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nr. 198 287 van 22 januari 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE WOLF

Berckmansstraat 104

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 9 oktober 2017

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

staatlozen van 6 september 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 16 november 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 december 2017.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE WOLF en van attaché S.

DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 27 april 2014 België is binnengekomen, diende op 3

mei 2017 een asielaanvraag in.

1.2. Op 6 september 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 6 september 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 03/05/2017

Overdracht CGVS: 19/05/2017
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U wordt gehoord op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op 23

augustus 2017 van 9u tot 13u05. U wordt bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw

advocaat, meester De Wolf was gedurende het volledige gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U beweert over de Somalische nationaliteit te beschikken en afkomstig te zijn uit Bandarjadid,

Jamaame-district, Lower-Juba, Zuid-Somalië. U behoort tot de Sarur-subclan van de Hawiye-clan

Habrgedir. Uw vader is H.S.A., een beroepssoldaat, geboren in Jowlo, Harardhere. Hij huwt uw moeder

H.A.M., een lid van de Surre-subclan van de Dir-clanfamilie in Mogadishu. Ze vestigen zich in

Bandarjadid, waar u en uw broer Ab. geboren worden en uw vader tevens een tweede gezin sticht, met

S.M.E. heeft hij de dochters B., S. en A. Wanneer u twaalf bent wordt u naar uw tante N.A.M. in Jeddah,

Saudi- Arabië gestuurd met een visum voor een bezoek tijdens de pelgrimsperiode. Uw tante heeft er

een verblijfsstatuut omdat haar man M.S. een werkgever heeft die garant voor hem staat. Uw tante is er

een ambulante parfumverkoopster, maar kinderloos. Daarom wordt u naar haar gestuurd, ze zal u een

beroep leren, u gaat aan de slag als huishoudhulp en uw tante stuurt het geld naar uw familie in

Bandarjadid. In 2010 huwt u met de Somaliër A.M.S., in Jeddah, u krijgt met hem twee zonen, G. en Ay.

Wanneer u bevalt, gebruikt u, tegen betaling het verblijfsstatuut van een Somalische vrouw, M.H., om

zorgen te krijgen in het ziekenhuis in Jeddah. U scheidt in 2013 omdat uw man de zorg voor S.A.H.S.

niet op zich wilt nemen. Dit is een kind dat aan uw tante wordt toevertrouwd door een vrouw die

gedeporteerd wordt en haar vaderloos kind niet naar Somalië wilt meenemen, het krijgt pas een

volledige naam wanneer u zelf naar Somalië terugkeert, in 2016, namelijk de naam van uw overleden

broer Ab. Na het overlijden van uw tante valt S.A.H.S. onder uw hoede, A.M.S. wilt echter niet dat een

illegitiem kind opgroeit met zijn zonen en daarom scheiden jullie. A.M.S. wordt in 2015 gedeporteerd en

vestigt zich in Mogadishu. De laatste vier jaar bent u huishoudhulp in twee Arabische families, u gaat

naar het werk met een privétransport. De families stellen voor om garant voor u te staan, maar dan moet

u naar Mogadishu gaan en komen, wat u niet ziet zitten met de kinderen. In tussentijd worden zowel uw

vader als uw broer door Al Shabab gedood in Bandarjadid. Ook na de val van het regime is uw vader

nog een beroepssoldaat - met een rang, hij heeft twee sterren - onder meer onder Abdullahi Yusuf en

Sheikh Sharif. Hij wordt naar het dorp Bangeeni in Jamaame gestuurd om daar het leger te leiden tegen

Al Shabab. Uw vader sterft drie jaar geleden, wanneer hij een aanval wilt uitvoeren op Al Shabab, wordt

hij vermoord, hierbij zijn uw neven, A.A.S. en Ab.A.S. betrokken, deze zijn de zonen van uw oom, broer

van uw vader, A.S. en leden van Al Shabab. Uw broer Ab. wordt ook door hen vermoord, hij is het

immers niet eens met hun manier van religie, dit alles gebeurt in Bandarjadid en de regio. Toch blijft uw

moeder er wonen, gezien zij er haar familie heeft en een huis. U wordt zelf opgepakt in uw huis in

Saudi-Arabië, samen met uw kinderen en andere vrouwen die in het gebouw verblijven, na een tijd

opgesloten te zijn worden jullie met een go-home document naar Mogadishu gedeporteerd vanuit

de luchthaven bij Jeddah op 10 december 2016. In Mogadishu wacht uw verwant, moederszijde, A.J.A.

u op, hij brengt u naar Bandarjadid. Eens daar komt uw ex-man, A.M.S., u opzoeken omdat hij gehoord

heeft dat u in Bandarjadid bent, hij wil de kinderen meenemen en u laat dit toe, omdat het maar voor

een korte tijd is. Hij brengt zijn zonen echter niet terug, daarop gaan u en uw moeder naar Mogadishu

om inlichtingen bij zijn familie te verkrijgen en u hoort dat hij in Mombasa, Kenia is, met uw zonen. Jullie

keren naar Bandarjadid terug. Uw moeder wordt er geholpen door een man van haar clan, M.A., omdat

ze oud en alleen is. U komt goed overeen met de man en u besluit hem te huwen, uw moeder gaat hier

niet mee akkoord, ze wil niet dat M.A. nog bij haar komt. U huwt echter toch, op 1 januari 2017.

