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nr. 196 780 van 18 december 2017

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Ethiopische nationaliteit te zijn, op 23 augustus 2017

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

staatlozen van 20 juli 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 22 september 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

17 oktober 2017.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat A. LOOBUYCK verschijnt

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw opeenvolgende verklaringen bent u een etnisch Somalische en bezit u de Ethiopische

nationaliteit. U bent een nomade afkomstig uit Agarweyne in de regio Jijiga in Ethiopië. U bent

analfabeet en weet niet hoe oud u bent. U werd als baby in Agarweyne onder een boom gevonden door

uw adoptiemoeder, Gini (H.D.W.S.A.S.). Zij en haar echtgenoot, Mohamed (A.O.G.O.) -

uw adoptievader- behoren de clan Samaroon, ook gekend onder de benaming Gadabursi. U hoedde het

vee van uw adoptieouders. Uw adoptiemoeder liet u besnijden volgens het Faraonische type (type 3).

Door de besnijdenis kreeg u gezondheidsproblemen.
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Wanneer uw menstruatiebloed niet goed doorkwam werd u volgens een gangbaar gebruik op bepaalde

plaatsen verbrand opdat het bloed zou vloeien. U hield er littekens aan over. Omdat u een vondeling

was werd u door uw omgeving scheef bekeken en voelde u zich gediscrimineerd. Wanneer u het vee

dat u hoedde verloor werd u door uw adoptievader gestraft en mishandeld. Daar niemand wist wiens

kind u was wilde niemand met u huwen. In een periode van droogte verhuisde u samen met uw

adoptieouders tijdelijk naar de plaats “Armo”. U leerde er uw eerste echtgenoot, Abdulrahman (I.A.F.),

kennen. U huwde zonder hem te vertellen dat u een vondeling was. Ook lichtte u uw adoptieouders niet

over uw huwelijk, noch wist zijn familie van jullie huwelijk af. Toen u zwanger was van uw tweede kind,

kwamen uw echtgenoot Abdulrahman en zijn familie er achter dat u een vondeling was. Uw

schoonfamilie keurde jullie huwelijk af waarop uw echtgenoot van u scheidde. U keerde samen met uw

twee kinderen terug naar uw adoptiemoeder. Omdat uw adoptiemoeder eiste dat u uw kinderen aan hun

vader afstond, besloot u Mohamud (M.D.), een oudere mededorpeling, over te halen u te huwen. U

bouwde een eigen woning en trok er samen met uw nieuwe echtgenoot in. Toen zijn familie achter jullie

huwelijk kwam, eisten ze een scheiding. Ze verweten u een illegale vrouw te zijn en vielen u aan. De

kinderen van uw nieuwe schoonbroer dreigden u te doden indien u niet zou vertrekken. Uw

echtgenoot stond u toe wat van zijn vee te verkopen zodat u een reis naar het buitenland zou kunnen

bekostigen. U liet uw beide minderjarige kinderen achter bij uw tweede echtgenoot en sloot u aan bij

enkele reizigers die u onderweg ontmoette. U betaalde één van de mannen die u naar Addis Abeba liet

reizen. In Addis Abeba logeerde u in een hotel alvorens u betaalde voor uw reis naar Khartoem in

Soedan. Om uw reis verder te kunnen bekostigen maakte u het eten van reizigers klaar. Wanneer u

geen geld had om te betalen werd u door de smokkelaar –magafemishandeld. Uiteindelijk kwam u in

Libië aan. Vanuit Libië maakte u een reis naar Italië. Vanuit Italië reisde u verder tot België waar u op 19

mei 2015 een asielaanvraag heeft ingediend. Ter staving van uw asielaanvraag legt u de volgende

documenten neer: een lidkaart van GAMS neer, twee medische attesten van het

Universitair verplegingscentrum Brugman waarin wordt vermeld dat u aan diabetes lijdt (d.d.10/05/2016

en d.d.26/12/2016), een medisch verslag waarin door uw arts wordt vastgesteld dat u littekens heeft die

kunnen te wijten zijn aan brandwonden (d.d.19/06/2016) en een medisch attest waarin wordt

vastgesteld dat u volgens het type 3 bent besneden, dat u na uw bevallingen opnieuw bent

geïnfibuleerd, u onderweg in Libië seksueel bent misbruikt en u daarom momenteel niet geïnfibuleerd

bent, (d.d.10/01/2017).

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/haar asielaanvraag, waarbij het aan hem/haar is om

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

nood aan bescherming kan beoordelen.

De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt met betrekking tot uw

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

en reisdocumenten.

Dit werd u trouwens ook zo aangegeven in het begin van uw gehoor voor het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) (gehoor CGVSI, p.2,3). U gaf op dat moment

nadrukkelijk aan deze opmerkingen goed begrepen te hebben. Uit de stukken in het administratief

dossier en uit uw verklaringen blijkt echter duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

medewerkingsplicht.

Een ernstige beoordeling van uw nood op bescherming wordt onmogelijk gemaakt door flagrante

inconsistenties en merkwaardigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen, bij de Dienst

Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal enerzijds en tussen uw opeenvolgende

verklaringen op het Commissariaat-generaal anderzijds.

Vooreerst rijzen er een aantal vragen bij uw werkelijke identiteit en herkomst. Waar u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde op de eenentwintigste van de tiende maand van 1985 te zijn

geboren (zie verklaringen DVZ, p.4 vraag 4), bleek u op het Commissariaat-generaal niet meer in staat

om enige geboortedatum/geboortejaar op te geven. U legde enkel uit dat u uw geboortejaar nooit heeft

gekend en dat u enkel had vernomen dat u midden in de maand Jilaal zou geboren zijn (Jilaal = periode

van december tot maart). Evenmin wist u te melden wat uw leeftijd was. U haalde enkel aan dat mensen

u op veertig jaar schatten (gehoor CGVS I, p.7,8). Gevraagd hoe u dan een concrete geboortedatum

had opgegeven bij de Dienst Vreemdelingenzaken ontkende u ooit deze datum te hebben opgegeven

en haalde aan dat een medewerker bij de Dienst Vreemdelingenzaken deze datum zelf noteerde

(gehoor CGVS I, p.13).
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Vervolgens meende u dat deze datum ook wel kon genoteerd zijn in Italië wanneer men u er naar uw

leeftijd vroeg. Deze boude beweringen vinden totaal geen weerslag in het administratieve dossier.

Immers indien u bij de Dienst Vreemdelingenzaken zou hebben aangegeven uw geboortedatum en/of

geboortejaar niet te kennen zou dit ook zo zijn weergegeven. Een dergelijke gelijkaardige weergave van

een door u gegeven antwoord is overigens te vinden op de vraag naar uw familienaam en

etniciteit/afkomst (zie verklaringen DVZ, p.4 vraag 1 en vraag 6 d en e).

Even opvallend zijn uw verklaringen aangaande uw nationaliteit bij de Dienst Vreemdelingenzaken,

waar u stelde over de Somalische nationaliteit te beschikken (zie verklaringen DVZ, p.4 vraag 5 en

CGVS vragenlijst 04/06/2015 en 19/01/2016). Op het Commissariaat-generaal verklaarde u immers

plotsklaps bij de vraag naar uw nationaliteit een Ethiopische staatburger te zijn (gehoor CGVS I, p.13).

