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nr. 194 896 van 13 november 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LYS

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

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 20 juli 2017 heeft

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

staatlozen van 16 juni 2017.

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 8 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 oktober 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat M. LYS verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 14 mei 2016 België is binnengekomen, diende op 18

mei 2016 een asielaanvraag in.

1.2. Op 16 juni 2017 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

verzoekster bij aangetekend schrijven van 16 juni 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 18/05/2016

Overdracht CGVS: 10/06/2016
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U werd gehoord op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 21

april 2017 van 14u tot 17u. U werd bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat

meester Gaspard loco voor meester Lys was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U beweert over de Somalische nationaliteit te beschikken en geboren te zijn te Sabib, Afgoye-district,

Lower Shabelle. U behoort tot de Lelkase-Darod-clan. U verlaat Sabib in uw 54ste levensjaar. Uw vader

H.O. is een soldaat bij het Siad Barre regime en daarom vestigt hij zich in Sabib. Uw eerste man

A.I.M. sterft in 2009 wanneer een verdwaalde kogel hem raakt, in jullie huis, in zijn slaap. U heeft zes

kinderen met uw eerste man, Ah., Am., O., Far., Fay. en H. In 2011 huwt u met S.A.M.H., een neef van

uw eerste man die een heel stuk jonger is dan u en afkomstig is uit Mogadishu. U blijft al die tijd in Sabib

om voor de kinderen te zorgen, S.A.M.H. verkoopt kledij, onder andere in Elasha Biyaha. Ah. vertrekt en

raakt vermist in Libië. Al Shabab komt naar uw huis en neemt vier van uw kinderen en uw man mee

naar een plaats om ze op te leiden, uw kinderen kunnen ontsnappen. Op 30 maart 2016 komt Al

Shabab bij jullie om naar de kinderen te vragen, uw dochter Am. is er en stelt dat zij de kinderen

meegenomen hebben en jullie niet weten waar ze zijn, hierop wordt ze doodgeschoten voor uw ogen en

valt u flauw. De volgende nacht komt Al Shabab terug, u verklaart hetzelfde, ze willen u ook

neerschieten maar het geweer weigert dienst en ze slagen u, u valt opnieuw flauw. Al Shabab vecht

onderling en u wordt meegenomen door een buurman, uw nicht, F.M.H., die in de Verenigde Staten

woont, deze stelt dat u naar Hamar moet. U wordt, met een hijab aan, naar Hamar overgebracht, waar u

verblijft tot u op 13 april 2016 naar Nairobi reist met het vliegtuig en zo verder reist naar België alwaar u

aankomt op 17 mei 2016. U dient een medisch attest in (dr. M.J.Z., dd. 18/04/2017)

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 (CGVS p. 3) blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige

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

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

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

aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

Het CGVS merkt allereerst op dat u gebrekkig meewerkt tijdens het gehoor, nochtans wordt u gewezen

op uw medewerkingsplicht (CGVS p. 3), maar verzaakt u daar gedurende het volledige gehoor

doelbewust aan. U antwoordt uiterst zelden spontaan op een vraag, antwoordt naast de kwestie, kaatst

vragen terug of stelt zelfs ronduit dat er u geen vragen gesteld worden of dat u niet tevreden bent met

het soort vragen dat u gesteld wordt (voorbeelden; CGVS p.4, 5, 6, 7, pp. 10-11, pp. 23-24) .
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Het is duidelijk dat u bewust niet wil antwoorden op de vragen die uw afkomst moeten aantonen, u wordt

hier dan ook veelvuldig op gewezen en u krijgt dan ook vaak de kans om een werkelijk inzicht in uw

herkomst te geven en de waarheid te vertellen (voorbeelden; CGVS p. 7, pp. 9-10, pp. 14-15).

U heeft uw hele leven in Sabib, Afgoye, gewoond (CGVS p. 4, p. 5) en verlaat het dorp bijna nooit, u

beweert dat er nooit een reden geweest is om het dorp te verlaten gezien “volgens de Somalische

traditie” (CGVS p. 5), mannen voor het inkomen zorgen en vrouwen thuis blijven om eten te maken voor

de kinderen (CGVS pp. 4-5). Het blijkt te gaan om een procedé dat u het volledige gehoor aanhoudt,

namelijk dat van ongeletterde Somalische vrouw waardoor u over weinig kennis zou moeten

beschikken. Vaak wanneer u met hiaten geconfronteerd wordt komt u hier op terug (voorbeelden; CGVS

p. 2, p. 4, p. 17, p. 22, p. 23). Nochtans is het niet omdat iemand niet kan lezen of schrijven dat deze

persoon geen kennis over zijn directe leefomgeving en de situatie aldaar kan hebben. Het blijkt net dat u

niet over een dergelijke kennis beschikt, maar wel over een ontkoppelde, ingestudeerde kennis (CGVS

p. 11, p. 22, p. 24). Bovendien, zoals hieronder uitvoerig zal blijken, blijkt u pienter genoeg om het

volledige gehoor uit te leggen waarom u zaken niet moet weten en om vragen te ontwijken, ook hier

wordt u op gewezen (CGVS p. 23). Er kunnen bovendien vraagtekens geplaatst worden bij uw profiel

van ongeletterde vrouw, zo blijkt dat u in een bepaalde mate Engels kan, u antwoordt

verschillende malen voor de vertaling (CGVS pp. 7-8) en u antwoordt verschillende malen in het Engels