Ondertussen willen uw neven, A.A.S. en Ab.A.S. u uithuwelijken aan een Al Shabab-strijder, uit Jemen,

H.H.. U stelt dat u al gehuwd bent, waarop uw moeder te horen krijgt dat u in het geheim gehuwd bent

en volgens de sharia berecht zal worden. Op 28 februari 2017 wordt u opgepakt en vastgezet in het Al

Shabab-bureau, uw man M.A. vlucht naar een andere wijk van het dorp. U beseft dat u zwanger bent,

en gebruikt dit om uitstel van executie te vragen. Na drie maand kan u echter ontsnappen en u vlucht,

via uw moeder, die stelt dat u alles op zichzelf hebt afgeroepen, naar Mogadishu met de hulp van A.J.A.

Op 22 april 2017 vertrekt u met het vliegtuig uit Mogadishu, naar Turkije en verder naar België, onder de

identiteit S.A. U komt op 27 april 2017 aan in België en vraagt op 3 mei 2017 asiel aan. In België wordt

het bevestigd dat u zwanger bent, van een jongetje.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag dient u de volgende documenten in; een zwart-wit pasfoto van

een man in uniform, een visitekaartje van de winkel “Al Baraq 1” in Jeddah, echografieën op datum van

13.07.2017, CHA Libramont, “La Grossesse” van “Centre Hospitalier de l’Ardenne”, en “Rendez-vous à

venir pour H.S.H.”.

B. Motivering
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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 pp. 2-3) 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. Vooreerst merkt het CGVS op dat u

gebrekkig meewerkt tijdens uw gehoor. U gaat over tot een procedé waarbij u de tolk en de

behandelende ambtenaar veelvuldig onderbreekt, vragen terugkaatst en het spontaan antwoorden

ontwijkt. Nochtans wordt u van in het begin uitgelegd wat er van u verwacht wordt (CGVS p. 2), wordt dit

voor de pauze herhaald (CGVS p. 19), wordt u er op gewezen dat u de vraag vaak herhaalt zonder dat

u antwoordt (CGVS p.23) of dat u niet antwoordt op de vraag (CGVS p. 10, p. 19, p. 20, p. 26, p.29),

wordt u zelfs expliciet gewezen op het feit dat u verzaakt aan uw plicht om mee te werken (CGVS p. 29),

wordt u gevraagd waarom u toch keer op keer de tolk en de ambtenaar blijft onderbreken (CGVS p. 30),

dit alles zonder dat u uw gedrag aanpast.

Daarbij komt dat er kan vastgesteld worden dat twijfels geuit kunnen worden bij uw verblijf(sstatuut) in

Saudi-Arabië en bij uw bewering dat u er een illegaal verblijf had. U stelt er zonder legaal

document verbleven te hebben (CGVS p.6). Hoewel u zelf al vanaf uw twaalfde of dertiende levensjaar,

rond het jaar 2004, in Jeddah, Saudi-Arabië, woont bij uw tante moederszijde N.A.M. en haar man M.S.

(CGVS p. 4-7), dient u echter geen enkel bewijsstuk in -buiten een visitekaartje van een winkel Al Baraq

in Jeddah- om uw verblijf in Saudi-Arabië te staven (zie administratie dossier, CGVS p. 4), waar u altijd

uw kleren koopt. Dit toont op zich al aan dat u er een zekere bewegingsvrijheid en een openbaar leven

geniet in Saudi-Arabië. Nochtans heeft u er wel degelijk documenten gekregen, waar u slechts vage

verklaringen voor heeft. Zo stelt u zelf dat u er een andere identiteit gebruikt, van een Somalische

vrouw, M.H. (CGVS pp. 5-6) die een legaal statuut heeft in Saudi-Arabië omdat een Saudi garant voor

haar staat, wanneer u bevalt. U heeft dit document nodig in het hospitaal, echter, wanneer u er op

gewezen wordt dat dit toch een risico is voor M.H., gaat u de vraag eerst uit de weg, door te stellen dat

M.H. betaald wordt en uw tante alles regelt, wanneer u er nog eens op gewezen wordt, stelt u,

opmerkelijk, dat dit een normaal systeem is en dat Somaliërs het gewoon zijn om gedeporteerd

te worden. Wat toch een vreemde verklaring is voor iemand, die het in de context van haar eigen

deportatie heeft over bezorgdheid omtrent haar kinderen (CGVS p. 14). Bovendien, u stelt dat uw

kinderen, G. en Ay., in Saudi-Arabië wel een geboortecertificaat hebben gekregen toen u er bevallen

bent (CGVS p. 8), wat niet meteen strookt met uw beweerd illegaal verblijf in Saudi-Arabië. Dit

document heeft u niet omdat u gedeporteerd bent op 10 december 2016 (CGVS p. 13). U verklaart

echter op geen enkel moment dat de documenten die u heeft afgenomen zijn door de Saudische politie

en u dient wel een visitekaartje in van een winkel in Jeddah en een foto van uw vader die u door uw

moeder opgestuurd is na zijn dood, u bent dan nog in Saudi-Arabië (CGVS p. 15), u vindt deze in uw

tas.

