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nr. 180 092 van 23 december 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

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

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

staatlozen van 3 augustus 2016.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 oktober 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 november 2016.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.L. BROCORENS en van

attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 14 oktober 2015 België is binnengekomen, diende op

16 oktober 2015 een asielaanvraag in. Op 5 oktober 2015 werden verzoekers vingerafdrukken genomen

in Griekenland.

1.2. Op 3 augustus 2016 nam de adjunct-Commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 3 augustus 2016 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die

luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 16/10/2015

Overdracht CGVS: 26/10/2015
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U werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 3

maart 2016 van 09.09 tot 13.21 uur, bijgestaan door een tolk die het Somalisch machtig is. Uw

advocaat, meester Valentine Donck loco meester Franz Geleyn, was gedurende het hele gehoor

aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Somalisch staatsburger van de Tumal-beroepskaste. U bent op 2

februari 1996 geboren in Sirinley in het district Bardere in de provincie Gedo, waar u uw hele leven

woonde. U werkte er samen met uw vader en twee broers op de landbouwvelden van een dorpsgenoot.

In juni 2015 werd u benaderd door twee mannen van Al-Shabaab die u als jihadstrijder wilden

rekruteren. U was bang en durfde hun voorstel niet te weigeren, maar u kreeg wel de kans van hen om

hun voorstel eerst met uw vader te bespreken. Nadat Al-Shabaab u een tweede keer had opgezocht,

nam uw vader contact op met uw oom in Mogadishu. Hij raadde u aan Sirinley onmiddellijk te verlaten.

U vertrok begin juli 2015 uit Sirinley en kwam via Bardere en Baidabo in Mogadishu terecht. U verliet de

Somalische hoofdstad op 17 september 2015. U vloog naar Teheran in Iran en ging van daar verder

naar België, waar u op 14 oktober 2015 aankwam. U vroeg een dag later asiel aan bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ).

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

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

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

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van het gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige

verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook

werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de

mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming. In casu werd vastgesteld dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit Sirinley, gelegen het district Bardere in de provincie

Gedo.

Vooreerst weet uw geografische kennis over de omgeving van Sirinley niet te overtuigen. U kunt Sirinley

situeren in de provincie Gedo, maar al snel blijkt dat u de vraag over de omliggende districten ontwijkt.

In plaats daarvan somt u een aantal dorpen op die u eerst als districten omschrijft en later als de

naburige dorpen van Sirinley. U lokaliseert ze ook meteen aan de hand van de windrichtingen: “In het

oosten hebt u Bardere, in het noorden Shimbirole, Cabal Suran, Hurin, Muri en Benbehudi” (CGVS, p. 4-

5). Uw beweringen zijn niet helemaal correct. Het is inderdaad zo dat al deze dorpen ten noorden van

Bardere liggen, maar niet ten noorden van uw dorp. Ten noorden bevinden zich Shimbirole en Cabal

Suran. Hurin en Benbehudi situeren zich ten oosten van Sirinley. Muri en - het later door u vermelde -

Qalaliyo werden niet teruggevonden op de kaarten waarover het CGVS beschikt. De districtshoofdplaats

Bardere situeert u in het oosten, terwijl dit ten zuiden van Sirinley ligt (CGVS, p. 4-5). U geeft ook aan

twee keer in Bardere te zijn geweest, maar uw beschrijving van de weg naar de stad is een

loutere opsomming van dorpen: “Vanuit mijn dorp gaat het rechtdoor naar Muri, en daarna naar
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Qalaliyo. Daarna heeft u Horsed. Dat was het”, terwijl er u expliciet gevraagd werd om te vertellen wat u

onderweg ziet (CGVS, p. 5).

U weet voorts dat Sirinley en Bardere aan de Juba-rivier gelegen zijn, en dat de rivier van Ethiopië komt,

maar u slaagt er niet in meer gedetailleerde, lokale geografische kennis weer te geven. Zo antwoordt u

ontwijkend op de vraag welke dorpen er stroomopwaarts liggen. U zegt dat er wel veel dorpen zijn.

Verder aangespoord om de dichtstbijzijnde in uw buurt op te sommen, noemt u Qalaliyo en Muri, de

dorpen die u op weg naar Bardere situeerde en dus ten opzichte van uw dorp stroomafwaarts

gesitueerd zijn (CGVS, p. 6). Dat u de vraag ontwijkt en dezelfde dorpen opsomt, wijst erop dat u geen

duidelijk zicht hebt op de dorpen die stroomopwaarts langs de rivier liggen, zelfs niet de dichtstbijzijnde.

Eén van die dorpen die stroomopwaarts liggen, is Marda/Mardha. Wanneer u de naam van dit dorp

wordt voorgelegd, is uw reactie: “Marda? Wat is dat in godsnaam? Is dat de naam van iemand?”

(CGVS, p. 32). Omdat u de term niet herkent, wordt hij neergeschreven. Het is echter pas wanneer u

gezegd wordt dat dit een dorp is in de buurt van Sirinley dat u het woord herkent. U verbetert eerst de

schrijfwijze door te zeggen dat de letter ‘h’ ontbreekt (CGVS, p. 32) en herinnert zich vervolgens ook dat

het op 6 km van uw dorp ligt (CGVS, p. 33). Dat het woord hoegenaamd niets bij u oproept tot wanneer

het CGVS toelicht dat het de naam van een dorp is, en u vervolgens kan aangeven op hoeveel

kilometer het van uw dorp ligt, maakt dat uw kennis erg ingestudeerd overkomt. Wanneer u vervolgens

overigens een specifieke vraag wordt gesteld over de ligging van Marda ten opzichte van de rivier,

vraagt u om verduidelijking. Zelfs wanneer de vraag u een tweede keer wordt gesteld, ontwijkt u ze door

te antwoorden dat het heel dicht bij Sirinley ligt, het zich dichtbij Bardere bevindt en u er niet geweest

bent (CGVS, p. 32-33). Uw verklaringen over uw beweerde regio van herkomst weten niet te overtuigen.

De kennis die u hebt, is zeer beperkt, heeft een sterk ingestudeerd karakter en volstaat niet om uw

herkomst aannemelijk te maken.

De geloofwaardigheid van uw herkomst uit Sirinley wordt nog verder aangetast door uw verklaringen

over de droogteperiodes die uw beweerde regio van herkomst teisterden de voorbije jaren. U weet dat

er een droogte plaatsvond in 2011 en 2012, maar uw verklaringen hierover vallen op door hun

algemeenheid en vertonen geen tekenen van persoonlijke beleving ondanks dat het CGVS hier expliciet

naar peilt. Het louter opnoemen van feiten, dat er geen water en eten was, dat iedereen dezelfde

problemen had, is zodanig algemeen dat de uitspraak van toepassing is op het gehele gebied dat door

de droogte getroffen werd in deze periode. Gevraagd naar uw concrete overlevingsstrategie, antwoordt

u zelfs volledig ontwijkend: “Het was mijn tijd niet. Allah heeft het zo besloten. Iedereen heeft een tijd om

te gaan” (CGVS, p. 31). Nogmaals aangespoord om te vertellen hoe u aan water en voedsel geraakte,

houdt u vast aan de algemene vaststelling dat het moeilijk was. U beweert ook geen mensen te hebben

gekend die stierven als gevolg van de hongersnood die ontstond. U hebt enkel gehoord dat er heel veel

mensen zin overleden, in heel Somalië (CGVS, p. 31). Dit is enigszins verwonderlijk, want de droogte

van 2011-2012 was één van de ergste droogtes die Somalië de afgelopen decennia kende waarin

meer dan tweehonderdvijftigduizend mensen het leven lieten (zie informatie in het administratieve

dossier). Uw weinig concrete en allesbehalve doorleefde verklaringen over uw eigen ervaring en

beleving van deze noodsituatie doen verdere twijfels rijzen bij uw beweerde herkomst uit Sirinley. Verder

wist u te vertellen dat er als gevolg van de droogte veel mensen naar Mogadishu vluchtten (CGVS, p.