(CGVS p. 3, p. 12). U beweert hierover dat u Engels geleerd heeft in het [opvang]centrum (CGVS p. 3,

p. 27) en dat - wanneer jullie het Frans [in het opvangcentrum] niet begrijpen iemand het voor jullie

vertaalt naar het Engels. Wanneer u er op gewezen wordt dat u dan Engels moet kunnen, stelt u dat de

andere Somaliërs het in het Somalisch vertalen voor u (CGVS, p. 27). Nochtans blijkt uit het

gehoorverslag dat u wel degelijk duidelijk Engels verstaat en blijkt deze omslachtige uitleg dus niet

afdoende te zijn. Hierbij komt dat u bijvoorbeeld beweert dat u datums niet kent omdat u ze “niet

opschrijft” (CGVS p. 21), maar dat u vele datums wel exact kan geven (zie verder). Ook uw geheugen

en uw ziektes gebruikt u om hiaten te verklaren (CGVS pp. 5-6, p. 10, pp. 21-22). Echter kunnen ook

hier ernstige vraagtekens bij geplaatst worden zoals hieronder besproken zal worden. Het CGVS kan

ook ernstige vraagtekens plaatsen bij uw algehele geloofwaardigheid, uit uw administratief dossier blijkt

dat uw vingerafdrukken vier maal genomen moeten worden door PRINTRAK (zie “inschrijving NDL”

administratief dossier) en er wordt vermeld dat het om “slechte kwaliteit” gaat (zie “inschrijving van de

asielaanvrager”. U wordt hier op gewezen op de zetel van het CGVS (CGVS p. 18), u stelt eerst dat u

niet weet hoe komt, en erna dat het is omdat u een droge huid heeft en u daardoor nu water drinkt,

wanneer u gevraagd wordt of u geprobeerd heeft uw vingerafdrukken te manipuleren. U wordt gevraagd

of droge huid er voor zorgt dat je geen vingerafdrukken hebt, waarop u stelt dat u niets over computers

kent (CGVS p. 19). Het CGVS ziet de vage en ontwijkende natuur van dit antwoord als een indicatie dat

u doelbewust informatie over uw eigen persoon probeert achter te houden. Bovendien wilt u geen

duidelijkheid scheppen over uw gezondheidstoestand en hoe u deze beleefd heeft in Somalië. Ook dit

toont aan dat u informatie over uw eigen persoon wil achterhouden. U zaait doelbewust, verwarring door

de vragen hieromtrent uit de weg te gaan. U stelt dat u, in Sabib, gezond bent (CGVS p. 5) en het pas

weet na een scan in België. Nochtans blijkt bij uw registratie dat er staat dat u diabetes heeft, u moet dit

dus logischerwijs zelf verklaard hebben bij aankomst in België (zie administratief dossier, “inschrijving

asielaanvrager”) gezien er staat dat u dit al ongeveer drie jaar heeft (zie “Inschrijving NDL”,

administratief dossier) op het moment van registratie (dd. 18.05.2016). Wanneer u er op gewezen wordt

dat u het zelf moet verklaard hebben, stelt u dat “ze” zeiden dat u symptomen heeft (CGVS p. 5). U blijft

vaag, u stelt dat “een dokter” het u gezegd heeft (CGVS p. 6). Echter, daarop beweert u hoofdpijn te

hebben door uw problemen met Al Shabab, maar u stelt niet wanneer u dan naar deze dokter gegaan

bent (CGVS pp. 5-6). Wanneer u gevraagd wordt hoe het voelt om in Europa te zijn, na een heel leven

in Sabib, Somalië, geweest te zijn, stelt u dat u de ziektes gekregen heeft door “angst en schoten”,

hierop wordt u gevraagd of u daardoor diabetes (CGVS p. 5) gekregen heeft, waarop u enkel naar

uw asielmotieven verwijst zonder een verband te leggen met deze ziekte. U wordt op de verwarrende en

veranderde verklaringen gewezen en u stelt enkel dat u hoofdpijn heeft (CGVS p. 6). U krijgt echter de

kans om er op te gaan hoe u uw gezondheidssituatie, die volledig samen hangt met uw (manier van)

leven, beleefd heeft in Sabib, waarop u enkel zegt dat er zon is en u daarom zweet en fysieke arbeid

moet uitvoeren. U antwoordt hiermee niet op vragen over uw eigen situatie, dus er wordt u gevraagd

waar zieke personen, in het algemeen, naar toe kunnen, waarop u stelt dat er in Marerey een hospitaal

is (CGVS p. 6). Plots stelt dat u daar zelf gaat, u kan weet echter niet wanneer (CGVS p. 7). Zo blijkt dat

u hier pas opkomt wanneer het u letterlijk gevraagd wordt en u, ook hier, erg vaag blijft. Nochtans zou

uw gezondheidssituatie in Somalië een erg belangrijk onderdeel van uw leven aldaar moeten zijn. U

stelt dat er u daar, in Marerey, gezegd wordt dat u symptomen heeft, u stelt dat, omdat Somaliërs geen

onderwijs genieten, ze er gewoon stellen dat je symptomen hebt. Nochtans moet er voor het vaststellen

van symptomen, logischerwijs, ook enige kennis zijn.
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Nog opmerkelijker, u stelt plots dat u in België geen symptomen heeft, tegenstrijdig aan wat u eerder

verklaard heeft (CGVS p. 7). Dit alles is een duidelijke aanwijzing dat u geen verband kunt leggen

tussen uw eigen reële situatie en hoe u deze in Sabib beleefd zou moeten hebben.