Dat u in de mogelijkheid verkeert deze elementen mee te nemen uit Jeddah, wijst er toch op dat u de

kans krijgt bepaalde zaken in te pakken. Bovendien van deze deportatie heeft u ook geen bewijzen, u

krijgt een go-home document van de Somalische ambassade in Saudi-Arabië, maar dit wordt u
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afgenomen, door de douane in Mogadishu (CGVS p. 14). U stelt eerst dat u in Mogadishu, niets heeft

om te tonen, nochtans is dit document, het go-home net wat u daar moet tonen, waarop u dan weer in

strijd met het voorgaande stelt dat de douane, net dit document afneemt. Zo verandert u uw

verklaringen in functie van de vraag. Tevens blijkt dat uw tante een legaal statuut heeft in Saudi-Arabië

omdat er “garanten” zijn voor haar man (CGVS pp.6-7), u kan echter niet zeggen wie deze mensen dan

zijn, nochtans woont u al sinds erg jonge leeftijd in bij uw tante en uw oom en bent u van hen

afhankelijk. Dit is opmerkelijk vaag. Daarbij komt dat u stelt dat u, op uw twaalfde, naar Saudi-Arabië

reist met een visum gegeven voor de periode van de pelgrimstocht naar Mekka (CGVS p. 4), wanneer u

er verder op gevraagd wordt of u dan niet jong bent om deze pelgrimstocht te ondernemen, stelt u,

ontwijkend, dat het een visum voor drie maand, voor een normaal bezoek is. U wordt op uw eerdere

verklaringen gewezen waarop u zegt dat het visum voor een bezoek in de periode van de

pelgrimstocht is (CGVS p. 19). Ook hier blijkt u, omtrent uw vertrek naar Jeddah al, een concreet

antwoord te willen ontwijken. Bovendien blijft u erg vaag over hoe het is, voor een twaalfjarig meisje, om

haar familie achter te laten en te vertrekken naar een onbekend land, zonder haar moeder (CGVS p.

19). "Hoe voelde u zich als meisje, uw familie achterlatend? Om te starten, mijn tante had geen

kinderen, zij kon er geen hebben, zo’n mens, moeder had mij, mijn vader en mijn broer die nu stierf,

onze familie was arm, mijn tante zei, laat mij je dochter leren werken en je ondersteunen Dat is een

situatie, niet hoe u zich voelt als kind? Weet je mijn tante had geen kinderen, het is waar, ik was jong, ik

weende toen ze me stuurden maar mijn moeder forceerde me te gaan, ze zei, je gaat naar je tante, bij

haar zijn." Alweer ontwijkt u de vraag eerst, om dan een erg beknopt antwoord te geven. Daarnaast blijkt

dat u wel degelijk in de mogelijkheid geweest bent om uw eigen statuut te legaliseren, u stelt dat de

laatste Arabische families, die van U.R. en U.A., voor wie u de laatste vier jaar gewerkt heeft,

u voorgesteld hebben uw verblijf te legaliseren (CGVS pp. 7-8), maar dat u dat niet gedaan heeft. U zou

moeten terugkeren met uw kinderen en erna overgebracht worden. U gaat de redenen voor het niet

ondernemen van deze stappen eerst uit de weg, de vraag moet u tweemaal gesteld worden, waarop u

zegt dat u dan uw kinderen zou moeten achterlaten. Zo is ook het vreemd dat u stelt dat u enkel een

statuut kan krijgen voor zichzelf en niet voor uw familie, maar dat tegelijk blijkt dat uw tante een statuut

heeft omdat ze gehuwd is met een man die werk heeft en mensen heeft die garant voor hem staan, wat

volgens u noodzakelijk is binnen het Saudisch systeem (cf. supra). U kan dan ook niet afdoende

uitleggen waarom u niet in een dergelijke situatie zit, u heeft een familieband met uw tante en uw oom,

dewelke laatste volgens u daar al “altijd” verblijft (CGVS p. 7), wat toch op het statuut van een

ingezetene lijkt te wijzen. Dit alles is toch erg vaag te noemen. Daarbij, en vooral, komt dat u niet echt

een toereikend antwoord geeft voor het twaalf jaar lang werken en wonen in Saudi-Arabië zonder al

eerder opgepakt te worden. U bevestigt dat u in een land bent, twaalf jaar lang, met harde

immigratiewetten en dat er veel Somaliërs gedeporteerd worden (CGVS pp. 10-11). U heeft het

over verstrengende migratiewetten in 2016, waarbij mensen in hun eigen huis opgepakt kunnen worden,

waarmee u lijkt te willen suggereren dat u, ervoor, door te vermijden buiten te komen, niet gedeporteerd

wordt. Echter, u blijkt wel degelijk een openbaar leven te leiden. U bevalt tweemaal in een hospitaal in

Jeddah (CGVS p. 6, p. 13) en uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat de geboorte van uw kinderen

werd geregistreerd (CGVS p. 8). Sinds uw komst naar Saudi-Arabië, twaalf jaar voor uw deportatie in

2016, neemt uw tante, die zelf ambulante parfumverkoopster was (CGVS p. 7, p. 9) u mee naar huizen

om het huishouden te doen (CGVS p. 9), u gaat er immers met het doel een beroep te leren en geld

naar uw familie te sturen (CGVS p. 19). Dit impliceert dat u dus al twaalf jaar in de openbaarheid komt in

Saudi-Arabië. Er nog zijn andere aanwijzingen dat u wel erg makkelijk al die jaren, ongestoord, in Saudi-

Arabië kan leven. Zo stelt u zelf dat u een visitekaartje van een winkel indient (zie administratief

dossier), omdat u er altijd kleren koopt (CGVS p. 4), en u werkt in een andere wijk in Jeddah, dan de

wijk waar u woont (CGVS p. 9). U wordt er op gewezen dat het vreemd is dat u niet eerder in de

problemen komt (CGVS p. 11); “Maar u bleef niet binnen, u had een openbaar leven, u werkte elders, u

tante was zelfs een ambulante verkoopster, dus leg eens uit hoe u nooit eerder gepakt werd dan? Ja, in

dat land heb je kleine auto’s die werken, je maakt contracten met hen, je zegt hen, jij transporteert me,

ik betaal je einde van de maand, zij rijden je, je kleed je als de mensen die er wonen, met nikab, aybaya,

dus geen probleem.” Echter, wanneer u hierover verder bevraagd wordt, blijkt de kost dit transport bijna

de helft te zijn van wat het bedrag dat u verdient in Saudi-Arabië per maand (CGVS p. 11). U wordt dan

ook verder bevraagd over uw kosten in Saudi- Arabië, sinds de dood van uw tante, twee jaar geleden,

staat u er immers alleen voor en is de situatie er “moeilijk” voor u (CGVS p. 10), waaruit blijkt dat u er

amper een break-even heeft (CGVS p. 11), u gaat dit uit de weg. Dit alles is dus vaag te noemen en

weinig afdoend.