31). Dat er ook (grote) vluchtelingenkampen ontstonden nabij Bardere, op drie plekken, op enkele luttele

kilometers van Sirinley, vermeldde u echter op geen enkel ogenblik (CGVS, p. 31-32). Eén daarvan

bevond zich ten oosten van uw dorp bij het dorp Hurin, dat u zelf eerder correct als één van de naburige

dorpen van Sirinley omschreef. Nog een bron vermeldt dat er een vluchtelingenkamp ontstond ten

noorden van Sirinley bij Shimbirole, ook een dorp dat u opnoemde. Een ander ontstond ten zuiden van

Sirinley op de weg tussen Sirinley en Bardere. Wanneer u gewezen wordt op het bestaan van de

vluchtelingenkampen rondom Bardere, stelde u louter: “De meeste mensen zijn toen naar Mogadishu

gegaan, iedereen is toen gaan vluchten. Al-Shabaab had toen de macht daar en geen enkele

organisatie kon binnenkomen” (CGVS, p. 32). Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt,

kwamen er echter duizenden vluchtelingen aan in Bardere. Al-Shabaab deed de vluchtelingekampen

rondom de stad ontstaan door de vluchtelingen uit Bardere te verjagen (zie informatie in het

administratieve dossier). De locatie van deze kampen is u bovendien onbekend. Wanneer uw kennis

van de locatie van deze kampen wordt bevraagd, antwoordt u dat u twee keer in Bardere bent

geweest en dat u de ligging van de kampen niet kent (CGVS, p 32). Gezien de nabijheid van de kampen

is het geenszins aannemelijk dat u hier niets van gemerkt of gehoord hebt, zelfs al ging u niet vaak naar

Bardere of andere plekken buiten Sirinley. Sommige kampen bestreken immers een grotere oppervlakte

dan Sirinley en andere nabijgelegen dorpen (zie informatie in het administratieve dossier). Bovendien

meldt UNOCHA op 19 augustus 2015 dat er op dat moment nog steeds vluchtelingen aan de buitenkant

van de stad wonen (zie informatie in het administratieve dossier), wat aantoont dat er gedurende

langere periodes vluchtelingen aanwezig waren in uw beweerde district van herkomst. Deze informatie

doet dan ook sterk vermoeden dat u niet aanwezig was in het district op het moment dat deze
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vluchtelingenkampen er waren en brengt uw beweringen over uw herkomst uit Sirinley in het district

Bardere nog meer in diskrediet.

Er rijzen verdere geloofwaardigheidsproblemen in uw verklaringen over de politieke situatie in uw

beweerde regio van herkomst. U blijkt weliswaar een aantal belangrijke gebeurtenissen, strijdende

partijen en bondgenoten te kennen en in de tijd te kunnen situeren, maar uw kennis van de lokale

(politieke) ontwikkelingen is een stuk beperkter en vager. Zo ontwijkt u het antwoord op de vraag over

welke plekken er in uw provincie op het moment van uw vertrek werden gecontroleerd door de regering.

Wanneer er aangedrongen wordt door het CGVS antwoordt u: “Ik kan alleen vertellen van waar ik

gewoond heb, de rest ken ik niet” (CGVS, p. 28-29). Het is opmerkelijk dat u goed geïnformeerd bent

over andere politieke gebeurtenissen zoals het bezoek van buitenlandse presidenten aan Somalië

tijdens de droogte van 2011-2012 maar weinig specifieke informatie over uw beweerde regio

van herkomst kan weergeven. Wel brengt u op een bepaald moment een incident met Al-Shabaab ter

sprake dat zich voordeed in Sirinley. U vertelt dat Al-Shabaab er het graf van een Sheikh in de moskee

leegroofde. Nadat er eerst verwarring over de naam van die Sheikh en de moskee was ontstaan,

bevestigt u later dat het geplunderde graf dat van Sheikh Sayid Warsame was (CGVS, p. 27-28, p. 30-

31). Op het einde van het gehoor corrigeert u uw beweringen over dit incident. U wil nogmaals

bevestigen dat het om Sayid Warsame ging en voegt eraan toe dat Al-Shabaab hem wegjoeg (CGVS, p.

34). Wanneer het CGVS u confronteert met wat u eerder over hem verklaarde, blijft u erbij dat Al-

Shabaab Sayid Warsame wegjoeg. U voegt ook nog het volgende toe: “Al-Shabaab heeft mensen

weggejaagd. Dat is wat ze doen. Als mensen doodgaan, halen ze de botten eruit. Dat is van die

oudere mannen van vroeger” (CGVS, p. 34). Het feit alleen al dat u uw verklaringen over dit incident een

aantal keren corrigeert wijst opnieuw op ingestudeerde kennis. Bovendien blijkt uw finale versie van de

feiten zelfs helemaal niet correct te zijn. Volgens de bronnen waarover het CGVS beschikt,

desacraliseerde Al-Shabaab verschillende graven van sufi-Sheikhs in Bardere en omstreken in het

begin van hun bewind over het district. Het graf van de Sheikh Sayid Warsame wordt daarin genoemd.

Daarnaast wordt er in de bronnen geen melding gemaakt dat dit incident zich afspeelde in Sirinley. Eén

bron meldt zelfs dat het zich voordeed in de stad Bardere (zie informatie in het administratieve dossier).

Uw verwarrende en onjuiste verklaringen over dit lokale incident maken uw herkomst uit het district

Bardere niet aannemelijk. Ze illustreren des te meer dat uw kennis over uw beweerde regio

van herkomst een gebrekkig ingestudeerd karakter heeft.

Wat u vertelt over uw eigen clan en de clans uit het district Bardere kan de geloofwaardigheid van uw

beweerde herkomst niet meer herstellen. Het is zelfs zo dat ze uw geloofwaardigheid verder

onderuithalen. In de eerste plaats valt op dat u geen weet hebt van clanconflicten in uw regio. Wanneer

er u achtereenvolgens gevraagd wordt naar clanconflicten, antwoordt u twee keer naast de kwestie. De

eerste keer geeft u aan dat uw clan niet in staat is om zich te verdedigen in conflicten, de tweede keer

haalt u een niet-clangelieerd conflict tussen Ahlu Sunna Waljama’a en Al-Shabaab aan in 2008-2009.

Na verder aandringen om te vertellen over etnische conflicten, ontwijkt u nogmaals de vraag door te

vragen of er clanconflicten bedoeld worden van toen u jong was. Wanneer het CGVS u aanspoort om

alles te vertellen wat u zich nog herinnert, zegt u enkel dat er misschien waren toen u jong was.

Uiteindelijk blijkt u ook na verder aandringen geen enkel clanconflict te kunnen benoemen (CGVS,

p. 17). Voorts maakt u niet aannemelijk tot de Tumal-beroepsgroep te behoren. Uw uitleg over uw

etnische afkomst bevat immers enkele feitelijke onjuistheden. Zo stelt u een verwantschap vast tussen

Tumal en Boon en vermeldt u dat Boon naast Tumal ook nog een aantal andere subclans als Jibir,

Jahar, Madhiban, Wardeer en Reer Howle omvat. U stelt ook dat ze allemaal familie zijn van elkaar en

blijkt er van uit te gaan dat Boon een clanfamilie is (CGVS, p. 13-14). Dit is echter tegenstrijdig met de

objectieve informatie waarover het CGVS beschikt. Boon wordt in Somalië als overkoepelende term

gebruikt voor verschillende beroepsgroepen die geen voorouderlijke band hebben. Boon noch de

beroepsgroepen die eronder vallen zijn traditionele, op afkomst gestoelde clans (zie informatie in het

administratieve dossier).

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

afkomstig te zijn uit het district Bardere gelegen in de regio Gedo. 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 Gedo heeft verbleven, kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.

Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij

een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

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

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

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het
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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 dd. 3 maart 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 er op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Somalische

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

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

benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Somalië afkomstig bent of dat u een tijd in een derde

land heeft verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie

meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen

rekening houdend met al uw verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS

niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst

naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en

leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt (CGVS, p. 2).

Wanneer op het einde van het gehoor twijfels worden geuit bij uw (recente) herkomst uit Sirinley,

herhaalt u louter dat u wel degelijk in Sirinley verbleef (CGVS, p. 32).

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

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

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

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

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

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

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

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

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert twee middelen aan.

- Het eerste middel luidt als volgt:

“1) Eerste middel afgeleid uit de schending van artikel 1A, §2, van het Verdrag van Genève betreffende

het statuut van de vluchtelingen, artikels 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5,48/7 en 62 van de

Vreemdelingenwet, de algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, het

redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikels 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de

Rechten van de Mens (hierna “EVRM”);”

Wat de toekenning de vluchtelingenstatus betreft licht verzoeker het volgende toe:

“4. Met oog op het Verdrag van Genève, heeft verzoeker ernstige daden van vervolging ondergaan in

zijn land van herkomst en verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging in geval van terugkeer

naar Somalië.

Deze vervolgingen en vrees voor vervolging worden gemotiveerd door het behoren van verzoeker tot

een welbepaald sociaal groep, zijnde de Tamul gemeenschap, en wegens de aanwezigheid van een

religieuze fundamentalistische groepering in zijn afkomstregio, Al Shabbab.

De vervolgingen en vrees voor vervolging zijn dus gebonden aan het Verdrag van Genève. Enerzijds, in

huidig Somalisch context werd verzoeker rechtstreeks bedreigd en vervolgd door de militieleden van Al

Shabbab, de welke de burgers bedreigd en vervolgd voor religieuze redenen. Anderzijds, heeft

verzoeker een opeenstapeling van discriminerende gedragen en maatschappelijke regels ondergaan

omwille van zijn behoren tot de Tamul gemeenschap in Somalië, de welke door hun aard en herhaalde

karakter als vervolgingsfeiten tegenover een welbepaalde sociaal groep beschouwd moet worden.