U stelt zelf dat Afgoye, de hoofdstad van het district waar u woont, amper 10 km van uw woonplaats

verwijderd is (CGVS pp. 3-4). Het CGVS kan er dus van uit gaan dat u een erg goede kennis heeft over

uw regio en uw eigen leven aldaar. Opmerkelijk hierbij is dat u eerst letterlijk stelt nooit uit uw dorp te

gaan en dat u enkel één keer door Afgoye gaat, met de auto, wanneer u vlucht (CGVS pp. 4-5). U

herhaalt deze stelling op de letterlijke vraag of u nooit naar de buurdorpen gaat (CGVS p. 5). Hieruit kan

afgeleid worden dat u beweert nooit in die dorpen geweest te zijn. Nochtans blijkt verderop dat u wel

naar een buurdorp gaat, namelijk naar Marerey voor het hospitaal aldaar (CGVS p. 7). Het is vreemd

dat u, gezien dit gelinkt is aan uw eigen gezondheidssituatie, dit eerst vergeten zou zijn. Bovendien, u

stelt dat Marerey het eerste dorp richting Afgoye is. Wanneer u gevraagd wordt of er een dorp tussen

Sabib en Marerey inligt, stelt u eerst enkel “huizen”, “velden” en “veel apen”. Zelfs wanneer de vraag u

gesteld wordt of er dan geen dorp met een naam ligt, komt u er eerst niet op, pas na verschillende

malen herhalen, stelt u dat Canoole er ligt (CGVS pp. 7-8). U identificeert bovendien de rivier,

de Shabelle, als hét belangrijkste in uw dorp (CGVS p. 4), echter wanneer u, gezien deze rivier zo

centraal staat in het dorpsleven, gevraagd wordt hoe deze dan stroomt en om zo de dorpen in uw

directe omgeving te situeren, slaagt u hier niet in. U heeft het zelf over Marerey, Sabib en Canoole en u

wordt dan ook gevraagd in welke van deze dorpen de rivier het eerst passeert, gezien u stelt dat ze van

Middle Shabelle, Lower Shabelle instroomt en door Afgoye gaat alvorens naar de dorpen die u noemt te

gaan (CGVS p. 10), de vraag moet u negen keer gesteld worden voor u stelt dat de rivier richting

Marerey stroomt, hoewel Marerey dichter bij Afgoye ligt (zie kaart administratief dossier). U wordt

duidelijk gemaakt dat u zelf stelt dat de rivier van Afgoye komt en zo naar Sabib stroomt, waarop u stelt

dat de rivier van Beledweyne komt en zo via Middle-Shabelle naar Lower-Shabelle stroomt. U kan dus

niet antwoorden over uw eigen directe regio, maar u kent wel de stroom van de Shabelle in het

algemeen. U wordt er op attent gemaakt dat het zo lijkt alsof u een kaart van buiten leert en het een

simpele vraag is, vooral voor iemand die meer dan een halve eeuw op dezelfde plaats woont, u krijgt

nog drie maal de kans om te verduidelijken waar Marerey dan ligt, maar u slaagt er enkel in om de

vraag terug te stellen aan de protection officer (CGVS p. 11). Hierop stelt u dat de rivier “naar links”

stroomt, en kent u de dorpen in die richting, u wordt er op gewezen dat u eerder zei dat hij in de andere

richting stroomt en u stelt enkel “dit zijn de dorpen met de velden en de kanalen”. Dit alles is dermate

verward te noemen dat het ook aantoont dat u niet, 54 jaar lang, in Sabib verbleven heeft.

Bovendien, u heeft een opmerkelijke clansituatie voor een inwoner van Sabib. U bent lid van de Darod-

clan Musse- Lelkase (CGVS p. 8), wanneer u gevraagd wordt of er veel leden van deze clan zijn in

Sabib, stelt u, enkel mensen die er wonen van bij de vorige overheid (CGVS p. 8). Vooreerst kan u geen

werkelijke inschatting maken van de lokale clansituatie, nochtans is de clan de hoeksteen van de

maatschappij in Somalië (zie COI administratief dossier). Volgens u is de Hintir, een Jareer-clan er in de

meerderheid (CGVS p. 8), u wordt gevraagd welke clan er de meeste macht heeft, waarop u stelt “Hintir

is de Hintir, de eerstgeborene is Caagagay”, wat geen antwoord is op de vraag, de vraag wordt u, voor

de regio, opnieuw gesteld, maar u houdt het op hetzelfde antwoord. Waarop u letterlijk gevraagd wordt

of de Jareer dan veel macht hebben en u stelt van niet, u krijgt nogmaals de kans om op de vraag te

antwoorden, waarop u deze gewoon terugkaatst, daarna wordt de vraag u nog zes keer gesteld en

wordt u er op gewezen wordt dat u de vraag moet beantwoorden in plaats van telkens te ontwijken. U

wordt er ook op attent gemaakt dat het erg vreemd is dat iemand die 54 jaar lang op dezelfde plaats

woont, hier niet spontaan op kan antwoorden (CGVS p. 9). Uiteindelijk stelt u dat in Afgoye de Cadcad,

“de witte mensen”, de macht hebben. Nochtans blijkt uit de COI dat dit een kleine, namelijk de Gibil Cad,

ofte de blanke mensen, een kleine minderheidsclan is. Ook de Jareer is een minderheidsclan (zie COI),

het is dus erg opmerkelijk dat u deze beide clans als machthebbers bestempelt. Ook de clan Garre,

volgens u zijn deze Hawiye, benoemt u als machtige clan. Nochtans zijn volgens de COI zowel Jareer

als Garre minderheidsclans die niet behoren tot de pastorale meerderheidsclans van Somalië en

worden deze in meer of mindere mate gediscrimineerd (zie COI administratief dossier). Pas wanneer u

gevraagd wordt om een Hawiye-clan, buiten de Garre, te noemen stelt u dat de Ayr, onderdeel van de

Habr Gedir-clans, er ook wonen. Sinds de burgeroorlog is deze er erg machtig (zie COI) daar wordt u

dan ook op gewezen, waarop u stelt dat de Habr Gedir niet van de regio komen, maar domineren

met macht, iets wat u nochtans in verschillende formuleringen en met veelvuldige kansen uitgebreid

bevraagd is. Dit toont aan dat u niet over een spontaan inzicht beschikt, u stelt enkel dat u “ziek bent” in

uw hoofd. Er wordt u gevraagd of u attesten heeft dat dit invloed heeft op uw geheugen en u stelt dat de

dokter het geschreven heeft (CGVS p. 10), nochtans blijkt uit uw medisch attest niets over

geheugenproblemen (zie administratief dossier).
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Dit alles is des te opmerkelijk omdat u zelf stelt dat zowel uw eerste man als uw tweede man Habr Gedir