Er zijn immers aanwijzingen, uit uw verklaringen, dat u al eerder vanuit Saudi-Arabië naar Mogadishu

reist, immers, vanuit de context van uw deportatie, gevraagd wordt naar de duur van de vlucht naar

Mogadishu, stelt u, erg opmerkelijk het volgende (CGVS p. 17) “Hoe lang duurde de vlucht van Saudi

Arabië naar Mogadishu? Van jeddah naar mogadishu ? Welke keer dan?
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Vertrok het vliegtuig in Jeddah? Leg de vraag uit, toen we gedeporteerd werden toch? Nam u al eerder

het vliegtuig van Saudi-Arabië naar mogadishu dan? Nee Dan is die vraag toch simpel? Toen ik er ging

of nu, gedeporteerd met mijn kinderen? Dus toen u gedeporteerd werd, waar vertrok het vliegtuig van S-

A? Airport Malik Abdi Aziz Dat is in Jeddah? Ja En hoelang duurde het naar mogadishu? 6h vertrokken,

s ochtends en daar rond 14 h.” Hieruit blijkt dat u alweer eerst geen concreet antwoord geven, wilt

ontwijken en dat u bovendien zelf lijkt aan te geven dat u vaker op en af vliegt tussen Saudi-Arabië en

Mogadishu. In combinatie met uw andere verklaringen, namelijk dat een terugkeer een mogelijkheid tot

een statuut kan geven is het plausibel dat u inderdaad meerdere malen de tocht maakt. U probeert zich

te verantwoorden door te vragen of het is wanneer u er gaat, dus op twaalfjarige leeftijd, maar de

gestelde vraag gaat specifiek over de vlucht van Saudi-Arabië naar Mogadishu. Bovendien, uw ex-

man A.M.S. M.S., met wie u in Saudi-Arabië huwt, wordt al in 2015 gedeporteerd (CGVS p. 11-12)

en vestigt zich net wel in Mogadishu waar zijn familie woont in de Soobe-buurt (CGVS p. 15, p.20). Dit

wijst er op dat u, bij een eventuele terugkeer om een legaal statuut te kunnen regelen voor Saudi-

Arabië, via de families waarvoor u werkt, wel iemand heeft, in Mogadishu, die voor uw kinderen kan

zorgen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat uw ex-man, wanneer hij hoort dat u terug in Bandarjadid

bent, zijn zonen komt halen, en u deze gewoon meegeeft (CGVS p. 15, p. 20). U heeft het zelf over een

gedeelde verantwoordelijkheid in de opvoeding dan, waardoor u de kinderen voor een paar dagen

meegeeft naar Mogadishu (CGVS p. 20), hoewel u zelf eerder stelt erg blij te zijn samen met hen

gedeporteerd te worden (CGVS p. 14). Zo lijkt het meegeven van uw kinderen met uw ex-man wel een

erg opmerkelijke beslissing gezien de context: "Het lijkt alsof u toch al eerder op en af vliegt uit uw

verklaringen? U heeft een reden, namelijk krijgen van een iqama, maar u blijft vaag over het niet doen

en u wilt niet direct antwoorden op de vraag over de vlucht, omdat u niet weet welke vlucht, zo lijkt het

alsof u het al eerder deed? Weet je als je gedeporteerd wordt ben je een gevangenis, je ging er als kind,

over de iqama, als je een familie bent en je kan er niet een hebben als een familie, is het het niet waard.

Maar toen uw man kwam naar bandarjadid, gaf u hem gewoon uw kinderen, waarom? Weet je, we

waren beide de ouders van de kinderen, hij zei, ik breng ze terug."(CGVS p. 20) Het contrast tussen het

niet willen regelen van uw statuut omdat u dan uw kinderen moet missen en het erg makkelijk

meegeven van uw kinderen met uw ex-man, die u nochtans weigert te contacteren voor hulp wanneer u

zelf wordt gedeporteerd omdat u S.A.H.S. niet wilt achterlaten, is dus wel erg groot (CGVS p. 22).

Hierop blijkt dat uw ex jullie zonen meeneemt naar Mombasa, Kenia en zich daar vestigt, wat u te weten

komt nadat u, met uw moeder, naar Mogadishu gaat, in januari 2017, om er inlichtingen te verkrijgen

bij zijn buren en familieleden (CGVS p. 12, p. 20). Dit wijst toch op een nauwere band met uw ex-man

dan u beweert te hebben, u geeft uw kinderen gemakkelijk mee, maar beweert nu, dan weer, geen

contact meer te hebben met hen (CGVS p. 12) en zelfs nooit in Mombasa, Kenia, geweest te zijn