Verzoeker heeft uitdrukkelijk die twee gronden voor vervolging ingeroepen in het kader van zijn

asielaanvraag (GV, p. 20)

5. Verzoeker is geboren te Sirinley en behoort tot de stam Tamul.

Verzoeker heeft een bijzonder profiel: hij is Tamul en hij is amper geschoold en geletterd. Deze

gegevens moeten eraan leiden dat verwerende partij met uiterst voorzichtigheid en grondigheid te werk

gaat in het beoordelen van zijn vrees voor vervolgingen. De ingeroepen problemen gelinkt aan zijn

behoren tot de Tamul gemeenschap te Somalië zijn coherent, plausibel en komen overeen met de

beschikbare informatie hieromtrent. Bovendien heeft verzoeker, op basis van de slechts enkele vragen

van de protection officier betreffende de discriminatie van de Tamul, zijn eigen ervaring voldoende

gedetailleerd en zijn vrees voor vervolging, alsook de onmogelijkheid om enige vorm van bescherming

te verkrijgen, daadwerkelijk gemaakt.

In tegenstelling met de bestreden beslissing menen we dat, op basis van het profiel van verzoeker, dat

hem de vluchtelingenstatus toegekend moet worden.

6. Een EASO rapport van 2014 benadrukte, in verband met, o.a. te Tamul, dat “Occupational groups are

at the lowest level of the social hierarchy of Somali society. They do not differ ethnically or culturally

from the majority population, but they are traditionally occupied in jobs considered impure or

dishonourable by the majority clans. These occupations, as well as other practices, are also viewed as

un-Islamic (haram). In contrast to the majority clans, they cannot trace back their genealogy to Prophet

Mohammed. Occupational groups generally speak the same standard Somali language as the majority

clans with whom they live, while a few have retained a special Somali argot which the majority clan

members do not understand. The use of these dialects has declined among the younger generation and

has by now almost disappeared. Their share of the Somali population is unknown. It is estimated at

approximately 1 % (…) the unarmed marginalized groups have more fears than people belonging to the

major clans and this will continue as long as the police and security forces are weak institutions. The

marginalized groups in this context are the caste groups, i.e. the Midgan, Tumal, Benadiris and Jareer.

It further reported that the marginalized groups have less access to business opportunities, likewise to

education and health facilities since they cannot pay for hospitalisation and medical services, school

fees etc. An international NGO working in South and Central Somalia notes that that there are two
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groups of people which are most vulnerable in Mogadishu. These two groups are either marginalized or

exploited and groups such as Midgan, Gaboye, Tumal and Jareer are marginalised in Mogadishu

(…)UNHCR considers that members of certain minority clans, such as the Midgan, Tumal and Yibir, who

were previously residing near or with majority clans, may be able to call upon the protection of majority

clans, if that historical relationship exists. However, given the breakdown in clan protection mechanisms

due to the ongoing conflict, as a result of which members of majority clans may no longer be able to rely

on such protection, the situation of members of minority clans living together with majority clans will be

precarious too (…)According to the ACCORD report on Joakim Gundel's lecture, minority groups in

Somalia "are not counted and their languages and cultures are neither accepted nor respected" (Dec.

2009, 14). They are reported to suffer "daily violence and persecution" (Somalia Report 18 May 2011).

Additionally, MRG writes that minorities across the country experience "denial and abuse of the whole

range of basic human rights," including subjection to hate speech, limited access to justice and

education, and exclusion from "significant political participation" and employment (Oct. 2010, 3, 14).

Further, the ACCORD report indicates that there is no state protection for minorities in Somalia,

including in Somaliland and Puntland (ACCORD Dec. 2009, 21”.

De vaststellingen in het bovenvermeld rapport komen overeen met wat verzoeker heeft verklaard

betreffende de manier waarop zijn stam in zijn afkomstregio beschouwd word (GV, pp. 15, 16, 17).

7. Verzoeker heeft een gegronde vrees voor vervolging door de militieleden van Al Shabaab, militie die

in zijn dorp steeds aanwezig is (voornamelijk ’s avond).

Verzoeker werd door twee militieleden benaderd, waaronder één die hem bekend was, Daudi Omar.

Zoals verzoeker het verklaarde gedurende zijn gehoor “Een van die mannen ken ik. Hij heeft me de

kans gekregen om er goed over na te denken. En die mannen die naar mij toegekomen zijn, waren net

als ik in de zelfde situatie als ik. Ze waren ook niet bij AS. De mannen die daar hebben gewoond. AS

heeft met hun allemaal, hun acties en plannen met hun hoofd gespeeld. Ik weet dat ze het daar niet

mee eens waren, maar nu wel. Het woord AS betekent jongeren, ze willen dat alleen jongeren daar

vechten. Dat is AS. De mensen die voor hun werken en de macht hebben zijn ook jongere mensen

maar ze proberen heel jonge mensen naar hun toe te trekken. Het zijn jonge mensen die niet moeilijk

zijn en makkelijk te beïnvloeden zijn” (GV, p. 22). Verzoeker heeft de rekruteringsstragie van AS

duidelijk uitgelegd: indoctrinatie van de jongeren en via deze jongeren, andere jongeren rekruteren (“ja,

ze probeerden mensen te overtuigen. Ze probeerden hun hoofd met hun plannen en ze proberen

aanslagen te laten plegen. U gaat naar de hemel. Ze proberen jongeren te overtuigen. Jihad is dat je

niet meer levend terugkomt. U gaat aanslagen plegen of u gaat iemand vermoorden”, GV, p. 23).

De verklaringen van verzoeker zijn eenduidig en plausibel. Bovendien duiden zijn verklaringen een

persoonlijke ervaring aan.

Verzoeker is een perfecte doelwit voor AS: moeilijke economische en sociale situatie, ongeschoold, oud

genoeg, sterk genoeg, nog beïnvloedbaar. Gezien de profiel van verzoeker had verweerder de plicht om

met uiterst zorgvuldigheid en voorzichtbaarheid, zijn asielaanvraag te beoordelen. In casu, en zoals in

een tweede middel uitgebreid aangetoond, werd dit niet gedaan.

Na zijn vlucht uit Somalië werd het gezin van verzoeker, waaronder zijn vader, weer bedreigd en

geslagen door de leden van Al Shabaab omwille zijn vertrek et die van zijn broer, M.

Verzoeker benadrukt dat zijn broer uit Sirinley gevlucht is omwille van de zelfde vervolgingsproblemen

en vreze, nl. de aanwezigheid van Al Shabaab en hun rekruteringsmethode, enerzijds, en zijn behoren

tot de Tamul clan, anderzijds. Hij is een erkende vluchteling in Nederlands (stuk 3).

Deze element vorm een serieus begin van bewijs van het asielrelaas van verzoeker. Verzoeker had

trouwens gedurende zijn gehoor meegedeeld dat zijn broer asiel had gevraagd in Nederlands, maar was

nog niet op de hoogte van zijn erkenning. Verwerende partij had dit element grondig moeten

onderzoeken! Echter, niets werd ondernomen door het CGVS en niets wordt hieromtrent gezegd in de

bestreden beslissing.”

In de punten 8 en 9 vraagt verzoeker om desgevallend artikel 48/7 van de vreemdelingenwet toe te

passen en verzoeker het voordeel van de twijfel te verlenen. Hij besluit:

“We vragen U dan ook met eerbied om de verklaringen van verzoeker volledig te willen herlezen en

deze op een objectieve wijze te onderzoeken. Inderdaad, zijn verklaringen zijn eenduidig en van goede

trouw. Ze zijn spontaan en duiden een persoonlijke ervaringen. Zijn verklaringen bevestigen dat hij een

gegronde vrees voor vervolging heeft in Afghanistan.
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Bovendien menen wet dat verweerder haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. In een tweede middel zal er U aangetoond worden dat de motivering van het CGVS

onvoldoende is en niet draagkrachtig is.

Voor alle hierboven vermelde redenen vraagt verzoeker U, met eerbied, de toekenning van de

vluchtelingenstatus.”

Daarna gaat verzoeker in op de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus:

“10. Met oog op de subsidiaire bescherming status, indien Uw Raad toch zou oordelen dat verzoeker

niet in aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band

gemaakt kan worden tussen één of meer van de gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1A van

het verdrag van Genève en de ingeroepen vrezen van verzoeker – quod non – dan hoeft hem de

subsidiaire bescherming toegekend worden wegens een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2, b) en/of c) van de vreemdelingenwet.”