– Sacad zijn (CGVS pp. 15-16). Na de dood van uw eerste man moet u een familielid van uw tweede

man huwen, iets wat aantoont dat u in nauw contact staat met uw schoonfamilie, een Habr Gedir-

familie, en u dus wel degelijk beter op de hoogte van de situatie van de Habr Gedirs zou moeten zijn,

gezien u een rechtstreekse band met hen beweert te hebben. U stelt zelf, wanneer u gevraagd wordt

hoe het is om niet tot de meerderheidsclan te behoren maar tot een clan die als vijand beschouwd wordt

in de burgeroorlog, stelt u dat u gehuwd bent in de vredestijd en dat deze eindigde na Siad Barre

(CGVS p. 19), maar dat er in Sabib geen problemen zijn gekomen hierna.

Ook hier blijft u dus erg vaag en oppervlakkig. Daarbij komt dat u weigert inzicht te geven in uw

werkelijke situatie en die van uw familie. U stelt dat de Leelkase de kleinste Darod-clan is en ze komen

uit de “stad” Goldogob bij Galkayo (CGVS p. 13). Volgens de kaarten waarover het CGVS beschikt

maakt het district Goldogob deel uit van de Mudug-provincie in Puntland (zie COI administratief dossier).

Volgens de informatie van het CGVS is de Leelkase inderdaad een clan die in Mudug voorkomt (zie coi

administratief dossier). U stelt er nooit geweest te zijn en volgens u is Somalië een federatie en een

“mix”, een erg ontwijkend antwoord (CGVS p. 13). Er wordt u gevraagd waar uw vader geboren is,

waarop u stelt dat hij een soldaat geweest is, bij Siad Barre en dat u in Sabib geboren bent, hierop wordt

u gevraagd waarom jullie er blijven en hoe de lokale Habr Gedir een Darod behandelt. U antwoordt niet

op de vraag, er wordt u dus gevraagd of u van Goldogob bent, waarop u stelt dat u er niet van komt,

maar uw vader “daar geboren” is en u “daar” geboren bent, en uw zus “daar is” en jullie er waren tijdens

de vrede en niet tijdens de oorlog (CGVS p.13) . Nochtans is de oorlog in Somalië begonnen met de val

van het regime van Siad Barre, begin jaren 1990 (zie COI administratief dossier) en stelt u er tot 2016

(CGVS pp. 4-5) geweest te zijn. Hoewel u stelt dat uw vader “daar” geboren is, stelt u plots dat u niet

weet waar uw vader geboren is omdat hij sterft wanneer u jong bent, wanneer u gevraagd wordt waar

uw moeder geboren is, stelt u in Sabib, nochtans stelt u ook dat zij Leelkase is en kan u niet uitleggen

waarom ze dan niet geboren is in Goldogob (CGVS p. 14), ook hier raakt u niet verder dan de erg vage

en algemene stelling dat Somaliërs “overal” wonen en dat de Habr Gedir jullie niets aandoen, jullie zijn

arm en werken op de velden (CGVS p. 14). Ook hieruit blijkt verder dat u de lokale clansituatie niet

op uzelf kan betrekken. Zo stelt u dat uw familie de velden huurt van vrienden die tot de Hintir-clan

behoren. Hierop wordt u de simpele vraag gesteld om de namen van deze vrienden te geven, waarop u

alweer niet antwoordt, de vraag wordt u drie keer gesteld, maar u ontwijkt telkenmale (CGVS p. 14).

Nochtans woont u uw hele leven in dit dorp en maakt de landbouw een belangrijk deel van uw leven uit

in het dorp (CGVS p.4, p. 6).

Ook over de landbouw op zich gaat u over tot beperkte en vreemde verklaringen. Dit blijkt uit

deze veelzeggende passage waaruit duidelijk blijkt dat u bepaalde feiten van buiten leert maar ze niet

kan koppelen aan uw eigen bestaan; “Kan u me over velden vertellen en problemen die daar kunnen

zijn? Geen problemen, we plantten en brachten water op het veld. Zal ik over de gewassen vertellen?

Dus in de recente jaren waren er geen problemen dan met die velden en hoe u ze bewerkte? Jawel

Maar waarom zegt u eerst niet en dan wel? Zal ik u over de droogte vertellen? Dit is weer een manier

van antwoorden van iets dat vanbuiten geleerd is en niet zelf geleefd? Ik leefde daar Ok, vertel me dan

alles over de velden en alles dat daar gebeurde? Er was eens droogte en inflatie Wat is inflatie? Dat is

de prijs van een kilo suiker van 12 000 naar 30 000 Andere problemen met de rivier? Overstromingen ik

weet de datum niet, wacht wacht wacht, (denkt na), 20ste (zwijgt) Is het lang geleden? Niet zo lang Wat

is dat dan? Meerdere jaren? De overstroming? Ja? Ik vergat de datum, maar verschillende keren, 1 2 3