Geconfronteerd met uw verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken legde u uit dat er een

misverstand was. Dit misverstand zou te wijten zijn aan uw verklaringen bij aankomst in Italië waar u

vertelde van Somalische afkomst te zijn en aan de verklaringen van Somaliërs die u bij uw aankomst in

Italië zou hebben geholpen uw gegevens te laten registeren (gehoor CGVS I, p.13,14,15). Gevraagd of

u in Italië ooit meldde dat u uit Ethiopië kwam zei u “Neen ik vertelde dat allemaal niet ik zei ik

ben Somali” (gehoor CGVS I, p.15). Al kunnen misverstanden/fouten niet worden uitgesloten, is het

merkwaardig dat u dit misverstand bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet meteen rechtzette, bij de

vraag naar uw nationaliteit. Ook wanneer u op het Commissariaat-generaal op 10 juni 2016 werd

gevraagd of u alle vragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken goed had verstaan vroeg u zich af waarom

dat niet het geval zou zijn en verklaarde “Ja we verstonden elkaar”. Opnieuw maakte u geen opmerking

naar een mogelijk misverstand over uw nationaliteit.

Wanneer u tijdens hetzelfde gehoormoment de procedure van het verloop van het gehoor werd

uiteengezet en u bovendien werd opgemerkt dat uw verklaring over de Somalische nationaliteit te

beschikken een belangrijk element was waarover vragen gingen gesteld worden, merkte u tussendoor

enkel op de volledige waarheid te zullen vertellen (gehoor CGVS I, p.2). Nadat u werd gewezen op het

belang de waarheid te vertellen over uw verblijf in Somalië, reageerde u als volgt: “Dat is waar maar ik

heb enkel in Agarweyne gewoond, het is (de) eerste keer dat ik daar ben vertrokken”. Op geen enkel

moment maakte u uw Protection Officer spontaan de opmerking dat u niet de Somalische nationaliteit

zou hebben maar de Ethiopische (gehoor CGVS I, p.3). Overigens kan nog bemerkt worden dat u bij de

Dienst Vreemdelingenzaken ook over uw familieleden, zijnde uw adoptieouders, uw beide partners en

uw kinderen verklaarde dat deze mensen over de Somalische nationaliteit beschikken. Weerom gaf u op

geen enkel moment aan dat er ergens een misverstand zou zijn en ze de Ethiopische nationaliteit

hebben (zie verklaringen DVZ, p.5 vraag 13B, p.6 vraag 15a en p.7 vraag 16). Ook al stelt u

ongeschoold te zijn (gehoor CGVS, p.14), uit uw opeenvolgende verklaringen blijkt alsnog dat u een

verschil kan maken tussen landen, regio’s en dorpen. U somde meermaals zonder moeite namen van

verschillende landen, regio’s en dorpen/buurten op (zie verklaringen DVZ, p.4 vraag 10 en CGVS I,

p.12,13). Gelet op deze kennis (van zaken) kan men dan ook verwachten dat u bij een vraag naar uw

nationaliteit spontaan een correct antwoord geeft.

Uw algemene geloofwaardigheid komt hiermee op de helling te staan.

Ook uw verdere verklaringen geven geen sluitend antwoord over uw werkelijke herkomst en

nationaliteit. U maakte immers niet in het minst aannemelijk daadwerkelijk een nomade uit Agarweyne in

Ethiopië te zijn.

Zo is het opvallend dat wanneer u –een nomade en veehoedster- wordt gevraagd of u in uw woonregio

rivieren kent u stelde: “Neen we hebben geen rivieren in onze plaats, maar in andere plaatsen in

Ethiopië zijn rivieren” (gehoor CGVS II, p.22). Waar zich de meest nabije rivier bevindt ten opzichte van

uw woonplaats stelde u: “Geen idee waar de dichtstbijzijnde rivier is” (gehoor CGVS II, p.23). U werd

dan ook gevraagd hoe het komt dat u als nomade die van water en grasland voor het vee afhangt, niet

weet waar men een rivier zou kunnen tegenkomen. U antwoordde daarop enkel: “Neen niet bij ons. Ik

weet niet waar een rivier in Ethiopië ligt. Maar niet in onze Somali regio.” U werd daarop gevraagd of u

niet op de hoogte bent van de rivier Fafan, die door de gelijknamige zone stroomt en die haar naam aan

deze regio verleent. U merkte enkel op: “Ik heb nooit gehoord dat er een rivier is die Fafan heet. Enkel

dat er rivieren in Ethiopië zijn maar die ken ik niet.” Gelet dit frappant antwoord werd u gevraagd of u wel

degelijk een nomade afkomstig uit Ethiopië bent, gelet op uw uiteenzetting met uw vee te hebben

rondgetrokken op zoek naar water en grasland. Er werd u daarbij bemerkt dat u eerlijk dient te zijn over

uw werkelijke herkomst ten einde een correcte nationaliteit te kunnen bepalen. U antwoordde enkel

“Neen ik ken geen rivier die Fafan heet. Ik hoorde enkel over regio Fafan. Als ik van een andere plaats

kwam waar Somali zijn, ja ik blijf een Somali… Ik weet wel waarover u het heeft. Ik versta u. Er is een

rivier daar in Ethiopië, maar ik heb nooit over een rivier met naam Fafan gehoord, ik ken het enkel als

provincie naam” (gehoor CGVS II, p.23).

Over de ligging van uw dorp Agarweyne, bent u evenmin duidelijk. U stelt vooreerst dat het dorp onder

Jijiga valt.
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Jijiga dient volgens u gezien te worden als de hoofdstad van de Regionale Staat van Somali (in

Ethiopië) (gehoor CGVS I, p.12). Vervolgens gaf u aan dat u uit “Agarweyne Darwanaje Jijiga” zou zijn.

Gevraagd wat Darwanaje kon zijn legde u uit dat het een dorp was waar u kleren en eten ging kopen.

Echter blijkt uit aanwezige informatie op het Commissariaat-generaal dat Darwanaje geen dorp is maar

een district en stad (gehoor CGVS I, p.15). Dat u zich hiervan niet bewust zou zijn geweest gelet op uw

“ontelbare” bezoeken aan deze plaats waar u melk verhandelde is opmerkelijk (gehoor CGVS I, p.16).

Zoals reeds vastgesteld blijkt u wel degelijk het verschil te kunnen maken tussen dorp, regio en stad. U

werd vervolgens gevraagd om uit te leggen waar Jijiga zich bevindt in Ethiopië. U vroeg zich vooreerst

af: “ Hoe kan ik dat vertellen Ethiopië is daar en wij zij hier”. U wees hierbij opmerkelijk naar boven en

beneden, een gebaar dat men zou verwachten van iemand die plaatsen op kaarten heeft bestudeerd

(gehoor CGVS I, p.17). Gevraagd of u een regio naast uw regio Jijiga zou kunnen noemen ten einde de

ligging van uw dorp enigszins te kunnen bepalen, noemde u “City Warder en Awbare” en zei “wij

liggen in het westen” (gehoor CGVS I, p.17). Echter zijn Warder en Awbare geenszins zones/districten

die grenzen aan Jijiga en liggen ze op tientallen (Awbare) en zelfs meer dan honderd kilometer (Warder)

van mekaar. Gevraagd ten westen van welke plaats u uw woonplaats dan zag antwoordde u “mensen

zeggen jullie zijn van het westen”. Gelet uw vaag antwoord werd meermaals gepolst wie u met “die

mensen” bedoelde. U gaf echter geen concreet antwoord. U bleef antwoorden “mensen en inwoners”

(gehoor CGVS I,p.17). Aangezien uw verklaringen behalve elke coherentie en doorleefd missen, blijkt

bovendien dat de regio Jijiga niet in het westen maar in het oosten van Ethiopië is gelegen. Wanneer u

dit werd opgemerkt en u opnieuw werd gevraagd welke mensen of inwoners van uw regio, Jijiga in het

westen situeren antwoordde u enkel met het vage antwoord “in het bos hoorde ik mensen zeggen dat

we in het westen waren”. Omdat enkel voor inwoners van Somalië en Somaliland Jijiga in het westen

gesitueerd is werd u gevraagd of u weet had van een grens met een ander land. U zei eerst “Neen het is

in het midden, er is Somalie, neen ik weet niet wat landen of grenzen zijn” maar stelde vervolgens dat u

wist dat Somaliland zich aan de grens bevond (gehoor CGVS, p.18). Deze informatie had u van mensen

waarmee u naar Europa reisde vernomen (gehoor CGVS, p.19).