Na een theoretische toelichting betoogt verzoeker verder als volgt:

“11. Verzoeker is een Somalische Staatburger. Er heerst in zijn land van herkomst een langdurige

binnenlandsgewapend conflict. Somalië is al jarenlang beschouwt als een “failed state”. Gezien de

aanwezigheid van de militie Al Shabab in de provincie Gedo en de gewapenden conflicten daaraan

gelinkt, de onmacht van de overheid zijn eigen burgers te beschermen en de discriminerende praktijken

tegenover de Tamul gemeenschap, loopt verzoeker een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, §2 b) en/of c) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker benadrukt dat hij zich niet bevindt in één van de voorziene uitsluitingsgevallen en dat hij de

voorwaarden voor de toekenning van de subsidiaire bescherming zoals voorzien door de

vreemdelingenwet, vervult.

We menen ook dat verwerende partij hieromtrent haar onderzoek plicht niet op een afdoende wijze heeft

uitgevoerd. Zoals meegedeeld supra zal er in een tweede middel U aangetoond worden dat de

motivering van het CGVS onvoldoende en niet draagkrachtig is.

Voor alle hierboven vermelde redenen vraagt verzoeker U met eerbied, hem de subsidiaire bescherming

status te verschaffen.”

- Het tweede middel luidt als volgt:

“Tweede middel afgeleid uit de schending van artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de vreemdelingenwet, algemene

rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald, de redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel, artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

(hierna “EVR”), artikelen 4 en 41 van de Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna

“Handvest”)

12. Verwerende partij meent dat er geen geloof gehecht kan worden aan de asielmotieven van

verzoeker omdat ze geen geloof hecht aan de afkomst regio van verzoeker, quod non.

Wij menen, ten eerste, dat de grieven die verweerder inroept niet voldoende zijn om het asielrelaas van

verzoeker als niet aannemelijk te beschouwen en, ten tweede, dat de Commissaris generaal zijn

motiveringsplicht niet op een afdoende wijze heeft beoefend.

Het Hof van Justitie beoordeelde dat de fundamentele rechten van de mens integraal deel uitmaken van

de algemene beginselen van de Unierecht. Artikel 41 van de Europees Handvest van de Grondrechten

van de Europees Unie (hierna “de Handvest”) de welke een fundamenteel recht bevat, wijdt het recht op

behoorlijk bestuur toe in de volgende termen:

“ 1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de

instellingen en organen van de Unie worden behandeld.

2. Dit recht behelst met name: het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor

hem nadelige individuele maatregel wordt genomen, het recht van eenieder om toegang te krijgen tot

het dossier hem betreffende, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de

vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim, de plicht van de betrokken instanties om hun

beslissingen met redenen te omkleden.

(wij onderlijnen)

de.

De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (in het

bijzonder artikels 2 en 3) en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, verplichten verwerende partij tot een
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materiële motivering van haar beslissingen. De “materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere

bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken

hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens

kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden)

zijn”. De beslissing van de Commissaris generaal moet met reden omkleedt zijn en op een afdoende

wijze gemotiveerd worden, zowel in rechten als in (de actuele) feiten, rekening houdende met de situatie

eigen aan verzoeker en de algemene situatie in het land van herkomst. “De formele motiveringsplicht

vereist dat de feitelijke en juridische motieven in de beslissing zelf weergegeven worden”.

Er dient ook benadrukt te worden dat “De machten welke de wet aan de administratie in het algemeen

belang toekent stellen haar niet vrij van de verplichting van voorzichtigheid, welke zich aan allen

opdringt”. Het evenwichtsuitoefening stelt de vraag of de administratie, in casu verwerende partij, bij

haar taakvervulling, de betrokken belangen niet onnodig schaadt. Conform de formele zorgvuldigheid is

verweerder verplicht haar beslissing met zorgvuldigheid voor te bereiden en uit te voeren. Bovendien, «

Ce devoir impose à l’administration de veiller, avant d’arrêter une décision, à recueillir toutes les

données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de pouvoir prendre une décision en

pleine et entière connaissance de cause »13. Inderdaad, “Wanneer het evenwel niet gaat over een

handeling die een beslissing inhoudt in het kader van een doelgebonden bevoegdheid dan is het

richtsnoer dat we moeten volgen het zorgvuldigheidsbeginsel. Hier is geen “kennelijke fout” vereist maar

volstaat de lichtste fout (“culpa levissima”)”. (Wij onderlijnen)

De Raad van State heeft de zorgvuldigheidsplicht als volgt beschreven : « veiller avant d’arrêter une

décision, à recueillir toutes les données utiles de l’espèce et de les examiner soigneusement, afin de

prendre une décision en pleine et entière connaissance de cause » (RvS, 23 februari, 1966, n°58.328) ;

« [procéder] à un examen complet et particulier des données de l’espèce, avant de prendre une

décision » (RvS, 31 mei 1979, n°19.671) ; « le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de

bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du

dossier, afin qu'elle puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (RvS nr 220.622

van 17 september 2012).

(Vrije vertaling : waken dat, vooraleer een beslissing genomen word, alle nuttige gegevens van de zaak

te verzamelen en deze zorgvuldig na te gaan om een beslissing in volle kennis van zaken te nemen;

naar een volledige en particuliere onderzoek van de feiten van de zaak overgaan vooraleer een

beslissing te nemen; het zorgvuldigheidsplicht maakt deel uit van de beginselen van behoorlijk bestuur

en verplicht de overheid om een zorgvuldig onderzoek van de feiten te uitvoeren, om alle nodige

inlichtingen te verzamelen om een zijn beslissing in volle kennis van zaken te nemen en na een redelijke

analyse te hebben gedaan van de nuttige elementen voor de oplossing van de zaak).

13. Verwerende partij heeft een onderzoek plicht de welke op een objectieve en zorgvuldige wijze

uitgevoerd moet worden. Het Hof van Justitie heeft artikel 4 van de Kwalificatie richtlijn betreffende de

beoordeling van de omstandigheden eigen aan een asielzoeker als volgt geïnterpreteerd: “Concreet

houdt deze, op de lidstaat rustende, samenwerkingsplicht dus in dat, indien de door de verzoeker om

internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet

samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven”. (Wij onderlijnen)

Vervolgend dient er nog gewezen worden naar artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2003 tot

regeling van de werking en de rechtspleging voor het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen bepalend dat : §1. De ambtenaar houdt rekening met de specifieke omstandigheden die de

asielzoeker betreffen, in het bijzonder desgevallend de omstandigheden dat hij behoort tot een

kwetsbare groep (…) §3. De ambtenaar onderzoekt de asielaanvraag op individuele, objectieve en

onpartijdige wijze. Hieromtrent werd er gesteld dat “It should be recalled that an applicant for refugee

status in normally in a particular vulnerable situation. He finds himself in an alien environment and may

experience serious difficulties, technical and psychological, in submitting his case to the authorities of a

foreign country, often in a language not his own”, alsook dat “It is a general legal principle that the

burden of proof lies on the person submitting a claim. Often, however, an applicant may not be able to

support his statements by documentary or other proof, and cases in which an applicant can provide

evidence of all his statements will be the exception rather than the rule In most cases a person fleeing

from persecution will have arrived with the barest necessities and very frequently even without personal

documents. Thus while the burden of proof in principle rests on the applicant, the duty to ascertain and

evaluate all the relevant facts is shared between the applicant and the examiner”
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Bovendien, “Very frequently the fact-finding process will not be complete until a wide range of

circumstances has been ascertained. Taking isolated incidents out of context may be misleading. The

cumulative effect of the applicant’s experience must be taken into account. Where no single incident

stands above the others sometimes a small incident may be “the last straw”; and although no single

incident may be sufficient, all the incidents related by the applicant taken together, could make his fear

well-founded. Since the examiner’s conclusion on the facts of the case and his personal impression of

the applicant will lead to a decision that affects human lives, he must apply the criteria in a spirit of

justice and understanding and his judgment should not, of course, be influenced by the personal

consideration that the applicant may be “an underserving case”17.

(Wij onderlijnen)

(Vrije vertaling: Vaak zal het feiten onderzoeksprocedure niet volledig zijn tot da teen groot aantal

omstandigheden worden vastgesteld. Afzonderlijke incidenten uit hun context nemen, kan misleidend

zijn. De cumulatieve gevolg van de ervaring van verzoeker moet in overweging genomen worden.

Wanneer geen unieke voorval boven de andere zit, kan soms een kleinere voorval de laatste druppel,

en alsook geen voorval op zijn eigen genoeg is, alle voorvallen meegedeeld door de verzoeker

samengenomen, kunnen zijn vrees als gegrond verklaren. Aangezien de conclusie van de onderzoeker

m.b.t de feiten van de zaak en zij persoonlijke indruk van de verzoeker leiding geven aan een beslissing

die menselijke leven affecteert, moet de onderzoeker het criterium in het geest van de justitie en

medelijden aanpassen, en zijn beoordeling zo nooit, natuurlijk beïnvloedt moet zijn door persoonlijke

overwegingen volgens de welke verzoeker een onverdienstelijke zaak is).