4 meer Maar uw velden zijn bij de rivier? Ja , ernaast Dus u moet toch meer specifiek zijn? De

overstroming? Verschillende keren. Wat doet een boer als er floods zijn? Als het water komt? Mensen

komen samen en blokken water met metaal Wanneer was de laatste keer dat dit gebeurde? Ik wil geen

onbekende datum geven Maar een jaar dan? Ik kan de datum niet zeggen. (CGVS pp. 24-25)” U stelt

eerst dat er geen problemen zijn, dan vist u naar de problemen waar u het, spontaan, zou over moeten

kunnen hebben, dan komt u met een abstracte uitleg over inflatie wanneer het over droogte gaat,

nochtans heeft u zelf landbouwvelden om te bewerken, en tot slot kan u amper aannemelijk maken dat

u velden heeft aan de rivier. Nochtans stelt u zelf eerder; “Wat was er het meest belangrijk voor u? Het

belangrijke dat er door gaat, is de rivier, er zijn de velden waar mensen van afhangen, de Shabelle

rivier. (CGVS p. 4)” Het feit dat u het hier maar erg gebrekkig en uiterst vaag over kan hebben, toont

dan ook aan dat u er niet geleefd heeft. Bovendien blijkt u tot een opmerkelijke verklaring over te gaan

wanneer u stelt dat u niets weet omdat u een nomade bent (CGVS p. 22), terwijl u er voor altijd

gezegd heeft dat u uw dorp nooit verlaat en u van de landbouw leeft (zie hierboven). U wordt hier op

gewezen en u stelt dat u een nomade bent omdat dat iemand is die niets weet. Ook hier gebruikt u dus

een opmerkelijk argument om uw gebrekkige kennis te willen verklaren.



RvV X - Pagina 6

Pas wanneer u er zelf op gewezen wordt dat er kort voor uw vertrek overstromingen zijn, lijkt het u te

binnen te vallen (CGVS p. 25). U stelt dat het in Hawo Tako, in Afgoye-stad is, nochtans blijkt uit de

informatie (zie COI administratief dossier) duidelijk dat er veel landbouwvelden vernietigd zijn tijdens

deze overstromingen.

Er zijn nog meer aanwijzingen die wijzen in de richting van een ingestudeerde kennis, zo geeft u,

specifieke data over machtswissels tussen Al Shabab en de overheid in uw dorp Sabib, namelijk 24

oktober 2014 en 13 of 15 maart 2015 (CGVS p. 12), wanneer u gevraagd wordt hoe het komt dat u die

data zo exact kent, stelt u dat u op dat moment vlucht en gebeten wordt door een slang in de velden

(CGVS p. 12), nochtans gaat het over twee verschillende momenten maar u stelt niet welke van beide

data u bedoelt. U wordt er op gewezen dat u, als ongeletterde vrouw, dus data kent en u stelt dat u het

kent door uw kinderen, die datums op hun telefoons aan u voorlezen. Wanneer u er op gewezen wordt

dat het niet is omdat iemand een datum aan u voorleest dat u zich die exact herinnert, stelt u, plots, dat

u gebeten bent door een insect, deze keer dus geen slang, en het u zich daarom herinnert. U wordt er

op attent gemaakt dat het gaat om twee verschillende gebeurtenissen en of het dan twee keer zo

gebeurd is, waarop u enkel stelt “het stopt niet, een keer komt de overheid, dan Al Shabab”, u wordt er

op gewezen dat u eerst specifieke data geeft en nu stelt dat het “non-stop” is (CGVS p. 13) en u

bevestigt dat het om “ontelbare” keren gaat. Er wordt u dus naar het zwaarste gevecht gevraagd en u

stelt dat het in 2014 is, wanneer u in een veld “op een plaats” bent (CGVS p. 13). Ook hier verandert u

uw verklaringen en kan u slechts vage en verwarrende antwoorden geven. Dit is des te opvallender

gezien u, wanneer het u verderop in het gehoor opnieuw gevraagd wordt, wanneer Al Shabab en de

overheid gevochten hebben in uw dorp, u de datum niet weet, en het jaar niet. U stelt nochtans opnieuw

dat u die dag gevlucht bent en gebloed heeft, net de reden waarvoor u, even ervoor de datums exact

beweert te kennen. U wordt gevraagd hoe het kan dat u net ervoor deze datums dan eerst wel zo exact

kent en nu niet meer, u ontwijkt de vraag. Wanneer? Ik schrijf de datums niet op, ik weet het niet Maar

andere kent u net wel? Die weet ik, want ik had pijn, het is iets dat ik meemaakte Na maart 2015,

nog zo’n gevechten toen u er was? Van de derde maand? Ik was hier 2015? Incidenten? U zei dat A-S

en de overheid vochten, wanneer weer? Ik weet de datum niet, het jaar niet Maar ervoor kon u het

perfect? Ik vluchtte die hele dag, ik bloedde, het was een verschrikkelijke dag Hoe kan het dan dat een

uur geleden u die datums kende en nu zelfs niet het jaar? Nu? De incidenten? Dus u zei eerder laatste

maart 2015, in de buurt, zelfde erna? Ik weet niet hoe te schrijven op de computer of met de pen.

(CGVS pp. 21-22)” Er wordt u dan ook meermaals gevraagd of er na maart 2015 nog incidenten waren,

waarop u stelt dat u “niet weet hoe te schrijven op de computer of met de pen” (CGVS p. 22). U wordt er

op gewezen dat het zo lijkt alsof u het vanbuiten geleerd heeft, waarop u enkel stelt dat u “ziek in uw

hoofd” bent en dat u niet weet wat u zegt, zelfs niet als het u herhaald wordt (CGVS p. 22).

Bovendien, over een aantal effectieve gebeurtenissen in uw dorp weet u niets. Wanneer u

gevraagd wordt of er recent militaire checkpoints zijn opgeworpen in de dorpen in de buurt, waarop u

stelt dat er wel zijn tussen Afgoye en Hamar (Mogadishu), maar niet in de buurt. Hierop wordt u er op

gewezen dat er in de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest zijn bij opgeworpen checkpoints

zijn geweest in uw directe omgeving, onder meer in Sabib, Marerey en Raqeyle (CGVS p. 23), allemaal

dorpen die u zelf eerder genoemd heeft (CGVS pp. 6-12) en incidenten in Mordinley, een dorp dat

volgens de kaart waarover het CGVS beschikt (zie administratief dossier), vlakbij ligt. U antwoordt

ontwijkend dat Al Shabab en de overheid “vechten als in een voetbalgame” (CGVS p. 23) en dat er geen

belangrijke incidenten in de dorpen waar u bent geweest zijn. U weet tevens niet dat er in augustus

2015 Somalische soldaten zijn omgekomen bij een gevecht met Al Shabab in uw dorp, nadat er eerst

een hit and run van Al Shabab geweest is en daarop een troepenmacht uit Banadir gestuurd wordt.