Gelet uw stelling dat de regio Jijiga het thuisland van de Ogaden clan- subclan van de Darod clan- is

(gehoor CGVS I, p.23), werd gepolst of u nog andere subclans van de Darod kende. Op de vraag of de

Majarten -een andere door u genoemde subclan van de Darod- uw regio Jijiga als thuisland heeft zei u:

“Neen, ik weet niet of ze aan grens leven tussen Jijiga en Somalië, want de grens is lang, maar het is

geen grens met ons”. Er werd u vervolgens gevraagd te vertellen wie u onder “ons” verstond. U

antwoordde daarop merkwaardig genoeg: “Somaliland”. Vervolgens verklaarde u alsnog op dat

Somaliland niet uw land was (gehoor CGVS I, p.24).

Dat u geenszins overtuigt uit het dorp Agarweyne in Ethiopië te komen blijkt bijkomend uit het feit dat u

–gelet op het bestaan van meerdere plaatsen met de benaming Agarweyne in Ethiopië- helemaal niet

duidelijk bent uit welke Agarweyne u concreet afkomstig zou zijn. Uit uw verklaringen blijkt nochtans dat

u weet heeft van meerdere plaatsen met de benaming Agarweyne. Zo noemde u ondermeer

“Agarweyne bij Lafa Isse bij Jijiga” (gehoor CGVS II, p.22). Echter dient te worden opgemerkt dat Lafa

Isse geenszins bij Jijiga hoort. In werkelijkheid ressorteert Lafa Isse net als Darwanaje onder de zone

Taferiber (Taferiber), in de regio Fafan. De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept

is in het administratieve dossier gevoegd. Uw uitleg over uw dorp Agarweyne is overigens niet

eensluidend. Zo situeert u uw dorp Agarweyne eens als zijnde een dorp op de grens van Taferibar en

Shinile –overigens beiden aparte zones (gehoor CGVS II, p.13,17) om dan plots te stellen dat uw dorp

onder Jijiga –een andere zone- valt (gehoor CGVS I, p.12).

Ook wanneer u wordt opgemerkt dat er meerdere plaatsen zijn die Agarweyne heten –ondermeer een

dorp Agarweyne dat valt onder het district/woreda Awbare, ten einde alsnog te achterhalen uit welke

Agarweyne u afkomstig zou zijn, vroeg u zich luidop af: “Valt Agarweyne onder Awbare? Neen

Agarweyne valt onder Dambal, neen Shinile, neen Dambal, het valt niet onder Awbare” (gehoor CGVS

II, p.22). Dambal (Dembel) en Shinile zijn echter aparte zones die helemaal niet grenzen aan Jijiga.

Opmerkelijk is ook dat u bij de vraag of u ooit hoorde over Kebele(Kabale) –een in Ethiopië gangbare

term voor dorp- u in uw eerste gehoor meende dat men een benaming van een dorp voorhad en

hierover aan uw Protection Officer de vraag stelde: “Kebele, Kebela… is het een dorp? Wat is Kebele, ik

ga u dat vragen… Neen ken dat niet is eerste keer dat ik er over hoor, misschien Kabela, dat is een vlag

op straat misschien?” (gehoor CGVS I, p.22). Bij uw gehoor op 28 maart 2017 haalde u dan spontaan

aan dat Kabale een term voor dorp/buurt was, doch kon niet vertellen in welke taal deze term dorp zou

betekenen (gehoor CGVS II, p.14). Geconfronteerd met uw eerdere gebrekkige kennis stelde u

enkel “Jawel ik weet het, ik vertel het. Wil u zeggen dat ik het niet wist? U zei kebele, ik zei neen ik ken

het niet, maar kabale, ik ken het, ik kan dat niet gezegd hebben, ik heb dat niet gezegd” (gehoor CGVS

II, p.15). Het louter ontkennen van eerdere verklaringen na confrontatie is echter niet serieus. De term

“woreda”, een term voor district in Ethiopië, bleek u dan weer helemaal niet te kennen (gehoor CGVS I,

p.22 en CGVS II, p.18).
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Uw onvermogen om concrete informatie te verschaffen waar uw dorp Agarweyne zich (ongeveer) zou

bevinden langs de ene kant en een vloed van benamingen van verschillende plaatsen wel te kunnen

opsommen langs de andere kant, ondermijnt elke doorleefdheid in uw verklaringen en doet sterk

vermoeden dat uw kennis louter ingestudeerd is. Uw gebrekkige kennis uit zich even opmerkelijk

wanneer u vertelt over de laatste (presidents)verkiezingen die u zich herinnert en de in Ethiopië

gebruikte munteenheid. Zo blijkt uit uw verklaringen dat de laatste president die u zich herinnert Meles

Zenawi zou zijn. Meles Zenawi ’s regeerperiode als president eindigde echter in 1995. Andere

presidentsverkiezingen stelt u zich niet te herinneren (gehoor CGVS II, p.25). Hoewel u de

munteenheid van Ethiopië, “Birr”, vernoemt wanneer u het tarief van uw reis naar België en de prijs van

een Ethiopisch identiteitsdocument “mustawaqo” aanhaalt (gehoor CGVS I, p.34,35 en CGVS II, p.26),

is het merkwaardig dat u het tarief van de melk die u verkocht uit in “Riyaal” en “Qarshi” uitdrukt. U

beweerde hierbij dat 50 Riyal en 50 Birr hetzelfde is en dat de term Riyaal door Somali in de regio wordt

gebruikt. Op de vraag of Birr wordt onderverdeeld verklaarde u “Minimum is 5 qarshi”. Of Birr in iets

anders kan worden verdeeld dan in “qarshi” herhaalde u opnieuw “qarshi”. Zelfs wanneer u werd

gevraagd of er een andere term is voor “qarshi” bleef u zonder verdere uitleg antwoorden met “qarshi”.

Uiteindelijk zei u “Riyal, we noemen het Riyal” (gehoor CGVS II, p.26,27). Ook al kan niet worden

uitgesloten dat er regionale verschillen zijn voor de benaming van een nationale munt, is het opvallend

dat u er geen correctere informatie over kan verschaffen. Uit beschikbare informatie op het

Commissariaat-generaal blijkt bovendien dat de Ethiopische Birr uit munten (Santim) en bankbiljetten

(Birr) bestaat waarvan in beide gevallen de kleinste eenheid “één” Santim en één Birr is en niet vijf zoals

u beweerde. Dat u, die persoonlijk meermaals handelstransacties voerde –melk en dieren verkopen-,

niet in staat bent correcte informatie te verschaffen brengt uw voorgehouden profiel volledig op de

helling.

Zelfs indien men enig geloof zou kunnen hechten aan uw herkomst/nationaliteit –quod non- dient ten

slotte opgemerkt te worden dat de door u uiteengezette vluchtmotieven –voor uw leven te vrezen omdat

u als vondeling uw hele leven lang nergens werd geaccepteerd en zelfs doodsbedreigingen heeft

ontvangen van uw laatste schoonfamilie omdat u een vondeling was- elke doorleefdheid en coherentie

missen. Uw hele uiteenzetting een vondeling te zijn komt daarmee volledig op de helling te staan.