Het rapport UNHCR "Beyond the proof - Credibility Assesment in EU Asylum Systems" bevestigt dat de

individuele en contextuele omstandigheden in overweging genomen moeten worden bij het onderzoek

van een asielaanvraag18 en stelt dat “The assessment of the credibility of a presented fact is flawed if,

for example, it is carried out solely with reference to an assessment of the applicant’s statements, and

ignores available reliable documentary or other evidence bearing on the fact”19.

(Vrije vertaling: De aannemelijkheidsbeoordeling van een ingeroepen feit is onvolkomen in geval, vb, het

is enkel gestaafd op een verklaring van de verzoeker zonder rekening te houden met beschikbare en

betrouwbare informatie of andere bewijzen van de feit);

Het verzoek tot internationale bescherming van verzoeker moest door verwerende partij onderzocht

worden overeenkomstig alle hierboven vermelde vaststellingen en overeenkomstig alle hierboven meer

bepaalde wetsbepalingen en beginselen.

Wij menen dat dit in casu niet het geval is en dat het dus, ten onrechte is dat noch de

vluchtelingenstatus noch de subsidiaire bescherming status toegekend werd aan verzoeker.

14. De Commissaris generaal beweert dat er geen geloof gehecht kan worden aan de verklaringen van

verzoeker betreffende zijn verblijf in Somalië, quod non.

Om zijn beslissing te staven, meent verweerder dat verzoeker een gebrekkige kennis zou hebben van

de geografie van de regio, de droogteperiodes, de vluchtelingenkampen in Bardere en de politieke

situatie. Verzoeker betwist deze bewering.

15. Ten eerste, verzoeker benadrukt dat hij enkel naar de Koran school is gegaan, en dit enkel

gedurende 2jaar. Verzoeker moet als ongeschoold beschouwd worden en de protection officer had

hiermee rekening moeten houden gedurende het gehoor, o.a. via aangepaste vragen te stellen en

woordenschat, begrippen, uit te leggen indien blijkt dat verzoeker ze niet versta zoals de protection

officer het bedoelt. Bovendien heeft verzoeker voor zijn vlucht uit Sirinley, zijn dorp nooit verlaten,

behoudens 1 of 2 keer om bepaalde boodschappen te gaan doen in Bardere stad. Ten gevolge kent

verzoeker de geografie van zijn regio enkel zoals zijn ouders het hem hebben verteld.

Verzoeker ontwijkt de vraag niet betreffende de omliggende districten, zoals de Commissaris generaal

het stelt. Wel blijkt duidelijk uit het gehoorverslag (p. 5) dat verzoeker het verschil niet begrijpt tussen

dorpen en districten. Ten gevolge somt verzoeker namen van dorpen en/of districten die hij is

tegengekomen toen hij op vlucht was uit zijn dorp, richting Bardere. Waarom heeft de protection officer

niet gevraagd of verzoeker het verschil begreep tussen “dorp” en “district”? Een duidelijke uitleg zou

zeker en vast verzoeker geholpen hebben om nauwkeurig aan de vragen te antwoorden, rekening

houdend met zijn profiel, of allerminst een geldig uitleg te kunnen geven aan een eventueel gebrek van

antwoord.

Bovendien heeft verzoeker wel een persoonlijk beleving aangetoond m.b.t. zijn geografische kennis: “Er

daar is veel landbouw. Als u binnenkomt ruikt het meteen naar tabak” (GV, p. 5), “Als je naar Bardere

gaat, moet u oversteken. U heeft daar een kleine brug” (GV, p. 6), “Boven is het van metaal gemaakt en

beneden is het van hout gemaakt” (Ibidem), “Allebei, er is een kant voor auto’s en een kant voor

voetgangers” (Ibidem), “Mijn dorp is verdeelt in twee wijken. Eentje is Bulo Qorax en het andere heeft

Bulo Hoose. Het heet zo Buro Qoraw is waar de zon omkomt. Het ander is waar de zon neerdaalt” (GV,
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p. 29), “Er zijn twee gebouwen, dat is de school. Dat is van vroeger zoals ik het eerder verteld. Het heet

school Sirinley. Daarna heeft u ook een moskee, Sayid Warsame” (Ibidem), “U heeft een winkel tussen

de school en de moskee en de eigenaar heet Muse Farur. Die winkel is un Bulo Korax. Er is nog een

andere winkel in Bulo Hoose, en de iegenaar is Sharif Mohamed” (GV, p. 30). Betreffende deze winkels

legt verzoeker uit dat de eigenaars bekende personen zijn omdat zijn dorp niet zo groot is en dat ze

alleen deze winkels hebben. Het begrip “bekende mensen” gebruikt door de protection officer werd dus

duidelijk niet op een zelfde manier begrepen door verzoeker en de protection officer. Het was dan ook

de taak van verwerende partij om zijn vraag uit te leggen en desnoods te illustreren wat hij bedoelde

met “bekende personen”. Dit werd niet gedaan en de protection officer ging gewoon verder naar een

andere vraag (GV, p. 30).

Verzoeker heeft aan alle vragen omtrent zijn omgeving geantwoord en zijn verklaringen, die spontaan

zijn, duiden aan dat hij degelijk in Sirinley heeft geleefd vooraleer hij naar België is gekomen. Zou de

Commissaris generaal van mening zijn dat de door verzoeker gegeven informatie niet voldoende is, dan

had verwerende partij, ofwel gedurende het gehoor ofwel gedurende een nieuw gehoor, bijkomende en

meer precieze vragen moeten stellen. Bovendien zijn de verklaringen, zoals o.a. hierboven hernomen,

in geen geval ingestudeerde antwoorden zoals de Commissaris generaal het beweert.

16. Dezelfde conclusie dient getrokken te worden betreffende de kennissen van verzoeker over de

droogte periodes. Verzoeker heeft spontaan gesproken over de dramatische droogte van 2011 en van

de droogte van 2014 (GV p. 31, 32). Het feit dat verzoeker inderdaad geantwoord heeft dat hij overleefd

had aan die droogte dankzij God, is in geen geval een aanwijzing van een ontwijkend antwoordt. Zijn

antwoord komt overeen met zijn culturele en religieuze achtergrond en het feit dat hij ongeschoold is:

wat er in zijn leven gebeurt is de wil van God. De Commissaris generaal har hiermee rekening moeten

houden in de beoordelingen van de afgelegde verklaringen. De beweringen van de Commissaris

generaal hieromtrent tonen een gebrek aan kennissen van de moslimgemeenschap en hun gewoontes

aan, en vormt een materiële appreciatiefout in casu. Verzoeker benadrukt dat de protection officer nooit

over zijn “overlevingsstrategie” (stuk 1, p. 2) gevraagd heeft, wel, gewoon en algemeen “hoe kon u

overleven?” (GV, p. 31). De gegeven antwoord van verzoeker komt helemaal overeen met zijn profiel en

achtergrond.

In overeenstemming met de in het administratief dossier beschikbare informatie heeft verzoeker

duidelijk verklaart dat er heel veel personen overleden zijn, in heel Somalië, en dat veel personen zijn

gevlucht. Het louter feit dat personen in de omgeving van verzoeker niet van honger gestorven zijn is

geen aanduiding dat verzoeker geen persoonlijk geleefde verklaringen omtrent de droogte periode

aflegt…. De redenering van het CGVS is, hieromtrent, louter subjectief!

Verzoeker heeft inderdaad geen grondige kennis van de vluchtelingenkampen in de provincie Gedo en

district Bardere. Maar dat is het rechtstreeks gevolg van het feit dat verzoeker nooit zijn dorp heeft

verlaten! Deze uitleg is plausibel en coherent et wordt niet draagkrachtig – dat is ten minste op basis

van objectieve informatie – tegengesproken door de Commissaris generaal.

Bovendien heeft verzoeker duidelijk en coherent geantwoord. Het is dan ook ten onrechte en wegens en

veel te strenge appreciatie van de afgelegde verklaringen van verzoeker dat de Commissaris generaal

de antwoorden van verzoeker als algemeen en zonder persoonlijke beleving beschouwd. Ook is deze

appreciatie op geen enkele objectieve bron gestaafd. De bewering is louter subjectief!

Verzoeker wenst ook te onderlijnen dat verwerende partij van vraag naar vraag is overgegaan zonder

op bepaald belangrijke punten te insisteren. Indien ze van mening is dat verzoeker te algemene

informatie verschaf, dan is het haar plicht, overeenkomstig haar onderzoek plicht en

medewerkingsplicht, om dieper in te gaan en verzoeker meer vragen te stellen om zo veel mogelijk

informatie van hem te behalen. Men kan niet beweren dat de gegeven antwoorden te algemeen zijn als

er gedurende het interview niets in plaats werd gezet om aan deze te algemene informatie te verhelpen

(de vragen betreffende het dorp van verzoeker, de droogte periodes, zijn werk zijn hiervan

voorbeelden).