(CGVS p. 34). Opnieuw is dit allemaal erg bevreemdend en gebaseerd op informatie van derden. Hierbij

kan nog opgemerkt worden dat de reden voor uw scheiding met A.M.S. een tegenstrijdigheid inhoudt. U

stelt met hem gehuwd te zijn, in Saudi-Arabië (CGVS p. 11, p. 30), van 2010 tot 2013 (CGVS p. 11)

maar dat jullie scheiden door het illegitiem kind, S.A.H.S., waar u voor zorgt. Dit meisje wordt aan uw

tante toevertrouwd, door een Somalische vrouw die gedeporteerd wordt, en niet met een illegitiem,

vaderloos, kind naar Somalië wilt (CGVS p. 8), wanneer uw tante sterft, twee jaar geleden (CGVS p. 7),

dus in 2015, neemt u de zorg over. A.M.S. wil echter, op dat moment, niet dat een illegitiem kind samen

met zijn zonen opgevoed wordt en dus scheiden jullie. Echter, u plaatst deze scheiding in 2013 al, terwijl

u de opvoeding pas zogenaamd op zich neemt in 2015. 2015 is dan ook net het jaar waarin

A.M.S. gedeporteerd wordt naar Mogadishu. Bovendien, in Saudi-Arabië huwt u met iemand van uw

eigen clan, Habr Gedir-Sarur-Ali Wehliye (CGVS p. 11), uit Harardhere (CGVS p. 30), tevens de plaats

in Somalië waar uw vader van afkomstig is (CGVS p. 18). Wat hier vreemd bij is, en er op wijst dat het

om meer dan een louter toeval gaat, is dat het uw moeder is die u zou hebben verteld dat A.M.S. in

Harardhere is geboren (CGVS p. 30), nochtans huwt u hem in Saudi-Arabië en verblijft uw moeder al die

tijd in Bandarjadid (CGVS p. 9). U wordt er dan ook op gewezen dat het vreemd is dat A.M.S. dit u niet

zelf vertelt, maar u heeft hier geen antwoord voor. Ook hier is er een aanwijzing voor een meer

ingezeten statuut van uw volledige familie in Saudi-Arabië. Wat hier nog vreemder bij is, is dat u stelt dat

u met uw moeder (aan de telefoon) enkel over de gezondheid praat (CGVS p. 27). Al deze elementen

wijzen er toch op dat uw algehele geloofwaardigheid laag is, u bent amper in staat consequente

verklaringen af te leggen, hoewel u uitgebreid de kans krijgt en dat u, op zijn minst, zaken achter houdt,

over uw werkelijke situatie in Jeddah, Saudi-Arabië.

Bovenal kan, objectief, vastgesteld worden dat u geen enkele geloofwaardige link met

Bandarjadid, Lower-Juba heeft, waar u tot uw twaalfde beweert te hebben gewoond en waar u vanaf

eind 2016 -na uw beweerde deportatie uit Saudi-Arabië- nog enkele maanden zou hebben verbleven. U

krijgt dan ook de kans uw verklaringen aan te passen (CGVS p. 27).
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Vooreerst merkt het CGVS op dat u ook al erg vaag blijft over uw kindertijd in Bandarjadid, wanneer u

gevraagd wordt wat u zich daar herinnert (CGVS pp. 22-23), als kind, heeft u het enkel over een

koranschool, en een moskee waar er thee gegeven wordt, wat natuurlijk niets uitzonderlijk is voor een

dorp, u brengt geen enkele gebeurtenis aan of concrete herinnering; “Wat weet u nog over bandarjadid,

als kind? De koranschool, een tempel waar de koran gelezen werd, ze gaven popcorn en thee, ik kwam

terug toen was het ontwikkeld, apotheken en andere zaken Wie had toen de macht toen u

wegging? Toen ik wegging, waren het de mensen, die van daar zijn oorspronkelijk, ruling, maar later, zei

mijn moeder me, die problemen arriveerden en shabab nam de controle Was er iemand voor al shabab?

Ik was jong, het was een vredevolle plaats, geboren en gelukkig daar, wij, het is later dat ze de macht

kregen.” U blijft erg vaag over de situatie in uw eigen dorp, u stelt het voor als een zwart-wit situatie. Wat

ook blijkt uit het volgende antwoord, alweer erg ontwijkend (CGVS p. 26); “Kan u een warlord noemen

die er vocht toen u er nog was oorspronkelijk? Nee, bandarjadid is een dorp, onder jamame Nooit

warlords in jamaame of jubbaland?In bandarjadid ? Natuurlijk in een dorp wonen is niet geisoleerd

leven, jamame is maar een tiental km weg, dus antwoord eens op mijn vraag? Toen ik er was, gebeurde

niets.” U gebruikt jong zijn dan ook steeds als een excuus (CGVS p. 27), en u stelt dat wanneer u er

bent, zowel in uw kindertijd, als na uw terugkeer in december 2016 (CGVS p. 10) tot uw vertrek in april

2017 (CGVS p. 10, p. 34), niets gebeurt of geen problemen zijn, u stelt niets te kunnen vertellen over

een regio waar u niet geleefd heeft (CGVS pp. 25-26, p. 27) u vergeet echter dat u al die jaren steeds

contact heeft met uw moeder, H.A.M., die altijd in Bandarjadid verblijft (CGVS p. 9, p. 26). “Maar u lijkt te

vergeten dat al die jaren u contact had met uw moeder, maar die lijkt u niets te vertellen dan? Dat ze zei

me niets? Hoe? Maar u kan niets beantwoorden over uw eigen regio, u zegt dat u al die jaren met uw

moeder praat, dus u zou iets moeten weten. Ik vroeg enkel naar haar gezondheid, als er probleem was,

zei ze dat, maar anders, gezondheid dat, moeder moest er blijven, huizen daar.” (CGVS p. 26) U lijkt

dus voortdurend uit de weg te willen gaan om concreet te antwoorden. Ook hier is een voorbeeld; “Wie

heeft de macht in Bandarjadid? Al Shabab Weet u sinds wanneer? Wallahi, ik weet het niet, maar ik

weet dat zij de macht hadden toen ik terugging naar mijn familie en bij mijn vertrek nog (CGVS p. 10)”.