Bovendien heeft u geen weet van vermoorde districtscommissarissen van uw district Afgoye, zoals Ali

Addow (CGVS p.25), in 2015 (zie COI administratief dossier) noch Omar Mudey, vermoord in 2008

of Abdullahi Ideey vermoord in 2015 (CGVS p. 22, zie COI administratief dossier).

Over uw medisch document stelt het CGVS dat het uw medische toestand an sich niet in twijfel trekt.

Echter, zoals hierboven uitvoerig gesteld, laat u het CGVS doelbewust in het ongewisse over uw

medische voorgeschiedenis en blijkt uit niets in het ingediende attest dat u geheugenproblemen heeft.

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

afkomstig te zijn uit het district Afgoye, 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 Afgoye heeft verbleven, kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan.
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Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. 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 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 uitdrukkelijk

geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië. (U werd er vervolgens op gewezen dat het niet

volstaat om louter te verwijzen naar uw Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw

asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere

verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent

uit Somalië afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS

de mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt.

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

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

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

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

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

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. Verzoekster voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“- Artikel 1 van de Conventie van Genève van 28 juli 1951

- Artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

- Artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen

- Artikel 4, §3 van het Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen van 11 juli 2003 ;

- Het algemeen rechtsbeginsel van onpartijdigheid

- De beoordelingsfout

- De algemene zorgvuldigheidsplicht”.

Na een korte theoretische toelichting betwist verzoekster de onpartijdigheid van de “protection officer”

en gaat in op de verschillende elementen die haar hiertoe doen besluiten. Zij licht toe als volgt:

“Het vermoeden dat verzoekende partij Engels zou spreken is op geen enkel element gestaafd en blijkt

een vooroordeel van de Protection Officer (PO) te zijn die dit al meldt tijdens zijn algemene introductie

(zie p. 2 van de gehoorverslag, liijkt engel te verstaan) wat de onpartijdigheid van de PO in vraag stelt.

Ook van de start van het gehoor stelt de PO dat verzoekende partij niet op de vragen zou beantwoorden

en zegt hij : kan u dan op de vraag beantwoorden, is Afgoye ver weg (CGVS, p. 4) terwijl verzoekende

partij al gezegd heeft dat het ongeveer 10 km is (zie CGYS p. 3).

Van de start van het gehoor blijkt de PO al te hebben beslist dat verzoekende partij niet van Sabib

afkomstig is aangezien hij al insinueert dat zij het van buiten zou hebben geleerd (zie gehoorverslag, p.

7). Ook later in het interview lijkt hij overtuigt dat verzoekende partij de waarheid niet vertelt aangezien

hij herhaaldelijk stelt dat zij hem beter de waarheid vertelt, en dat hij dus meent dat zij aan het liegen is

('zie o. a. pp. 9-10).

Het feit dat verzoekende partij soms moeite heeft te begrijpen wat er van haar verwacht wordt en wat de

bedoeling van de vraag is, is niet verbazend. Het wordt haar ook gevraagd om onmiddellijk te melden

wanneer zij iets niet begrijpt (indien u iets niet begrijpt is het belangrijk dat u dat onmiddellijk zegt zodat

ik het opnieuw kan uitleggen, gehoorverslag, p. 2). Het is dan ook weinig consequent te stellen wanneer

er voor verduidelijking gevraagd te stellen dat verzoeker gewoon op de vraag moet antwoorden zonder

die te verduidelijken en later in de beslissing te stelen dat verzoekende partij de vragen gewoon

weerkaatste terwijl zij eigenlijk voor verduidelijking vroeg.

Dit is bijzonder het geval voor de vraag naar de meerderheidsclan in de regio van verzoekende partij.

Verzoekende partij vraagt herhaaldelijk of er gevraagd wordt naar de meerderheidsclan van haar dorp,

haar district of de provincie en of er bedoeld word met de meerderheidsclan de clan die daar de macht

heeft of die daar gewoon de meerderheid heeft.

Deze vragen voor verduidelijking werden nooit duidelijk beantwoord en er werd meer tijd, woorden en

energie gebruikt om te stellen dat verzoeker blijkbaar niet de waarheid vertelde dan de vraag te

herformuleren.

Het vermoeden dat verzoekende partij uit Galkayo of Golgobod komt ook uit het niets, louter omwille

van de clan van verzoekende partij (CGVS, p. 13).

Een andere aanwijzing dat alles eigenlijk verdacht zou zijn is dat de PO stelt dat de advocaat met de

hulp van de tolk overlegt met de asielzoeker en dat hij frans praat met asielzoeker, wat eigenlijk een
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onbegrijpelijke stelling is (ofwel wordt er frans gesproken ofwel wordt er overlegt met de hulp van de

tolk).

Al deze elementen laten bij verzoekende partij de indruk dat haar situatie niet onpartijdig onderzocht

werd en dat er voor het gehoor al een overtuiging was bij de PO dat zij liegt, wat tegenstrijdig is met het

beginsel van onpartijdigheid.

Het is ook in het licht van deze omstandigheden die een negatieve sfeer veroorzaken in het verloop van

het gehoor dat de medewerkingsplicht van verzoekende partij beoordeeld moet worden.”