17. Vervolgens geeft de Commissaris generaal toe dat verzoeker over belangrijke gebeurtenissen,

strijdende partijen en bondgenoten heeft gesproken. Echter meent hij dat de kennissen van verzoeker

betreffende de lokale ontwikkelingen “een stuk beperkter en vager” is (stuk 1, p. 3), quod non.

Verzoeker wenst een uittreksel van het gehoorverslag over te nemen (GV, p. 28 – 29):

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 28-29]

De antwoorden van verzoeker komen overeen met zijn verklaringen: hij weet wat er in zijn dorp en

rechtstreekse omgeving gebeurd, maar van wat er in de provincie gebeurde weet hij niet omdat hij zo

goed als nooit buiten zijn dorp is geweest en ongeschoold is. Het feit dat verzoeker alleen kan vertellen

over waar hij gewoond heeft mag in geen geval beschouwd worden als een teken dat hij de gestelde
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vragen ontwijkt! Zulke appreciatie van de Commissaris generaal is subjectief en veel te streng.

Ook benadrukt verzoeker dat hij niet “goed geïnformeerd” is over andere politieke gebeurtenissen in zijn

regio en geeft als enig voorbeeld het bezoek van buitenlands presidenten tijdens de droogte van 2011 –

2012. Hieromtrent verklaarde verzoeker: “heel veel mensen zijn komen helpen, zoals de president van

Turkije, de president van Djibouti is gekomen, we hadden toen hulp overal” (GV p. 31). De protection

officer stelt geen andere vragen omtrent officiële bezoeken en de hulp gekregen van het buitenland. Het

verwijzen naar de komst van 2 presidenten gedurende de droogte duidt aan dat verzoeker daarover op

de hoogte is, maar kan niet beschouwd worden als een goede en/of grondige informatie hieromtrent,

des te meer dat verweerder niet dieper is ingegaan. Bovendien benadrukt verzoeker dat ze thuis een

radio hadden en dat hij deze informatie dus op de radio had kunnen horen. De bewering van de

Commissaris generaal “Het is opmerkelijk dat u goed geïnformeerd bent over andere politieke

gebeurtenissen zoals het bezoek van buitenlands presidenten aan Somalië tijdens de droogte van 2011

– 2012 maar weinig specifieke informatie over uw beweerde regio van herkomst kan weergeven” vindt

geen grond in het gehoorverslag en is louter subjectief.

Verzoeker wenst zijn verklaringen betreffende Sayid Warsame te verduidelijken. Het gehoorverslag

duidt duidelijk aan dat verzoeker zich op een bepaald moment verward heeft. Dat is menselijk en kan

hem niet verwijten worden.

Sinds het begin had verzoeker het over de moskee WARSAME, wat hij ook bevestigt (GV, p. 30). Said

WARSAME werd degelijk in Sirinley begraven, reden waarom een moskee zijn naam draagt in het dorp

van verzoeker. In 2009 zijn de leden van Al Shabab het lijk komen opdelven en hebben deze naar

Bardere verplaatst. Verzoeker verklaarde niet dat de leden van Al Shabab Sayid WARSAME “wegjoeg”

(stuk 1,p. 3), wel dat “hij is begraven in de moskee zelf en ze hebben de botten eruit gehaald en de

hebben ze meegenomen” (GV, p. 28). De verklaringen van verzoeker komen overeen met de informatie

van verwerende partij: Al Shabab desacraliseert graven, waaronder het graf van Sayid Warsame. Het

CGVS ondernam geen onderzoek over een dergelijk incident in Sirinley ano 2009. Nochtans zijn de

verklaringen van verzoeker plausibel en in lijn met de beschikbare informatie. Deze vormen dus een

begin van bewijs die grondig had moeten onderzocht worden door verwerende partij!

Het feit dat verzoeker zich, betreffende één gebeurtenis gedurende van het meer dan 4uur lang gehoor,

heeft verwart is zeker en vast geen voldoende aanduiding dat hij geen ware verklaringen aflegt en dat

hij niet aannemelijk zou maken afkomstig te zijn uit Sirinley. Bovendien zijn de verklaringen van

verzoeker niet onjuist.

De Commissaris heeft een veel te strenge appreciatie van de verklaringen van verzoeker de welke hij

op een onpartijdige wijze heeft beoordeelt. Bovendien mist hij zijn beweringen draagkrachtig te staven.

18. Verzoeker betwist ook de beweringen van het CGVS betreffende zijn verklaringen omtrent de clans.

Verzoeker heeft zijn clan lijn gegeven, aangeduid tot welke clan en sub clan hij behoort en waarvoor

deze gekend was, hoe de verhouding tussen zijn clan en de andere was in zij dorp en waarom de Tamul

het altijd moeilijk hadden (GV, p. 13, 15 & 16). Verder heeft verzoeker correct kunnen antwoorden op de

verdeling van de Boon clan (GV, p. 14). Bovendien komen de verklaringen van verzoeker hiermontren

overeen met de in het adminsitratief beschikbare informatie (adminsitratief dossier, stuk 9 “Country

Advice Somalie, 16 March 2011”: “Sources have identified the boon caste not only as a separate sab

group, or occupational grouping, of Somalia but also report that they are composed of a variety of

different groups,such as Yibir, Midgaan, Madiban, Tumal, Yahar and Yihir clans, as well as being

another name for the Madigan”)

Gedurende het gehoor heeft de protection officer meerdere keren het begrip “familieclan” gebruikt.

Alhoewel er duidelijk blijkt uit het gehoorverslag dat verzoeker dit begrip niet begreep (“Volgens onze

informatie is het geen familieclan. U bedoelt Boon? Ja. Hoezo? Ze zijn allemaal Boon”, GV p. 14) bleef

de protection officer het zelfde woord gebruiken zonder op een bepaald moment zijn vragen anders te

stellen, zijn vraag te illustreren of van woordenschat te veranderen! Dat vormt een schending van zijn

medewerkingsplicht!

Bovendien is het antwoord van verzoeker correct (weliswaar is het geen familieclan, maar ze behoren

allen tot de zogenaamde clan Boon),

Verweerder schrijft “ Voorst maakt u niet aannemelijk tot de Tumal-beroepsgroep te behoren. Uw uitleg

over uw etnische afkomst bevat immers enkele feitelijke onjuistheden” (stuk 1, p. 3), quod non.

Verzoeker stelt geen verwantschap tussen de Boon en de Tamul wel zegt hij dat Tumal verdeeld is

subclans en behoort tot de Boon clan (GV, p. 14), wat correct is en bevestigd wordt in het administratief

dossier van verweerder (administratief dossier stuk 9). Bovendien heeft verzoeker U aangeduid dat er

duidelijk een probleem was in het gebruikte begrip van “familieclan” door verwerende partij de welke

verzoeker niet verstond, en ten gevolge de vraag van de protection officer ook niet verstond. Het is dan
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ook ten onrechte dat de Commissaris schrijft dat verzoeker zou hebben beweren dat “ze allemaal familie

zijn van elkaar en blijkt er van uit te gaan dat Boon een clanfamilie is”. Deze vaststelling kan in geen

geval afgeleid worden van het gehoorverslag. De Commissaris generaal begaat een appreciatiefout!

19. In tegenstelling tot de beweringen van de Commissaris generaal heeft verzoeker een oprechte

inspanning geleverd om zijn asielaanvraag, waaronder zijn afkomstregio, aannemelijk te maken.

Bovendien komen zijn éénduidige en coherente verklaringen, zijn asielaanvraag staven.

De bestreden beslissing weigert de toekenning van de vluchtelingenstatus en de toekenning van de

subsidiaire bescherming status aan verzoeker wegens een louter subjectieve appreciatie en wegens

appreciatiefouten betreffende de verklaringen van verzoeker.

De grieven van verweerder moeten verwijdt worden, en een internationale bescherming, indien nodig op

basis van het voordeel van twijfel, aan verzoeker toegekend worden.

20. Verzoeker heeft twee problemen ingeroepen ter staving van zijn asielaanvraag: ten eerste, de

discriminatie die hij en zijn clangenoten ondergingen wegens hun behoren tot de Tamul clan en, ten

tweede, zijn vervolgingen door de militie Al Shabab.

Verzoeker betreurt ten zeerste dat er hem niet meer vragen werden gesteld betreffende de discriminatie

die de Tamul ondervinden in hun regio. Inderdaad, ten eerste is het de plicht in hoofde van verweerder

om grondig ieder asielmotief na te gaan. Ten tweede had een grondige onderzoek, verzoeker in staat

gezet om zijn behoren tot de Tamul clan te kunnen bewijzen.

We hebben U al getoond dat de beweringen dat verzoeker niet aannemelijk zou hebben gemaakt om

aan de Tamul clan te behoren, louter subjectief is een geen grond vindt, noch in de bestreden

beslissing, noch in het administratief dossier. Bovendien wents verzoeker te opmerken dat het CGVS

hieromtrent zijn onderzoek plicht schendt door een gebrekkige onderzoek betreffende de werkelijke

situatie van de Tamul gemeenschap in zijn afkomstregio.