Echter, het CGVS merkt op dat uw familiale situatie in Bandarjadid erg specifiek is. U bent het product

van een interclan huwelijk tussen een Dir-vrouw, oorspronkelijk uit de regio (CGVS p. 18, p. 25) en een

Habr Gedir-man, H.S.A. (CGVS p. 15), die uit het platteland van Harardhere komt (CGVS p. 19). U kan

Harardhere niet zelf situeren (CGVS p. 19), hoewel uw eerste man ook van daar afkomstig blijkt te zijn

(cf. supra), maar volgens de COI van het CGVS bevindt Harardhere zich maar liefst 1000 km ten

noorden van het Jamaame-district (zie administratief dossier), aan de andere buitengrens van Zuid-

Somalië. Ook hier gaat u over tot opmerkelijke verklaringen, zo stelt u eerst dat uw beide ouders in

Harardhere geboren zijn en dan dat uw moeder al altijd in Bandarjadid gewoond heeft, hierop wordt u

om uitleg gevraagd, waarbij u antwoorden alweer uit de weg wilt gaan, tot uiteindelijk blijkt dat uw beide

ouders elkaar leerden kennen in Mogadishu (CGVS pp. 18-19); “Maar weet u in welk deel van Somalië

dat is?H arardhere? Ik weet het niet, vader en moeder zijn daar geboren. Nog een vraag, voor de

pauze, hoe komt het dat uw vader en moeder als Habr Gedir in Bandarjadid wonen?Mijn moeder is

surre en mijn vader habr gedirOk, waarom woonde hij daar dan? Ik bedoel moeder woonde daar altijd in

die regio, ze is van de dir surre clan, daar gesetteld, ze woonde altijd in de village, mijn vader kwam

naar haar, ze huwden daarOk, maar waarom kwam uw vader daar, want harardhere is zeker meer dan

1000 km weg? Hij was er geboren, woonde niet, hij is er gehuwd, we woonden er allemaalOpnieuw,

mijn vraag, waarom woont uw vader als habr gedir in bandarjadid?Je weet wanneer mensen huwen

wonen ze samenOk, maar weer geen antwoord, waarom zou uw vader, als noordelijke habr gedir,

helemaal naar het zuiden gaan en huwen met een dir vrouw, er moet toch een link zijn? Weet je, ze

huwden, voor ik geboren ben, ik weet enkel wat moeder me zei, ze zei, ze werd aan hem gegeven in

mogadishu, mijn vader was een soldaat, via verschillende steden, ook beledweyne en zo, daar gehuwd

Woonde uw moeder dan in Mogadishu? Niet lang.” Het CGVS merkt bovendien op dat Bandarjadid, en

het Jamaame-district in het algemeen, ook erg specifiek zijn voor uw familie, gezien uw vader H.S.A. en

uw broer Ab., er beiden om het leven gebracht zijn door Al Shabab (CGVS pp. 15-16). Met name, mét

betrokkenheid van uw neven A.A.S. en Ab.A.S., zonen van de broer van uw vader A.S. (CGVS p. 15),

die “al altijd” leden van Al Shabab zijn en speciaal uit de Afgoye-regio naar het dorp Bandarjadid

verhuisd zijn (CGVS p. 22). Uw vader ten eerste is immers een beroepsmilitair met een twee-

sterrenrang, al sinds het vorige regime, en nog onder de regeringen van Abdullahi Yusuf en Sheikh

Sharif (CGVS p. 23), die specifiek naar het district gestuurd zou zijn om hier te vechten tegen Al

Shabab, dit terwijl zowel uw moeder als zijn tweede vrouw met haar kinderen in Bandarjadid verbleven

(CGVS p.16), onder Al Shabab (CGVS p. 10, p. 23), wat toch een groot risico voor zijn familieleden zou

inhouden. Dit alles schept een context waaruit kan afgeleid worden dat u de situatie in de regio blijft

volgen.
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Hij wordt, op 64-jarige leeftijd vermoord, dit is een drietal jaar geleden (CGVS p. 15). Het CGVS merkt

op dat u ook hier, vaag blijft en moeite heeft met concreet antwoorden, en dat dit op zich aantoont dat u

niet bekend bent met de omgeving van Bandarjadid (CGVS p. 23). ”Waar was zijn laatste station? Hij

leidde een plaats die voor het leger is, toen hij gedood was, deel van bandarjadid, hij werd er

gestuurdDus hij als overheidssoldaat had een station in een al shabab dorp zoals bandar jadid? Hij was

naar een plaats waar het leger gestationeerd was en vandaar, een ander deel van bandarjadid vandaar

aangevallen, ja dat. Dus het dorp is in twee verdeeld? Heel dorp is al shabab, overheid wilt ze

altijd verdrijven uit plaatsen die ze controleren, maar ze bleven in die plaats Hoe heet het dorp dan waar

het leger is? De overheid?Ja?Ik denk, een plaats dicht bij jamame, bangeeni denk ik, deel daar.” Uw

broer, van zijn kant, is dan weer vermoord, door uw neven, omdat hij ruzie met hen gehad heeft over de

vorm van islam die hij belijdt en de vorm die Al Shabab belijdt, in 2009 wordt hij al gedood (CGVS pp.

15-16).