Vooreerst dient te worden verwezen naar algemene informatie beschikbaar op het Commissariaat-

generaal bijgevoegd in het administratieve dossier, aangaande het belang van het clansysteem, de

clanaffiliatie in het algemeen en aangaande adopties binnen de Somalische gemeenschap. Het

clansysteem is bij de Somalische gemeenschap –zeker op het platteland- immers de meest belangrijke

en bepalende maatschappelijke factor. Het behoren tot een clan is van fundamenteel belang in de

Somali samenleving gezien het de identiteit, positie in de maatschappij, hulp en de graad van

bescherming bepaalt van een individu. Een geadopteerd kind, waarvan de afkomst bekend is zal dus op

zijn oorspronkelijke clan worden aangesproken. Indien het kind clanloos is, in de zin van “clan

onbekend”, zal volgens de patrilineaire traditie het kind geassocieerd worden met de clan van

de adoptievader. Dit betekent in casu dat het kind zal beschouwd worden door de clan van de vader.

Adoptie –nochtans geen wijdverspreid fenomeen in de Somali cultuur- gebeurt alleen als een kind het

kind is van een familielid of lid van de (sub)clan. Welke clan verantwoordelijk zal worden indien er

beroep moet worden gedaan op het gewoonterecht –zoals het uitoefenen van voogdij- is het de clan van

de adoptievader die de verantwoordelijkheid op zich neemt. Indien de vader onbekend is zal de clan van

de moeder zorg dragen voor het kind. Overigens weten mensen, minstens via een gerucht, wie de vader

en/of moeder van een kind is en behoren zelfs wezen toch op die manier toch tot een clan.

Aangezien u beweerde onder een boom te zijn gevonden door een vrouw die u adopteerde werd u

gevraagd of er nooit vermoedens zouden zijn geweest wiens kind u kon zijn. U antwoordde ontkennend

(gehoor CGVS II, p.33). Uw antwoord is dan ook opmerkelijk aangezien mensen uit een nomadendorp

rondtrekken en andere gemeenschappen ontmoeten. Voorts is de houding van het koppel dat u vond op

z’n minst merkwaardig te noemen. Hoewel de vrouw die u vond kenbaar maakte u bij te willen houden

en op te voeden –ondanks tegenkanting van haar partner- is het niet aannemelijk dat ze geen enkele

stap zouden hebben ondernomen om te achterhalen wiens kind u kon zijn geweest (gehoor CGVS II,

p.35). Even opmerkelijk is de houding van de dorpsgemeenschap en de Samaroon clan waartoe het

koppel behoorde. Gevraagd of in de door u beschreven omstandigheden de clan niet bij de hele zaak

wordt betrokken stelde u in tegenstelling tot de algemene informatie over adopties en clanaffiliatie in de

Somali cultuur: “De clan beslist dat niet… het is niet doorslaggevend dat (de) clan beslist (gehoor CGVS

II, p.37). Deze boude bewering overtuigd dan ook niet.

Wat betreft u persoonlijk is het ook opmerkelijk dat u zich bij uw aankomst in België voorstelde als

Maryan “Onbekend”. Uw persoonlijke clanlijn bleek u nochtans niet vreemd (gehoor CGVS I, p.25,

gehoor CGVS II, p.37). U verklaarde bovendien dat u in uw eigen land gekend was als Maryan (M.), de

naam van uw adoptievader. Gevraagd waarom u uw naam niet als dusdanig had opgegeven stelde u “ik

haatte die man, hij mishandelde me” (gehoor CGVS II, p.36).
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U specifieerde vervolgens dat de man u wel had aangenomen, maar dat u niet van hem was. Uw

bewering dat u de naam van uw adoptieouders niet aannam en enkel een voornaam gebruikte die u

van uw adoptiemoeder had gekregen (gehoor CGVS I, p.5,6), staat echter haaks op uw verdere

verklaringen alsnog gekend te zijn geweest als Maryan (M.) (gehoor CGVS II, p.36). Gevraagd of u

volgens de Somali traditie niet alsnog tot die familie zou behoren antwoordde u: “Ja dat wel, kan ik

alsnog de naam gebruiken en laten aanvullen?” (gehoor CGVS II, p.36,37). Van een asielzoeker mag

nochtans verwacht worden dat deze van meet af aan bij zijn/haar vraag om bescherming spontaan de

volledige en correcte gegevens opgeeft. Merkwaardig is overigens uw stelling uw adoptievader zo te

hebben gehaat dat u in België zijn naam niet opgaf als uw familienaam, maar dat u zich toch zijn

volledige clanlijn eigen had gemaakt. Gevraagd naar het belang voor u deze clanlijn te hebben geleerd

–gelet op uw troebele relatie- antwoordde u dat u deze nodig had om te kunnen antwoorden wanneer

kinderen u naar uw clan vroeger. Die uitleg is echter niet overtuigend aangezien u beweerde dat de hele

dorpsgemeenschap wist dat u een vondeling was en dat ze van de adoptie op zich geen problemen

hadden gemaakt voor het gezin waarin u opgroeide (gehoor CGVS II, p.33,37).

Al deze bevindingen doen dan ook volledig afbreuk aan uw bewering vondeling te zijn. Aan uw bewering

door uw positie voortdurend te zijn scheef bekeken en gediscrimineerd door uw adoptiefamilie en de

andere mensen kan dan bij gevolg geen enkel geloof worden gehecht. Ook uw bewering door uw

afkomst nooit aan een partner te zijn kunnen geraken en pas op latere leeftijd te zijn gehuwd komt

hiermee volledig op de helling te staan (gehoor CGVS I, p.27). Het is bovendien niet aannemelijk dat u –

indien u daadwerkelijk zo slecht zou zijn behandeld door uw adoptiefamilie- nooit eerder probeerde weg

te gaan bij die mensen dan vier jaar geleden. U had immers hun hele kudde (hun hele hebben en

houden) in uw handen die ze u zondermeer bleken te hebben toevertrouwd (gehoor CGVS I, p.37 en

gehoor CGVS II, p.40).

Dat uw eerste partner u omwille van uw “clanloze/illegale afkomst” zou hebben verlaten is dan ook

evenmin aannemelijk (gehoor CGVS II, p.38,39). Het is immers niet waarschijnlijk dat deze man en zijn

familie, ongeacht hun financiële status, zich niet op voorhand zouden hebben ingelicht wie hun bruid

was. U stelde immers hen ook te hebben gemeld wiens “dochter” u was (gehoor CGVS II, p.40). Gelet

op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt een vondeling/illegaal

kind te zijn geweest. Dat u omwille van uw afkomst door uw nieuwe schoonfamilie niet werd aanvaard

komt hiermee ook volledig op de helling te staan. Deze bevindingen worden bijgetreden door de

vaststelling dat u zonder aarzelen uw twee minderjarige kinderen –uw dochter zou slechts enkele

maanden oud zijn geweest- bij uw nieuwe partner en zijn moeder achterliet, hen tot op het heden

opvoeden (gehoor CGVS II, p.8,9)

Wat betreft het door u neergelegde medische attest van besnijdenis en uw lidkaart van GAMS, dient

te worden vastgesteld dat er in beschreven staat dat u besnijdenis type 3 ondergaan heeft en dat u

momenteel gedesinfibuleerd bent. U verklaarde ten gevolge van uw besnijdenis pijn te hebben wanneer

u uw maandstonden heeft en dat u na uw beide bevallingen op initiatief van de vroedvrouw volledig

werd geïnfibuleerd. U vreest dan ook dat indien u opnieuw zou zwanger worden en dient te bevallen u

opnieuw zou worden toegenaaid (gehoor CGVS II, p.4).