Na een theoretische uiteenzetting over de nationaliteit van het land ten aanzien waarvan de

asielaanvraag dient te worden onderzocht, vraagt verzoekster om rekening te houden met haar profiel

van een oude, niet geschoolde en afhankelijke Somalische vrouw. Er mag aldus geen academische

kennis van haar verwacht worden. Zij voert verder aan dat zij heeft uitgelegd dat zij het dorp Canole niet

spontaan vermeldde omdat dat dorp vlakbij Sahib gelegen is. Daarnaast herhaalt ze haar verklaringen

dat ze niet weet waarom er vier pogingen nodig waren voor het afnemen van haar vingerafdrukken en

dat ze wel heeft meegewerkt. Zij stelt dat de commissaris-generaal hier ook geen verklaring voor biedt

en betwist het gegeven dat dit feit een aanwijzing vormt van haar gebrekkige medewerking, gezien dit

“hoogstens een slechte werking van de toestellen aantoont”. Verzoekster volhardt dat ze, rekening

houdende met haar profiel, veel doorleefde informatie heeft gegeven over Somalië en haar regio van

herkomst, zodat haar herkomst aannemelijk moet worden beschouwd. Bovendien voert ze aan dat haar

asielrelaas ook geloofwaardig is.

Verzoekster voert vervolgens aan gezien haar Somalische nationaliteit niet wordt betwist,

onduidelijkheid over haar verblijf geen beletsel vormt om haar nood aan bescherming ten aanzien van

Somalië te onderzoeken, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad. Verzoeker wijst opnieuw op

haar profiel van een alleenstaande en oude vrouw, naar Somalische standaarden. Verzoekster citeert

uit het arrest Elgafaji van het Europees Hof van Justitie van 17 februari 2009 en betoogt dat dit een in

concreto analyse van de veiligheidssituatie vereist, rekening houdend met het profiel van verzoekster en

ongeacht of de loutere aanwezigheid in Somalië op zich voor alle burgers een reëel risico inhoudt op

ernstige schade of een schending van artikel 3 van het EVRM. Verzoekster haalt vervolgens de arresten

“R.H. t. Zweden” van het EHRM en “MOJ & Ors” van de UK Upper Tribunal aan, evenals informatie van

het “UNHCR” en van de “COI Focus” van Cedoca om te besluiten dat haar de subsidiaire

beschermingsstatus dient toegekend te worden op basis van haar profiel.

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoekster volgende stukken bij het verzoekschrift:

- Rapport “Country information and guidance Somalia: Security and humanitarian situation in south and

central Somalia” van het UK Home Office van juli 2016 (stuk 3)

- “UNHCR Position on returns to southern and central Somalia (Update I)” van mei 2016 (stuk 4)

- Rapport “International protection considerations with regard to people fleeing southern and central

Somalia” van UNHCR van januari 2014 (stuk 5).

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoeksters 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 verzoekster al dan niet beantwoordt

aan de criteria van 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. Een algemene en

theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen of nationale bepalingen of

beginselen in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoekster aanspraak kan

maken op een status van internationale bescherming.

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

Zoals ieder 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 dient de

waarheid te vertellen. Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van

vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn. De afgelegde verklaringen

mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. Hij dient door een coherent relaas en kennis van

voor het relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas

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

van de relevante bijzonderheden voorkomen.
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De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan

slechts worden toegestaan als voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet.

2.3. De Raad merkt vooreerst op dat verzoekster kan worden gevolgd dat de moeilijkheden die werden

ondervonden bij het afnemen van haar vingerafdrukken en de verklaringen die zij hieromtrent aflegde

niet a priori een indicatie vormen dat zij doelbewust de asielinstanties trachtte te misleiden. De Raad

merkt echter op dat dit motief bijkomstig is en niet determinerend, en dus niet belet dat verzoeksters

verklaringen omtrent haar profiel en vermeende regio van herkomst ongeloofwaardig werden bevonden,

hetgeen steun vindt in het administratief dossier en uit het onderstaande genoegzaam zal blijken.

Na lezing van het administratief dossier is de Raad van oordeel dat verzoekster niet kan worden

bijgetreden in zoverre zij meent dat reeds voor aanvang of tijdens het CGVS-interview enige

vooringenomenheid in hoofde van de “protection officer” bestond, wat ertoe leidde dat verzoeksters

asielaanvraag niet met de nodige onpartijdigheid werd onderzocht. Verzoeksters verweer hieromtrent

kan niet dienstig worden aanvaard. Uit het loutere feit dat de “protection officer” tijdens CGVS-interview

bepaalde vaststellingen doet, verzoekster confronteert met de ongeloofwaardigheid van haar

verklaringen, bepaalde kritische vragen stelt teneinde meer duidelijkheid te bekomen over bepaalde

aspecten en verzoekster aanspoort om mee te werken en de waarheid te vertellen kan niet blijken dat er

sprake is van enige vooringenomenheid of partijdigheid in hoofde van de “protection officer”. Uit het

administratief dossier en de bestreden beslissing kan verder evenmin enige vooringenomenheid of enig

gebrek aan objectiviteit worden afgeleid. De Raad benadrukt dat de ambtenaren van het

Commissariaat-generaal onpartijdig zijn en geen persoonlijk belang hebben bij een positieve of

negatieve beslissing ten aanzien van de kandidaat-vluchteling. Als dusdanig bieden zij de nodige

garanties inzake objectiviteit.

Verzoekster kan evenmin worden gevolgd waar zij stelt dat zij enkel vraagde voor verduidelijking. De

Raad stelt immers vast dat de “protection officer” duidelijke vragen stelde, doch dat verzoekster zich bij

het antwoorden van de vragen beperkte tot een proces van het terugkaatsen van de vragen en het

geven van ontwijkende antwoorden, waaruit geenszins blijkt dat verzoekster enkel om verduidelijking

vroeg, en waardoor de “protection officer” zich genoodzaakt zag de vragen tot meerdere keren opnieuw

te moeten stellen om een concreet antwoord op de gestelde vraag te krijgen. Uit het doelbewust en

veelvuldig ontwijken van de vragen door verzoekster blijkt enkel dat de “protection officer” het nodige

geduld aan de dag heeft gelegd en heeft geprobeerd om alsnog een concreet antwoord van verzoekster

te krijgen. Hieruit kan geenszins enige vooringenomenheid in hoofde van de “protection officer” blijken.