Dit wijst toch op een erg risicovolle terugkeer naar Bandarjadid, waar uw familieleden, door toedoen

van uw eigen familie, vermoord zijn. Uw band met Mogadishu blijkt tevens veel sterker te zijn dan u

wilt aangeven. Nu blijkt uw moeder er gewoond te hebben en gehuwd te zijn, uw ex-man en zijn familie

blijken er te wonen en gewoond te hebben (cf. supra) en wanneer u gedeporteerd wordt is het een oom

langs moederzijde, A.J.A., die u komt oppikken wanneer u landt. U bevestigt in eerste instantie dat het

om een oom gaat (CGVS p. 15), deze brengt u en uw kinderen een dag in Mogadishu onder en brengt

jullie de volgende dag naar Bandarjadid. U stelt dat uw oom in het Hodan-district woont en verschillende

winkels heeft op de Bakara-markt (CGVS p. 17). Echter, wanneer u gevraagd wordt waarom u dan niet

in Mogadishu blijft, uw oom woont er en heeft er werk, uw ex-man verblijft er (cf. supra), antwoordt u

ontwijkend het volgende (CGVS p. 18) “Maar u blijft niet in Mogadishu, maar gaat met uw kinderen met

uw kinderen terug naar het dorp waar uw vader en broer vermoord zijn door uw eigen neven? Er zijn

veel mensen die mijn vader vermoord hebben, onder hen mijn familieleden, ik had nergens anders te

gaan, mijn moeder, woonde in bandarjadid.” U blijkt dan ook geen enkele risicoinschatting te kunnen

aan de dag leggen, wat op zich ook een band met Bandarjadid volledig onder uit haalt. Hierop gewezen

is uw oom A.J.A., plots een neef en geen oom (CGVS p. 22), hoewel het u letterlijk gevraagd is of het

om een oom gaat (CGVS p. 15). U wordt verschillende malen op uw beperkte risico-

inschatting gewezen (CGVS p. 22, p. 25, p. 26, p. 30). Hierbij komt u steeds met hetzelfde argument,

namelijk dat uw moeder in Bandarjadid verblijft. Echter, dit is op zich niet geloofwaardig te noemen.

Opmerkelijk stelt u dat uw moeder in 2008 vlucht, dus voor uw vader en uw broer door Al Shabab

vermoord zijn, maar terugkeert (CGVS p. 25), wat toch er op wijst dat ze vlucht voor een algemene

situatie, maar niet wanneer haar eigen vlees en bloed vermoord wordt. Volgende passages wijzen er op

dat u geen enkele concrete verklaring heeft; “Waarom zocht uw ex –mans hulp niet toen u zelf

gedeporteerd werd, u zei nu zelf dat hij ook verantwoordelijk is voor de kinderen? Hij is in Mogadishu

waar het vrij veilig is, in vergelijking met een dorp waar uw eigen familieleden vermoord zijn? Voor

mij het belangrijkste is waar mijn moeder verblijft, ik was gescheiden, ik kon het kind, het meisje dat hij

weigerde niet achterlatenWaarom blijft uw moeder dan in een dorp waar haar man en haar eigen zoon

vermoord zijn? Ze is dir surre, ze woonde er altijd, ze huwde jong, ze had haar hele familie daar, het is

waar, haar man en zoon gedood, dat is het lot, zelfs dan bleef ze daar, ze had daar een huis, in

mogadishu niet. Maar haar broer woont toch in Mogadishu? Die is logischerwijs ook dir surre en heeft

dan daar winkels zelfs, dus doet het goed? Om te starten, deze man, de oom, is moeders neef, weet je

iedereen heeft eigen bezit, alles wat hij heeft is is het zijne, ik heb enkel moeder.” (CGVS p. 22) Hierbij

kan opgemerkt worden, dat het dezelfde persoon is, A.J.A., die u helpt bij uw vlucht uit Bandarjadid in

april 2017 (CGVS p. 32) en dat hier toch uit afgeleid kan worden dat uw familie op hem kan steunen.

“Maar dit staat natuurlijk niet alleen, u kan niet uitleggen waarom u naar Bandarjadid terugkeert en niet

in Mogadishu blijft, u zegt mijn moeder heeft er geen problemen, maar ze heeft er wel, haar eigen man

en zoon zijn vermoord, dat lijkt me toch genoeg. Bovendien kan u de weg die u twee keer deed amper

uitleggen, kent u bijna geen dorpen, terwijl het ook een lange weg is naar mogadishu? Eerste vraag was

waarom moeder daar was? Mijn moeder had er huizen, haar hele familie woont er, als een persoon een

job of bezittingen heeft in mogadishu kan hij daar leven, andere vraag is waarom gaat u terug naar een

plaats waar vader en broer zijn vermoord, en ik was een persoon met kinderen, als ik ze wilde houden in

mogadishu, dan zou het veel gevraagd hebben, een inkomen en hen kunnen voeden, en ik kon dat niet

doen.Maar dat zijn economische redenen, ik zeg niet dat het leven in Mogadishu perfect zou zijn, maar

u lijkt de vergelijking niet te kunnen maken, in Bandarjadid bent u niet veilig, uw eigen familie doodt er

uw eigen familie, u zegt dat ze er nog zijn, al shabab. In combinatie met de vaagheid over het dorp en

de weg ernaar toe, bent u er volgens mij nooit naar teruggekeerd.