Met betrekking tot uw vrees om terug (volledig) geïnfibuleerd te worden kan het volgende worden

opgemerkt. Ten eerste blijkt uit wat voorafgaat, dat u geen zicht geeft op uw werkelijke herkomst en

flagrant tegenstrijdige verklaringen aflegde over uw nationaliteit, waardoor de inschatting van de

mogelijkheid om gereïnfibuleerd te worden bij terugkeer naar uw werkelijke regio/land van oorsprong

onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kunnen bij uw bewering dat u -voor wat reïnfibulatie betreft- geen

enkele inspraak zou hebben en volledig afhankelijk zou zijn van de wil van een vroedvrouw, volgende

bedenkingen worden gemaakt. U verklaarde zelf dat het “meestal” de keuze van de vroedvrouw is

(gehoor CGVS II, p.4,5), hetgeen niet hetzelfde is als beweren dat u als vrouw geen enkele inspraak

heeft over haar reïnfibulatie na een bevalling. Er kan worden opgemerkt dat in Zuid -en Centraal

Somalië, waar tradities hoog aangeschreven staan, het zich opnieuw laten vernauwen na de bevalling in

het algemeen niet onder dwang of druk gebeurt maar meestal op vraag van de vrouw zelf, en dat wat

een volwassen vrouw na een defibulatie doet persoonlijk is en ze haar eigen keuze maakt. Aangezien u

alsnog deel uitmaakt van de Somalische gemeenschap en u stelt (intussen) tegen besnijdenissen van

vrouwen te zijn (gehoor CGVS I, p.29), is het dan ook meer dan waarschijnlijk dat ook u deze keuze ten

dele valt. Uw zijdelingse uitleg waarom uw partner nooit te kennen gaf wat zijn voorkeur zou zijn inzake

besnijdenis en infibulatie -met name dat Somali mannen nooit huwen met vrouwen die niet zijn

geïnfibuleerd- is maar weinig overtuigend aangezien het geen geheim was dat u eerder gehuwd was en

twee kinderen op de wereld had gezet (gehoor CGVS II, p.5). Van een vrouw die eerder gehuwd was en

bevallen wordt immers niet verwacht dat ze haar “maagdelijke status” moet bewijzen mits volledige

infibulatie. Aan uw bewering tot op het heden volledig te zijn toegenaaid kan bovendien geen enkel

geloof worden gehecht. U verklaarde immers seksuele betrekkingen met uw tweede echtgenoot te

hebben gehad (gehoor CGVS II, p.6).
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Bij uw arts dr. (M.C.) (zie medisch attest vaststelling besnijdenis d.d.10/01/2017) blijkt u ook te hebben

verklaard dat u niet meer geïnfibuleerd bent omdat u in Libië seksueel zou zijn misbruikt. Uit het door u

ondergane medische onderzoek, beschreven in het door u neergelegde medische attest, blijkt dan ook

dat u niet geïnfibuleerd bent. Uw uitleg dat uw partner u als "geopende vrouw" niet zou aanvaarden –

indien u in België een ingreep zou ondergaan om u (verder) te laten openen- is dan ook

niet overtuigend. Er kan overigens worden opgemerkt dat u een dergelijke ingreep niet heeft ondergaan;

bijgevolg zijn uw beweringen over de eventuele gevolgen van deze ingreep dan ook louter

hypothetisch.

U heeft dan ook geenszins aannemelijk gemaakt dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van

herkomst in verband met de door u reeds ondergane besnijdenis een vrees voor vervolging zou kunnen

inroepen of een risico op het lijden van ernstige schade zou lopen. Hoewel vrouwenbesnijdenis

inderdaad als een vorm van vervolging of ernstige schade kan beschouwd worden, dient vastgesteld dat

er geen aanwijzing is dat deze vorm van vervolging ten aanzien van u herhaald zou worden in geval van

terugkeer naar uw land van herkomst. Gezien er geen enkele element aanwezig is in het administratief

dossier, dat zou kunnen doen vermoeden dat u deze vorm van vervolging opnieuw zou dreigen te

ondergaan, middels een herbesnijdenis en/of (volledige) infibulatie, dient vastgesteld te worden dat u

deze traditionele praktijk reeds ondergaan heeft, en u om deze reden geen internationale bescherming

meer kan worden verleend.

Wat betreft uw stelling niet te willen dat uw dochter in de toekomst wordt besneden blijkt uit uw

verklaringen dat u uw beide kinderen (een zoon en een dochter) bij uw tweede echtgenoot heeft

achtergelaten (gehoor CGVS II, p.7). Er dient te worden opgemerkt dat de Vluchtelingenconventie

slechts van toepassing is op personen die zich buiten het land bevinden waarvan hij of zij de nationaliteit

bezitten, wat voor uw dochter niet het geval is.

Alle informatie waarop het Commissariaat-generaal zich beroept is in bijlage in het

administratieve dossier gevoegd.

De overige door u neergelegde documenten doen geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Uit

het door u neergelegde attesten van het Universitair Verplegingscentrum Brugman (d.d.10/05/2016 en

d.d. 26/12/2016) blijkt dat bij u diabetes werd vastgesteld, niets meer niets minder. Hierbij is het

overigens opvallend dat u er vertelde dat uw echtgenoot zich in Somalië zou bevinden. Medische

problemen ressorteren echter niet onder het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat u voor een beoordeling van medische elementen u

een machtiging tot verblijf dient te richten aan de Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van

artikel 9 ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980.

Wat betreft het door u neergelegde medische attest opgesteld waarin dr. (G.D.) schrijft dat hij

littekens bij u vaststelde en dat u bij hem verklaarde dat deze zijn veroorzaakt door brandwonden –u

refereert in uw uiteenzetting op het Commissariaat-generaal een traditionele behandelingspraktijk te

hebben ondergaan, dient te worden opgemerkt dat een medisch attest geen sluitend bewijs kan vormen

voor de oorzaak van uw eventuele fysieke letsels, noch voor de omstandigheden waaruit deze

eventuele letsels voortvloeien. De arts kan enkel vaststellingen doen betreffende de fysieke

gezondheidstoestand van een asielzoeker. Rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen. Er moet echter worden

opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden kan

schetsen waarbij de aandoeningen werden opgelopen. Het door u neergelegde attest van Dr. Dils is

aldus geen sluitend bewijs voor uw bewering dat u door uw pleegmoeder zou zijn mishandeld/gebrand.

Voor wat betreft het seksueel misbruik in Libië waarover in het attest van dr. (C.) melding wordt

gemaakt, kan worden opgemerkt dat u dit onvermeld liet tijdens het gehoor door het CGVS, laat staan

dat u hieraan een specifiek(e) risico of vrees zou koppelen bij eventuele terugkeer naar uw land van

oorsprong. Er kan overigens in dit verband worden opgemerkt dat de arts zich voor wat betreft dit

misbruik volledig baseert op uw verklaringen, en geen uitsluitsel kan geven over de feiten zelf of over de

omstandigheden waarin deze hebben plaatsgevonden.

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. Het verzoekschrift
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Verzoekster beroept zich in een enig middel op de schending van artikelen 48/3, 48/4 en 48/7 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en van het redelijkheidsbeginsel en de

materiële motiveringsplicht als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Waar haar identiteit en herkomst in twijfel worden getrokken op basis van haar verklaringen over haar

geboortedatum en haar nationaliteit, doet verzoekster gelden:

“Nochtans heeft de verzoekende partij duidelijk uitgelegd dat zij haar leeftijd niet kent, doch dat er in

Italië een geboortedatum op haar persoon werd geplakt, die door de DVZ werd overgenomen.

Ook voelt zij zich Somali (zij behoort immers tot de Somalische ethnie), ook al heeft zij de Ethiopische

nationaliteit. Dat is dan ook de reden voor de misverstanden, die zij rechtgezet heeft.”

Vervolgens verwijst verzoekster naar en citeert zij uit haar gezegden bij het CGVS.

Omtrent het aan haar verweten gebrek aan kennis over Agarweyne en omgeving, betoogt verzoekster:

“Vervolgens verwijt de verwerende partij haar dat zij te weinig over Agarweyne en omgeving zou weten.

Ze verwijt haar onder meer de "Fafan'-rivier niet te kennen, doch het is onduidelijk hoe lang deze rivier is

en of deze ver gelegen is van de woonplaats van de verzoekende partij.