Nochtans kunnen een opeenstapeling van discriminerende rechtsnormen en/of decimerende praktijken

beoordeelt zijn als een vorm van vervolging in overeenstemming met het Verdrag van Genève.

Verwerende partij was dan ook verplicht om deze ingeroepen asielmotief grondig na te gaan, wat in

casu niet werd gedaan. Ten gevolge is het onmogelijk voor verweerder om met alle kennis van zaken

een draagkrachtige beslissing te nemen, in rechte en in feite, betreffende de toekenning ow weigering

van de vluchtelingen status of van de subisidiaire bescherming status in hoofde van verzoeker.

Dit vorm een schending van de uitdrukkelijke motiveringsplicht van verweerder en is een grond tot

vernietiging van de bestreden beslissing.

21. Ten laatste wenst verzoeker te benadrukken dat één van zijn broer, M., een erkende vluchteling is in

Nederlands sinds 2015 (stuk 3). Ook zijn broer had zijn vrees voor vervolging door de militie Al Shabaad

en zijn behoren tot de Tamul clan ingeroepen.

Verzoeker verklaarde dit spontaan in het begin van zijn gehoor: “Hij is ook weggegaan toen die mannen

binnen zijn gekomen. Hij is ook gevlucht omdat hij bang van hun was, net als ik” (GV, p. 11).

Het is verwonderlijk dat hieromtrent niets werd onderzocht en niet wordt gezegd in de betreden

beslissing!

Een simpele aanvraag aan de Nederlandse asielinstanties omtrent de asielaanvraag van de broer van

verzoeker en zijn dossier, zou nochtans uiterst verrijkend zijn in huidig geval. Niet alleen zou

verwerende partij de verklaringen van verzoeker met deze van zijn broer, o.a. hun afkomst en verblijf in

Sirinley, kunnen vergelijken, ook heeft de asielaanvraag van zijn broer een (rechtstreeks) impact op de

asielaanvraag van verzoeker aangezien ze allebei de militie Al Shaba hebben gevlucht, militie die er

steeds de macht heeft en de bevolking beangstigd.

De aanwezigheid van de broer van verzoeker in Nederland is een essentieel element in casu. Dit

element werd echter niet onderzocht door het CGVS, wat een schending vormt van haart onderzoek

plicht.

Ten gevolge heeft de Commissaris generaal niet met alle kennis van zaken de beslissing omtrent de

asielaanvraag van verzoeker kunnen nemen, de welke beslissing dan ook niet voldoet aan de

uitdrukkelijke motiveringsplicht in hoofde van verweerder.

En schending van de motiveringsplicht vorm een grond tot vernietiging van de bestreden beslissing.

22. Wegens het profiel van verzoeker (jong, ongeschoold en nooit buiten zijn drop geweest) en het

algemene informatie over de provincie Gedo, district Bardere en dorp Sirinley, had verwerende partij

met uiterst voorzichtigheid en gedegenheid de risico dat verzoeker loopt in geval van terugkeer in

Somalië, nagaan.

Wij menen dat dit niet werd gedaan.

Zonder ander grondigere analyse in casu kan verweerder niet teruggestuurd worden naar Somalië.
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We menen dat verzoeker degelijk afkomstig is van de provincie Geod, dorp Sirinley en dat het niet

toegelaten is hem naar Somalië terug te sturen omwille van zijn gegronde vrees voor vervolgingen en

de reële risico’s tot ernstige schade wegens de uiterst gevaarlijke situatie en het binnenlandsgewapend

conflict die er heerst.”

Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker een kopie van een Nederlandse verblijfstitel van

M.A.I. (stuk 3).

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt bij

voorrang onderzocht in het kader van het vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. De Raad dient

daarbij een arrest te vellen dat gemotiveerd is en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt

aan de criteria van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet, waarbij hij duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. Verzoeker tracht de weinig doorleefde, beperkte en ingestudeerde kennis van zijn onmiddellijke

omgeving te minimaliseren door te verwijzen naar het feit dat hij als ongeschoold moet worden

beschouwd, zijn dorp eigenlijk nooit heeft verlaten en zijn geografische kennis via zijn ouders heeft

verworven. Verzoekers betoog kan echter niet overtuigen als verschoning voor zijn enerzijds

ontoereikende en anderzijds ingestudeerde kennis over zijn herkomst. Immers, zelfs van een persoon

zonder opleiding kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij doorleefde ervaringen kan geven en kan

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met

zijn beweerde regio van herkomst. De Raad benadrukt dat een beperkte scholing niet inhoudt dat

verzoekers inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet

aangetoond) of verzoeker zouden verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te omschrijven, te

meer daar hij samen met zijn vader en twee broers werkte op landbouwgronden van een dorpsgenoot

en hij zich zodoende minstens een landbouwkundige en maatschappelijke opmerkzaamheid eigen heeft

gemaakt. De Raad merkt op dat verzoeker tekortschoot wanneer hem naar een persoonlijk oogpunt

gevraagd werd, daar hij slechts een gebrekkige theoretische ingestudeerde kennis kon weergeven,

maar geenszins zijn omgeving vanuit zijn eigen standpunt kon beschrijven. Zo kan verzoeker niet

ernstig voorhouden het verschil niet te kennen tussen een dorp, district of provincie. Bij aanvang van de

asielprocedure gaf verzoeker immers aan dat hij afkomstig was uit Sirinley. Hij situeerde dit in de

provincie Gedo, maar verwees ook (foutief) naar het district Garbaharey (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 4).

Tijdens het CGVS-interview antwoordt verzoeker dat zijn dorp Sirinley dan weer in het district Bardere

ligt, maar blijkt onwetend te zijn over andere districten in de provincie. Zelfs wanneer verzoeker wordt

gevraagd naar de provinciehoofdplaats van Gedo (Garbaharey) blijkt hij zijn gebrekkige kennis over de

districten rond Bardere niet te kunnen verbeteren (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 4-5). Het is ook niet

ernstig dat verzoeker nagenoeg onbekend is met elementaire aspecten van zijn eigen onmiddellijk

waarneembare, actuele en visuele leefwereld, zoals wat hij onderweg naar Bardere en in Bardere als

herkenningspunt ziet, welke dorpen dichtbij Sirinley of welke dorpen stroomopwaarts aan de rivier

liggen. Verzoekers verklaringen over Marda, een dorp dat dichtbij Sirinley stroomopwaarts aan de rivier

ligt, illustreren nogmaals verzoekers beperkte kennis die bovendien een sterk ingestudeerd karakter

vertoont. De motivering van de bestreden beslissing op dit punt is pertinent, vindt steun in het

administratief dossier en wordt overgenomen.

Verzoekers verklaringen over de droogte van 2011-2012 zijn nog frappanter, aangezien hij geenszins op

een doorleefde wijze kan uitleggen hoe zijn familie aan voedsel en andere basisproducten geraakte

tijdens deze periode van schaarste. Zijn vage verklaringen over hoe hij aan voedsel geraakte en het feit

dat verzoeker geen weet heeft van kennissen die door deze droogte zijn gestorven, duiden erop dat hij

deze droogte niet werkelijk heeft meegemaakt. Verzoeker werd nochtans gevraagd om te vertellen hoe

dat was voor zichzelf in die periode, hoe hij kon overleven, hoe hij aan water en voedsel geraakte, of er

organisaties waren die hielpen met het voedsel, enzovoort. Er werd met andere woorden gepeild naar

zijn overlevingsstrategie. Uit de informatie in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 12, nrs.

3-7) blijkt dat de droogte in 2011 hard toesloeg in het district Bardere, zeker voor families die steunen op

landbouw, zoals verzoekers familie, en dat de situatie en de voedselschaarste zo erg was in Somalië

dat dit wordt beschouwd als een humanitaire ramp waarbij meer dan 250.000 mensen stierven, er grote

vluchtelingenkampen ontstonden in de buurt van Bardere vlakbij het dorp van verzoeker, en er tot in

2015 nog steeds vluchtelingen aan de buitenkant van de stad wonen ten gevolge hiervan. Dat

verzoeker, die beweert afkomstig te zijn uit Sirinley in het district Bardere, dichtbij Bardere waar hij een

paar keer is geweest, waar er volgens hem vooral landbouwers waren en zijn familie moest zien te

overleven door te werken op de landbouwgronden van een dorpsgenoot (CGVS-gehoorverslag, stuk 5,



RvV X - Pagina 15

p. 5, 8-10), nauwelijks zelf iets merkte van de droogte in 2011-2012, is dan ook geheel onaannemelijk.

Dit geldt des te meer voor een vijftien-zestienjarige landbouwer. Bovendien blijkt verzoeker

gelijklopende en dus weinig doorleefde antwoorden te geven over het feit dat er in 2014 eveneens een

dergelijke droogte heerste met ernstige voedselschaarste als gevolg, terwijl hij toen ouder was en dus

ook meer verantwoordelijkheden moet gehad hebben.

