhalve blijven de motieven van de

bestreden beslissing overeind.

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

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

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

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

vervolging in de zin artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.3. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

De verzoekende partij heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet. De verzoekende partij beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen, noch

uit de andere elementen van het dossier, blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, §2, a), en

b), van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

Somalië.
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Immers voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of zij bij

terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet,

kan een loutere verwijzing naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde, nationaliteit niet volstaan.

Het is in de eerste plaats aan de verzoekende partij om tijdens de asielprocedure haar ware identiteit,

nationaliteit en herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat de verzoekende

partij hierin manifest faalt. Het komt de Raad immers niet toe om over de verblijfplaats van de

verzoekende partij voor haar komst naar België te speculeren, noch of zij afkomstig is uit een regio waar

geen risico aanwezig is in de zin van artikel 48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet, te meer gezien de

verzoekende partij op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het gehoor op

het Commissariaat-generaal en dus veelvuldig de kans heeft gekregen zich toe te lichten. De Raad kan

hieruit enkel afleiden dat de verzoekende partij zelf meent dat er in haar werkelijke land van herkomst

geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer naar dit land een

reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.4. In casu maakt de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aannemelijk.

2.5. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat de verzoekende partij door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te

zetten en haar argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en

heeft zij zich laten bijstaan door haar advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Somali

machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van

herkomst/verblijf van de verzoekende partij en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal

niet zorgvuldig te werk is gegaan, kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van

het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.6. Waar de verzoekende partij de schending aanvoert van de artikelen 2 en 3 van de supra vermelde

wet van 29 juli 1991 en artikel 3 van het EVRM, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij op geen

enkele wijze toelicht waarom zij van oordeel is dat de hierboven vermelde artikelen worden geschonden.

Een algemene verwijzing uit niet de voldoende duidelijke en precieze omschrijving van de geschonden

geachte rechtsregels, die is vereist omdat er sprake zou kunnen zijn van een middel, als bedoeld in

artikel 39/69, §1, 4°, van de Vreemdelingenwet. Het onderdeel van het middel waarin de geschonden

bepalingen niet worden toegelicht is onontvankelijk.

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

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

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

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

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

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

De middelen zijn ongegrond.
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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 veertien december tweeduizend zestien

door:

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

dhr. K. VERKIMPEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERKIMPEN M. RYCKASEYS