In die zin wordt verwerende partij dan ook gesommeerd zich op dat punt nader te verduidelijken.

Als bovendien de gehoren van de verzoekende partij erop nagelezen worden, dan blijkt dat zij -als

nomade- dan misschien minder goed op de hoogte is van de indelingen in "regio's, dorpen en

provincies", doch wel het één en ander over haar omgeving weet te vertellen en afstanden weet in te

schatten.”

Verzoekster citeert in deze uit haar verklaringen bij het CGVS.

Over haar profiel als vondelinge, voert verzoekster aan:

“De verzoekende partij heet van meet af aan verklaard slecht behandeld geweest te zijn door haar

adoptievader.

Zij heeft geen weet van stappen die ondernomen zijn om haar ouders terug te vinden, dus kan zij geen

andersluidende verklaringen afleggen op dat punt.

Aangezien haar adoptievader niet haar echte vader was en haar dorp dat ook wist, wist tevens iedereen

dat "Mohamed" niet haar echte vader was. Aldus werd deze naam bij haar niet voor vol aanzien.

Iedereen wist immers dat zij niet het kind van "(M.)" was en in de Somalische ethnie zijn namen minder

vaststaand als hier. Zo bestaan er tevens roepnamen en staat de schrijfwijze evenmin vast.

Aangezien haar adoptievader bovendien ook nog eens de pest aan haar had, heeft de verzoekende

partij aldus de naam "(M.)" niet vermeld bij haar asielaanvraag.

Aldus is het manifest onredelijk van de verwerende partij om te stellen dat verzoekende partij niet haar

'werkelijke' naam heeft opgegeven.

Maryan "(M.)" is immers evenzeer haar naam als Maryan "Onbekend"...”

Verzoekster wijst voorts op haar uitleg ten overstaan van het CGVS inzake haar besnijdenis en de

gevolgen die zij hiervan nog ondervindt. Ieder redelijk denkend mens ziet dat dit traumatisch is.

Verzoekster wijst op rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) waarin gesteld

werd dat de besnijdenis zelf en haar gevolgen dermate traumatisch kunnen zijn dat ze elke terugkeer

ondenkbaar maken. Verwijzend naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, stelt verzoekster:

“Dat de verzoekende partij serieuze lange termijngevolgen ondervindt van de besnijdenis werd in deze

afdoende aangetoond.

Aangezien de verzoekende partij bovendien onbetwistbaar reeds "ernstige schade" heeft ondergaan, is

het aan de verwerende partij om te bewijzen dat ze deze ernstige schade niet opnieuw zal moeten

ondergaan of niet zal voortduren in het geval ze dient terug te keren naar Somalië.”

Verzoekster stelt dat de informatie die zij verschafte tijdens haar gehoor ontegensprekelijk aantoont dat

zij weldegelijk afkomstig is van Agarweyne in Ethiopië. Minstens ontbreekt de nodige informatie in het

dossier om de motieven van de bestreden beslissing te schragen.

Verzoekster verwijt verweerder tot slot nog dat nauwelijks gemotiveerd wordt omtrent haar asielrelaas.

Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande in hoofdorde om de vluchtelingenstatus toe te kennen.

In ondergeschikte orde vraagt zij de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. “Subsubsidiair”

vraagt zij om de bestreden beslissing te vernietigen.

3. Beoordeling van de zaak
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3.1. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden.

3.2. 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. Hij

dient daarbij in het kader van de devolutieve werking van het beroep niet noodzakelijk expliciet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

3.3. Van een asielzoeker mag redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten

(UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr.

205). Een asielzoeker heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn asielaanvraag en het is aan de asielzoeker om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over de asielaanvraag. De

medewerkingsplicht vereist dus van verzoekster dat zij de asielinstanties zo gedetailleerd en correct

mogelijke informatie geeft over alle facetten van haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. De

asielinstanties mogen van een asielzoeker correcte en coherente verklaringen en waar mogelijk

documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante

familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en de afgelegde reisroute.

Uit de stukken van het dossier blijkt dat verzoekster op ernstige wijze heeft verzaakt aan de voormelde,

op haar rustende medewerkingsplicht.

Zo blijkt uit de verklaringen die in dit kader met recht worden aangehaald in de bestreden beslissing dat

verzoekster frappant tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over haar geboortedatum. Bij de DVZ gaf

zij aan te zijn geboren op 21 oktober 1985. Bij het CGVS bleek zij echter geen idee meer te hebben van

haar werkelijke leeftijd. Dat de medewerker van de DVZ de geboortedatum die zij in Italië opgeplakt

kreeg zou hebben overgenomen, betreft een boude bewering die niet de minste steun vindt in het

dossier. Nog daargelaten dat dit impliceert dat verzoekster weet wat ze in Italië verklaard heeft en dus

een goed geheugen heeft, is het verslag van de DVZ louter een weerslag van verzoeksters

verklaringen. Indien verzoekster bij de DVZ zou hebben aangegeven dat zij haar geboortedatum niet

kende, zou dit bijgevolg ook zo zijn weergegeven in de verklaring van de DVZ. Bovendien werd de

inhoud van de verklaring van de DVZ aan verzoekster voorgelezen in het Somalisch, waarna

verzoekster verklaarde dat de in de verklaring van de DVZ opgenomen inlichtingen oprecht zijn en zij

deze verklaring uitdrukkelijk ondertekende voor akkoord.

In de bestreden beslissing wordt verder met recht gemotiveerd dat verzoekster eveneens tegenstrijdige

verklaringen aflegde over haar nationaliteit (en deze van haar familieleden) en hiervoor geen afdoende

uitleg bood, wat niet aanvaardbaar is. Met de loutere herhaling van haar eerdere verklaringen en uitleg

doet verzoekster in het geheel geen afbreuk aan de terechte motivering dienaangaande.

Bovendien verschafte verzoekster geen duidelijkheid en legde zij incoherente verklaringen af over haar

naam. Bij de DVZ gaf zij aan haar achternaam niet te kennen en stelde zij zich voor als Maryam

“onbekend”. Tevens verklaarde zij uitdrukkelijk dat zij nooit andere namen voerde (administratief

dossier, verklaring DVZ, nr.1-3). Tijdens het eerste gehoor bij het CGVS verklaarde verzoekster,

gevraagd naar haar naam: “Maryam, ik ga u uitleggen over mijn naam. Ik ben geadopteerd door

mensen, ze waren mensen die me kwelden en me problemen maakten, ik heb hun naam niet

aangenomen, ik had enkel mijn eigen naam Maryam”. Wanneer uitdrukkelijk gevraagd werd of er nog

andere namen waren waaronder zij gekend was, noemde verzoekster nergens de naam M. en maakte

zij slechts melding van twee bijnamen die haar werden toegedicht, Geedo en Quracay (administratief

dossier, eerste gehoorverslag CGVS, p.5-6). Tijdens het tweede gehoor bij het CGVS erkende

verzoekster echter dat zij werd opgevoed als Maryan M. en dat zij volgens de Somali-traditie behoorde

tot de familie van haar vader. Bovendien vroeg zij op deze grond of zij alsnog de achternaam M. kon

gebruiken en dit zo kon laten aanvullen.
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Derhalve zou zij in Somalië, in weerwil van haar eerdere, nochtans niet mis te verstane verklaringen,

toch gekend zijn onder de naam Maryam M. (administratief dossier, tweede gehoorverslag CGVS, p.36-

37). Uit het verzoekschrift blijkt opnieuw dat verzoekster gekend was onder de naam van vader, zij het

dat deze naam bij haar niet als ‘vol’ werd aanzien. Hoe dan ook de Raad kan slechts vaststellen dat

verzoekster geen ernstige inspanningen heeft geleverd om haar identiteit te objectiveren, zelfs niet

middels haar verklaringen. Dit ondergraaft haar wil tot medewerking voor het verstrekken van alle

elementen die nodig en nuttig zijn bij de beoordeling van haar asielaanvraag. Uit een dergelijke houding

kan enkel afgeleid worden dat verzoeksters geen dringende nood aan internationale bescherming heeft.