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker zijn beweerde herkomst uit Sirinley in

de provincie Gedo niet aannemelijk maakt, omdat zijn kennis van de lokale (politieke) ontwikkelingen

eerder beperkt en vaag blijft. De verwijzing naar zijn verklaringen over een leider van het district

Bardere, de tegenstanders van Al Shabaab kaderen in een aantal algemene gebeurtenissen, die

verzoeker wel lijkt te kennen, waarbij zijn kennis teruggaat tot 2009 en dus ingestudeerd overkomt

(CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 28). Geenszins blijkt hieruit echter dat verzoeker in het dorp Sirinley

vlakbij de stad Bardere in de provincie Gedo gewoond heeft, laat staan er opgegroeid is en er verbleven

heeft tot zijn beweerde vertrek in juni 2015. Hieraan kan geen geloof worden gehecht omwille van het

feit dat hij wel op hoogte is van het bezoek van buitenlandse leiders in Mogadishu en hulp die van

“overal” kwam, omdat hij dit op de radio had gehoord, maar een gebrekkige kennis heeft over feiten die

zich in Sirinley en omgeving hebben afgespeeld, zoals de grafschennis van Sheikh Sayid Warsame. De

Raad kan slechts vaststellen dat verzoekers kennis over zijn regio enerzijds frappant onwetend en

foutief is en tevens weinig doorleefd en anderzijds theoretisch en ingestudeerd is.

Nog frappanter is verzoekers beperkte, tegenstrijdige en foutieve kennis over zijn clan en over de clans

in zijn regio en in Somalië. Zo verklaarde verzoeker bij aanvang van de asielprocedure over zijn etniciteit

het volgende: “Tumal – Sonami – Difle” (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 4), terwijl hij tijdens het CGVS-

interview een clanlijn opgeeft als volgt: “Naser > Abdi > Osman > Qodax > Difle > Sonami > Xuntow >

Birqalin > Fiqi > Omar > Isse > Adde > Tumal > Boon” (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 13). Een

dergelijke uitbreiding van zijn clanlijn doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoekers

verklaringen. Verzoeker laat ook de motivering ongemoeid dat hij niet op de hoogte blijkt van

clanconflicten in zijn regio van herkomst, waarbij wordt vastgesteld dat hij niet op deze vragen wenst te

antwoorden door naast de kwestie te antwoorden. Verder beweerde verzoeker tevens dat de clan Tumal

– waartoe hij zou behoren – onderverdeeld is in twee: Isman en Issa Warabeye, terwijl hij daarvoor

verklaarde dat Isman Warabeye subclans zijn van de Boon op dezelfde hoogte als Tumal (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 13). Verder stelt verzoeker dan weer dat Tumal is onderverdeeld in Isman en

Issa Adde (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 14). Dergelijke incoherente verklaringen duiden erop dat

verzoeker zijn clankennis onvoldoende heeft ingestudeerd. In het CGVS-interview wordt verder duidelijk

aangegeven aan verzoeker dat Boon geen familieclan is, in tegenstelling tot wat verzoeker verklaart

(CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 14): “- Is alles wat u hebt opgenoemd familie van elkaar?

Ja, het zijn allemaal Boon.

– Volgens onze informatie is het geen familieclan.

U bedoelt Boon?

– Ja.

Hoezo? Ze zijn allemaal Boon.

– Volgens onze informatie is Boon een verzamelnaam voor verschillende clans en groepen.”. In

tegenstelling tot wat verzoeker beweert, blijkt uit de landeninformatie geenszins dat er sprake is van een

“familie”clan en werd verzoeker hier tijdens het CGVS-interview nadrukkelijk op gewezen. De Raad

merkt tot slot nog op dat verzoekers verklaringen over de clan van D.O. die hij van vroeger reeds kende

in het dorp omdat ze samen voetbalden en die verzoeker probeerde te rekruteren zijn geloofwaardigheid

verder ondergraven. Hij verklaart dat deze jongeman tot de Ajuran behoorde, maar hij weet niet van

welke grote clan hij deel uitmaakt (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 23). Dergelijke onwetendheid over

zijn clan, over de clansituatie in zijn regio en over de clans in zijn omgeving en in Somalië in het

algemeen is geheel onaannemelijk, gezien de gestructureerde clancontacten het sociaal en economisch

leven bepalen in Somalië en de kennis hiervan onmisbaar is voor het dagelijkse leven, het

handelsverkeer en bovendien levensnoodzakelijk tijdens gevechten of conflicten. De toelichting in het

verzoekschrift doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

Verzoekers algemene geloofwaardigheid wordt verder ondergraven door zijn verklaringen over zijn

reisweg en zijn paspoort. Hij verklaart vanuit Mogadishu te zijn vertrokken met zijn eigen paspoort

voorzien van een geldig Iraans visum op 17 september 2015. Drie dagen na zijn vlucht naar Iran, bereikt

verzoeker Turkije waar hij vijf dagen verblijft vooraleer hij in Mytilini in Griekenland aankomt en de dag

nadien doorreist naar Athene. Uit de Eurodac-hit blijkt echter dat verzoekers vingerafdrukken op 5

oktober 2015 in Mytilini werden genomen, terwijl verzoeker er volgens zijn verklaringen nog voor het

einde van september moet zijn vertrokken (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 10; Dossier overgemaakt aan
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CGVS, stuk 14, hit eurodac). Over zijn paspoort verklaarde hij bij aanvang van de asielprocedure dat hij

dit heeft gebruikt om naar Iran te reizen en het daar weggooide (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 8). Tijdens

het CGVS-interview heeft verzoeker enerzijds verklaard dat hij zijn paspoort nog had toen hij hier was

aangekomen, waarna hij zich gedeeltelijk verbetert en verklaart dat de smokkelaar dit heeft afgenomen,

terwijl hij anderzijds verklaarde dat hij zijn paspoort moest achterlaten en afgeven in Iran van de

smokkelaar (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 4 en 18).

Verzoeker kan tot slot niet worden bijgetreden dat het document over zijn broer een voldoende basis

kan zijn om alsnog zijn nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Het gaat immers

om een kopie van een verblijfstitel die werd uitgegeven op 7 oktober 2015, waarbij het verblijfsrecht van

5 maart 2015 wordt gematerialiseerd. Verzoeker verklaarde bij aanvang van de asielprocedure dat zijn

broer reeds acht jaar geleden naar Nederland zou zijn gereisd en over een verblijfsvergunning beschikt,

maar dat hij geen contact heeft met hem (DVZ-verklaring, stuk 13, p. 7, 8 en 9). Tijdens het CGVS-

interview op 3 maart 2016 stelt hij dan weer dat zijn broer in Nederland nog geen verblijfsvergunning

heeft, maar er een hoopt te krijgen en dat hij ondertussen wel met zijn broer belt (CGVS-gehoorverslag,

stuk 5, p. 11). Bijgevolg acht de Raad het niet aannemelijk dat verzoekers vluchtrelaas dat gebaseerd is

op een en al leugenachtige verklaringen, in dezelfde zin dient te worden beoordeeld als dat van zijn

vermeende broer in Nederland. De Raad benadrukt immers dat elke asielaanvraag op individuele

merites wordt beoordeeld.

De Raad treedt de Commissaris-generaal bij in de vaststelling dat verzoeker niet aannemelijk heeft

gemaakt te behoren tot de Tumal en daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Sirinley in het district

Bardere, in de provincie Gedo. De motieven van de bestreden beslissing zijn pertinent, vinden steun in

het administratief dossier en worden door de Raad overgenomen.

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

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

vreemdelingenwet, noch aan de voorwaarden voor de omkering van de bewijslast, zoals bepaald in

artikel 48/7 van de vreemdelingenwet.

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

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

dat hij afkomstig is uit de voorgehouden regio in Somalië waar deze feiten zich zouden hebben

voorgedaan. Er kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker voorgehouden herkomst, noch

aan zijn Tumal afkomst.

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

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

48/3 van de vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Gelet op het feit dat verzoeker zijn beweerde herkomst uit Sirinley, in het district Bardere, in de provincie

Gedo in 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 aldaar. Met betrekking tot de vraag of verzoeker 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 Somalische nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van

herkomst niet volstaan. De verwijzingen naar de algemene mensenrechtensituatie in het verzoekschrift

zijn dan ook niet nuttig.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de asielprocedure zijn ware identiteit en

herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt.

Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar

België, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is – in

de zin van artikel 48/5, § 3, van de vreemdelingenwet – te meer verzoeker op dit punt uitdrukkelijk en

herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-interview en dus veelvuldig de kans heeft gekregen
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de nodige relevante elementen aan te brengen (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 2, 32 en 34). De Raad

kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Somalië geen zwaarwegende gronden

voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

terug te zenden naar de Commissaris-generaal.

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 drieëntwintig december tweeduizend zestien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