Bovendien verklaarde verzoekster bij aanvang van het CGVS-interview de tolk te begrijpen (CGVS-

gehoorverslag, stuk 5, p. 2) en op het eind geen bijkomende opmerkingen maakt met betrekking tot het

verloop van het CGVS-interview en de uitwisseling tussen de “protection officer”, de tolk en haarzelf.

Daarnaast merkt de Raad op dat de wijze waarop het CGVS-interview wordt begeleid op zich geen

verklaring biedt voor de vaststellingen in de bestreden beslissing en in casu geenszins een verschoning

kan bieden voor verzoeksters gebrekkige medewerking tijdens het CGVS-interview. Uit de veelheid aan

vage, onwetende en ontwijkende antwoorden die gegeven werden door verzoekster kan slechts blijken

dat zij de verklaringen die zij aflegt omtrent haar regio van herkomst niet kan toelichten wanneer hierop

doorgevraagd wordt. De Raad is van mening dat dit de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen

omtrent haar regio op fundamentele wijze ondermijnt. Van een asielzoeker mag immers worden

verwacht dat hij voor de asielinstantie coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat

hij zijn verblijf in zijn land van herkomst, gelet op het belang ervan voor de beoordeling van zijn

asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige wijze weergeeft in iedere fase van het

onderzoek.

Na lezing van het administratief dossier kan verzoekster dan ook geenszins worden bijgetreden dat zij

veel doorleefde informatie heeft gegeven over haar regio van herkomst. De commissaris-generaal

oordeelde terecht dat verzoekster uiterst vage, ondoorleefde, ingestudeerde, inconsistente, onwetende,

foutieve en ongeloofwaardige verklaringen aflegde omtrent (i) haar gezondheidssituatie in haar regio

van herkomst, (ii) haar geografische omgeving, (iii) de clans in haar regio, (iv) haar eigen clansituatie,

(v) de landbouw, (vi) machtswissels tussen de overheid en Al Shabaab en (vii) socio-politieke

gebeurtenissen in haar eigen regio.
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Verzoeksters verweer in het verzoekschrift omtrent haar geografische kennis kan niet dienstig worden

aanvaard, gezien het loutere feit dat Canole naast Sabib gelegen is, geen afbreuk doet aan de

bevindingen dat het niet aannemelijk is dat verzoekster dit dorp niet spontaan zou vermelden wanneer

haar wordt gevraagd of er nog een dorp tussen Sabib en Marerey ligt (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p.

7). Verzoekster slaagt er voor het overige niet in om de motieven van de bestreden beslissing in

concreto te weerleggen, doch tracht slechts de bevindingen over haar kennis te minimaliseren door te

verwijzen naar haar profiel van een oude, ongeschoolde en afhankelijke vrouw. De Raad stelt echter

vast dat de bestreden beslissing reeds terecht oordeelde dat geen geloof kan gehecht worden aan

verzoeksters scholingsgraad. Verzoekster brengt geen concrete argumenten of gegevens aan die de

motivering in de bestreden beslissing hieromtrent in een ander daglicht kunnen plaatsen. Bovendien

kan, zelfs van een vrouw van oudere leeftijd met een beperkte scholing en een zekere mate van

afhankelijkheid, redelijkerwijs worden verwacht dat deze doorleefde ervaringen kan geven en kan

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

haar beweerde regio van herkomst. De Raad benadrukt dat een dergelijk profiel niet inhoudt dat

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

aangetoond) of verzoekster zouden verhinderen haar directe omgeving en leefwereld te beschrijven.

Verzoekster kan aldus niet ernstig voorhouden dat een academische kennis van haar verwacht werd,

gezien uit het CGVS-gehoorverslag blijkt dat verzoekster werd ondervraagd met vragen die aansluiten

bij verzoeksters eigen leefwereld en profiel, doch dat zij zich beperkt tot het afleggen van uiterst vage en

inconsistente verklaringen hieromtrent. Verzoeksters profiel kan dan ook niet overtuigen als

verschoningsgrond voor haar ontoereikende kennis met betrekking tot haar directe leefomgeving. De

Raad is aldus van mening dat bovenstaande vaststellingen verzoeksters verklaringen over haar

vermeende regio van herkomst ernstig ondermijnen.

De motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief

dossier en wordt aldus overgenomen door de Raad, behoudens het motief omtrent verzoeksters

vingerafdrukken.

Uit het bovenstaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij afkomstig is uit Sabib,

in het district Afgoye, in de regio Lower Shabelle in Somalië. Hierdoor kan evenmin geloof gehecht

worden aan de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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 verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

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

dienaangaande. Verzoekster toont niet aan dat zij 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 verzoekster de beweerde herkomst uit Sabib, in het district Afgoye, in de provincie

Lower Shabelle in Somalië niet aannemelijk maakt, 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 aldaar.

Met betrekking tot de vraag of verzoekster 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.

Ook de door verzoekster in beroep bijgebrachte documenten laten niet toe tot een ander besluit te

komen, nu deze slechts algemene aanwijzingen bevatten die steeds dienen te worden getoetst aan het

individuele geval dat voorligt.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoekster om tijdens de asielprocedure haar ware identiteit en

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

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

België, noch over het element of verzoekster afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te

meer daar verzoekster op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het CGVS-

interview en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen

(CGVS-gehoorverslag, stuk 10, p. 2-3, 14).
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De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in Somalië 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.

2.5. Verzoekster 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. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou 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 dertien november tweeduizend zeventien

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