Ook over haar naaste familieleden, met name haar adoptieouders, legde verzoekster blijkens de

stukken van het dossier tegenstrijdige verklaringen af. Bij de DVZ verklaarde zij dat haar adoptievader

Gini M. heette en dat haar adoptiemoeder Mohamed A. heette (administratief dossier, verklaring DVZ,

nr.13B). Bij het CGVS verklaarde verzoekster echter dat Mohamed A. haar adoptievader was en dat

Gini niet de naam van haar adoptievader doch wel de naam van haar adoptiemoeder was. Bovendien

stelde zij, hoewel zij bij de DVZ sprak over Gini M., dat de volledige naam van haar adoptiemoeder Gini

H.(D.W.S.A.S.) was (administratief dossier, eerste gehoorverslag CGVS, p.6-8). Verzoekster legt over

haar persoon geheel onverzoenbare verklaringen af. Bovendien kan bezwaarlijk aangenomen worden

dat personen in een kleiner dorp de herkomst niet kennen van de inwoners of onbekend zijn met de

alleenstaande kinderen. Evenmin is aannemelijk dat verzoekster kon huwen zonder de nodige familiale

bijstand van haar eigen (adoptie)familie en van de familie van haar echtgenoot waarin ze wordt

ontvangen. Verzoekster spreekt bovendien niet over de scheidingen en de materiële gevolgen hiervan

voor alle betrokken personen. Verzoekster beperkt zich manifest tot boute beweringen en gebrekkige en

verzonnen feiten.

Verzoekster legde tevens tegenstrijdige verklaringen af over haar verblijfplaats(en). Bij de DVZ

verklaarde zij duidelijk dat zij haar hele leven verbleef in het dorp Agarweyne in het district Dharwanaje

in de provincie Jijiga. Zij stelde aldaar te hebben gewoond van haar geboorte tot aan haar vertrek

(administratief dossier, verklaring DVZ, nr.10). Bij het CGVS beweerde verzoekster echter dat zij in het

kader van één van haar huwelijken drie jaren in Armo zou hebben gewoond, een plaats die volgens

haar ver van Agarweyne gelegen was (administratief dossier, tweede gehoorverslag CGVS, p.13; eerste

gehoorverslag CGVS, p.35).

Daarenboven blijkt uit de terecht aangehaalde verklaringen en informatie in de bestreden beslissing dat

verzoekster totaal niet bij machte bleek om de ligging van de plaats waarvan zij beweerde afkomstig te

zijn op een correcte en consistente wijze te situeren ten aanzien van de omliggende regio(‘s) en binnen

Ethiopië. Zo situeerde zij deze plaats, Agarweyne, nabij Darwanaje in Jijiga en gaf zij aan Darwanaje

ontelbare malen te hebben bezocht om er melk te verhandelen en kleren en eten te kopen doch bleek

zij kennelijk onwetend over Darwanaje. Zij gaf ten onrechte aan dat dit een dorp was en bleek, ondanks

dat zij duidelijk het verschil kon maken tussen dorp, regio en stad, niet te weten dat dit een stad en een

district was. Tevens legde verzoekster manifest foutieve verklaringen af omtrent de nabij Jijiga gelegen

regio’s en noemde zij in dit kader met Awbare en Warder regio’s die zich geenszins nabij Jijiga

bevinden. Verder bleek verzoekster niet te kunnen duiden welke mensen zeiden dat zij in het westen

waren, noch om welke reden zij dit zeiden. Voorts legde verzoekster geen eenduidige verklaringen af

over de nabijgelegen grenzen en over de vraag of zij al dan niet in Somaliland woonde. Bovendien kon

verzoekster, hoewel zij er weet van had dat er nog andere plaatsen waren die Agarweyne werden

genoemd, niet preciseren uit welk van deze plaatsen zij afkomstig was. Ook in dit kader legde zij

foutieve en wisselende verklaringen af. Zij beweerde ten onrechte dat Lafa Isse bij Jijiga hoort en

situeerde Agarweyne eerst op de grens van de overigens aparte zones Taferibar en Shinile om dan

plots te stellen dat haar dorp onder een andere zone, Jijiga valt. Tekenend is ook het gegeven dat

verzoekster wanneer alsnog werd getracht te achterhalen uit welk Agarweyne zij afkomstig was zich

aanvankelijk afvroeg of haar dorp onder Awbare viel om vervolgens over te gaan tot het afleggen van de

uiteenlopende verklaringen dat Agarweyne viel onder “Dambal, neen Shinile, neen Dambal, het valt niet

onder Awbare”, waarbij opgemerkt kan worden dat Dambal en Shinile aparte zones zijn die helemaal

niet grenzen aan Jijiga. Verzoekster onderneemt niet de minste poging teneinde de voormelde

vaststellingen te weerleggen. Bijgevolg blijven deze onverminderd gehandhaafd. Uit verzoeksters

verklaringen kan enkel blijken dat ze manifest niet afkomstig is uit Agarweyne.

In de bestreden beslissing wordt eveneens met recht vastgesteld dat verzoekster tijdens het eerste

gehoor bij het CGVS niet vertrouwd bleek met de in Ethiopië gangbare term voor dorp, tijdens het

tweede gehoor bij het CGVS niet kon aangeven in welke taal deze term dorp betekent en tijdens geen

van beide gehoren bij het CGVS vertrouwd bleek met de term voor district in Ethiopië.
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Tevens wordt terecht gemotiveerd dat verzoekster opmerkelijke verklaringen aflegde over de laatste

president en verkiezingen in Ethiopië en dat zij, hoewel zij meermaals persoonlijk handelstransacties

voerde, niet in staat bleek om correcte informatie te verschaffen over de in Ethiopië gebruikte

munteenheid. Verzoekster laat ook de motieven die diengaande zijn opgenomen in de bestreden

beslissing volledig onverlet. Derhalve blijven deze onverminderd overeind. Verzoeksters Ethiopische

nationaliteit is niet aangetoond.

Uit het dossier blijkt overigens dat verzoekster ook wanneer zij werd ondervraagd over de Amhaar

onwetend bleek en haar verklaringen aanpaste aan hetgeen zij dacht dat de persoon die haar

ondervroeg bij het CGVS wilde horen. Initieel gaf verzoekster duidelijk aan dat zij niet wist of de door

haar genoemde Habashi ook een andere naam droegen. Voorts ontweek verzoekster aanvankelijk

veelvuldig de vragen over de Amhaar en verstrekte zij dienaangaande een aantal uiteenlopende

antwoorden. Nadien poneerde zij echter plots dat de Habashi ook Amhaar worden genoemd

(administratief dossier, tweede gehoorverslag CGVS, p.18-19).

Eveneens tekenend is verzoeksters verklaring wanneer zij werd geconfronteerd met de twijfels die de

ondervrager bij het CGVS had over haar herkomst. Verzoekster gaf in dit kader aan: “Als ik van een

andere plaats kwam waar Somali zijn, ja ik blijf een Somali” (ibid., p.23). Hiermee leek verzoekster te

bevestigen dat zij leugenachtige verklaringen aflegde over haar herkomst.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan verzoeksters voorgehouden identiteit, (familiale) profiel, herkomst, levensomstandigheden,

asielrelaas en problemen.

Dat verzoekster op een aantal andere vragen wel een antwoord kon verstrekken en wel andere

informatie omtrent haar voorgehouden regio van herkomst kon geven, staat in schril contrast met en

weegt geenszins op tegen de hoger aangehaalde, frappante tegenstrijdigheden in haar verklaringen en

tegen de aperte lacunes in haar kennis omtrent de voormelde, eenvoudige en elementaire kennisvragen

inzake de regio waar zij haar hele leven beweerde te hebben verbleven. Verzoekster tracht zich een

profiel aan te meten dat niet zou toelaten haar navenant te bevragen en daaruit conclusies te trekken.

Dergelijke verregaande minimalisering van haar persoon grenst aan een gebrek aan wil tot

medewerking. Dit klemt te meer nu dit profiel niet uit het administratief dossier kan blijken nu ze dat ze

tweemaal huwde, een man heeft die haar kinderen bijhoudt en ze naar Europa kon reizen.

Verzoekster legt geen documenten neer die aan de hoger gedane vaststellingen afbreuk zouden

kunnen doen.

Wel wijst verzoekster op het gegeven dat, zoals uit de documenten die zij wel neerlegde blijkt, zij

besneden is. Daarbij laat zij uitschijnen dat de gevolgen van haar besnijdenis voor haar nog dermate

traumatisch zouden zijn dat zij elke terugkeer in haar hoofde ondenkbaar maken. Verzoekster kan in dit

betoog echter niet worden gevolgd.

Hoewel begrip kan worden opgebracht voor de fysieke en psychische gevolgen die verzoekster

ondervindt van haar besnijdenis, blijkt uit het dossier immers dat geheel niet kan worden aangenomen

dat verzoekster hierdoor fysisch en psychisch dermate zou zijn geraakt dat zij het slachtoffer zou zijn

van een permanente en continue vervolging, dat van haar niet mag worden verwacht dat zij terugkeert

naar haar land en regio van herkomst en dat het toekennen van internationale bescherming

gerechtvaardigd zou zijn. Immers verzoekster meent zelf dat ze haar dochter kon achterlaten terwijl het

redelijk is aan te nemen dat verzoekster dit niet zou doen indien zij vreesde dat deze dochter besneden

zou worden. Immers verzoekster is een kernpersoon in de beslissing omtrent de besnijdenis van haar

dochter, zeker als ze een weeskind zou zijn.

Daarbij moet worden opgemerkt dat, zo een terugkeer naar haar werkelijke land en regio van herkomst

in haar hoofde ondenkbaar was ten gevolge van de in het verleden door haar ondergane besnijdenis,

minstens kon worden verwacht dat zij duidelijkheid zou verschaffen over en de asielinstanties in staat

zou stellen om het nodige inzicht te verkrijgen in haar werkelijke identiteit, profiel, herkomst en situatie.

Verzoekster liet blijkens het voorgaande echter na dit te doen, terwijl kan aangenomen worden dat ze

daar alle belang bij heeft indien ze werkelijk vreest vervolgd te worden. Verder dient te worden

vastgesteld dat verzoeksters besnijdenis zich situeert in een ver verleden en dat deze besnijdenis

verzoekster er kennelijk niet toe heeft aangezet eerder haar land en regio, waar deze ook zijn gelegen,

te verlaten. Dat het leven er voor haar heden plots wel ondraaglijk zou zijn, kan derhalve bezwaarlijk

worden aangenomen.
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Indien dit werkelijk zo was, kon bovendien worden verwacht dat verzoekster hiervan (veel) eerder en

concreet melding zou hebben gemaakt. Verzoekster deed dit echter niet. Zij vermeldde noch bij de DVZ,

noch bij het CGVS dat zij ingevolge haar besnijdenis niet zou willen of kunnen terugkeren naar haar

land en regio van herkomst. Bij het CGVS werd tijdens het tweede gehoor daarenboven expliciet

ingegaan op verzoeksters ondergane besnijdenis en werd er gevraagd of zij in het kader hiervan enige

vrees koesterede in het geval van een eventuele terugkeer naar haar land, waarop verzoekster aangaf:

“Neen ik heb geen problemen met besnijdenis, enkel met oog en diabetes” (administratief dossier,

tweede gehoorverslag CGVS, p.9).

Verzoekster beroept zich in het onderhavige verzoekschrift, verwijzend naar de besnijdenis die zij in het

verleden onderging, daarnaast op de schending van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

Overeenkomstig artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet vormt het feit dat een asielzoeker in het verleden

reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met

dergelijke vervolging of met dergelijke schade een duidelijke aanwijzing dat de vrees voor vervolging

gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat

die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.

In deze dient te worden vastgesteld dat er in casu goede redenen voorhanden zijn om aan te nemen dat

die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen.

Vooreerst kan nogmaals worden herhaald dat verzoekster weigerde een zicht te bieden op haar

werkelijke identiteit, profiel, herkomst en situatie. Daardoor maakt zij het onmogelijk om een concrete en

correcte inschatting te maken van het risico op een herbesnijdenis/infibulatie in haar hoofde bij een

terugkeer naar het land en de regio waarvan zij afkomstig is. Indien verzoekster er werkelijk van

overtuigd was dat zij in dit land en deze regio zulk risico liep, kan voorts niet worden ingezien waarom zij

het nodig achtte om over voormelde elementen te liegen.

Verzoekster laat de terechte vaststellingen, gedaan in de bestreden beslissing, verder ongemoeid dat

zowel op basis van haar eigen gezegden als op basis van de beschikbare informatie kan worden

besloten dat zij meer dan waarschijnlijk zelf en persoonlijk een keuze kan maken inzake een eventuele

herbesnijdenis/infibulatie.

Eveneens laat verzoekster de bestreden beslissing onverlet waar gesteld wordt dat geen enkel geloof

kan worden gehecht aan haar bewering dat zij tot op heden volledig toegenaaid zou zijn, alsmede dat

haar uitleg over hetgeen ingevolge een eventuele ingreep in België zou gebeuren niet overtuigt en louter

hypothetisch is.

Gezien verzoekster reeds een besnijdenis/infibulatie heeft ondergaan en er in het dossier geen enkel

element voorhanden is waaruit zou kunnen worden afgeleid dat zij deze praktijk opnieuw zou dreigen te

ondergaan, kan aan verzoekster op deze basis geen internationale bescherming worden verleend.

De vermeende nood aan bescherming in hoofde van verzoeksters dochter kan, nu verzoekster haar

dochter achterliet in haar land en regio van herkomst en deze dochter zich aldus niet in België bevindt,

in casu en zoals met reden aangegeven wordt in de bestreden beslissing evenmin leiden tot de

toekenning van internationale bescherming.

De door verzoekster neerlegde documenten (administratief dossier, map ‘documenten’) kunnen omwille

van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoekster

overigens niet worden weerlegd of betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande.

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

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, tweede lid van de Vreemdelingenwet.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, 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.

3.4. Voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus kan, met betrekking tot de vraag of hij bij

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

een verwijzing naar de algemene toestand in het verklaarde land van herkomst verder niet volstaan

doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen bewijs van

individuele bedreiging vereist. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijke toestand, dit is de

toestand in de regio waar de aanvrager feitelijk heeft verbleven. Verzoekster maakt omwille van de

hoger gedane vaststellingen zelf het bewijs van dergelijk verband met haar persoon onmogelijk zodat de

subsidiaire beschermingsstatus aan haar niet kan worden toegekend.
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Het komt de Raad immers niet toe om te speculeren over de verblijfplaats(en) van verzoekster voor haar

komst naar België of over de vraag of verzoekster afkomstig is uit een regio in de zin van artikel 48/5, §

3 van de Vreemdelingenwet waar geen risico aanwezig is.

De Raad kan uit het voorgaande enkel afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke regio

van herkomst geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een terugkeer

naar deze regio een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

3.5. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

3.6. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

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

aantoont.

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

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

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

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 achttien december tweeduizend zeventien

door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