Ik ging terug, ik kon nergens anders gaan, dan bij mijn moeder zijn, zelfs in Mogadishu zijn er

problemen, huur zou er moeilijk zijn. (CGVS pp. 25-26)”
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U lijkt uw moeder volledig los te willen maken van de situatie met uw familie die vermoord is enerzijds,

en de succesvolle positie van haar eigen familielid in Mogadishu anderzijds. Hier blijkt, zoals er u ook op

gewezen wordt, dat u geen inschatting kunt maken, waarbij u socioeconomische factoren laat primeren

op een veiligheidssituatie die enorme risico’s inhoudt. Bovendien spreekt u zichzelf, verder op, opnieuw

tegen, wanneer u stelt dat uw moeder, een mannelijk clanlid, M.A., om hulp moet vragen, omdat ze

alleen is, in Bandarjadid. Wanneer u op de tegenstelling gewezen wordt, tussen blijven wonen in een

dorp net omdat haar familie er is, en plots alleen zijn, ontwijkt u dan ook de band die ze met haar familie

daar heeft (CGVS pp. 26-29). “Specifieker, uw eigen familie leden zijn er vermoord, door tegen al

shabab te zijn, dus als andere troepen in de buurt komen, is dat toch een reden voor uw moeder om dat

te zeggen? Toen ik er terugging was ik een persoon met kinderen en gedeporteerd, als iemand

problemen heeft gaat hij terug naar zijn moeder, ik ging naar haar huis, ik had toen zelf problemen maar

anders nee nee. (CGVS p. 27).”

Bovendien kan het volgende worden opgemerkt over M.A., uw huidige man, uit een huwelijk waar

uw moeder tegen is, en waar uw eigen neven, dezelfde die betrokken zijn in de moord op uw vader en

uw broer, u voor laten arresteren en veroordelen wegens overspel, omdat zij u willen uithuwelijken aan

een Jemenitische Al Shabab-strijder, H.H. (CGVS pp. 27-30). Vooreerst kan u over uw huidige man,

welk huwelijk u dus bijna het leven kost, amper iets zeggen (CGVS p. 27), gevraagd naar zijn

persoonlijkheid -u huwt hem immers tegen de wil van uw moeder en van die van uw Al Shabab-neven

in- stelt u dat hij een Dir is. Pas na verschillende vragen, stelt u, alweer ontwijkend, dat hij een donkere

man is, maar daar houdt u het dan ook op. Bovendien, ook hier, kan u het risico niet inschatten, u gaat

in tegen de wil van de neven die uw eigen vader en broer al eerder vermoord hebben (CGVS p. 29),

wanneer u hier op gewezen wordt, wilt u de rol van uw neven plots minder belangrijk maken (CGVS p.

30), om uiteindelijk toch te zeggen dat ze er wel rechtstreek bij betrokken zijn. Bovendien duikt uw man,

M.A., zogenaamd onder, maar in een wijk, in hetzelfde dorp, waar hij ter dood veroordeeld wordt (CGVS

p. 31). Dit alles maakt uw asielmotieven op zich volledig ongeloofwaardig, gezien u deze in Bandarjadid

plaatst, draagt ook dit bij aan de ongeloofwaardigheid van uw beweerde terugkeer.

Zoals hierboven al vermeld, gezien de specifieke situatie van uw moeder in Bandarjadid, kan verwacht

worden dat ze u op de hoogte houdt van recente gebeurtenissen, omtrent gevechten in de buurtdorpen.

Dit is echter niet het geval. Zo, in het jaar dat uw broer vermoord is, namelijk 2009, is Ahlu Sunna

Waljameeah (ASWJ) actief in het Jamaame-district en bevechten ze er Al Shabab (zie COI

administratief dossier). U stelt dat u ASWJ kent en dat ze de juiste religie belijden, niet zoals Al Shabab,

maar dat u niet gehoord heeft of ze in het district actief zijn geweest (CGVS p. 26). Echter, laat uw broer

nu net vermoord zijn omdat hij discussie heeft met Al Shabab over de juiste vorm van religie, en dit toch

dicht aanleunen bij een conflict tussen twee religieuze groepen. Verder, stelt u het dorp Buurkoy als

Wuurkoy te kennen, dit blijkt inderdaad hetzelfde dorp in de COI (zie administratief dossier) en hoewel u

het zogenaamd kan situeren, net als de dorpen Far Wamo en Sunguuni (CGVS p. 24), stelt u dat ze

allen in “de regio’s ten noorden” liggen, wat niet klopt (zie kaart administratief dossier). Het zijn wel

dorpen in de buurt, wat u bevestigt (CGVS p. 25). Echter, belangrijker, in deze dorpen, die volgens de

kaart waarover het CGVS beschikt allen in een straal van vijf kilometer rond uw dorp liggen, zijn zaken

gebeurd waar u van op de hoogte zou moeten zijn, gezien uw moeder, er in de afgelopen jaren verblijft,

maar u bent het niet (CGVS p. 25). Zo stelt u dat AMISOM nooit dichtbij komt in recente tijden (CGVS p.

23) dat er geen andere milities zijn (CGVS p. 23), dat er geen aanvallen geweest zijn (CGVS p.

24), terechtstellingen (CGVS p. 26) of bombardementen op dorpen in de buurt (CGVS p. 27). U houdt

het er altijd op dat uw moeder het u niet vertelt of dat het niet gebeurd is. Echter, zo blijkt uit de COI zijn

de dorpen Far Wamo en Sunguuni in 2014 gebombardeerd door het KDF-leger. Is in Buurkoy in 2015

een man door Al Shabab terechtgesteld, vechten in Buurkoy, in juli 2016, milities tegen Al Shabab, en

wordt het dorp in november 2016, vlak voor uw komst, ingenomen bij een beveiligingsoperatie na een

explosie, door Jubbalandtroepen, AMISOM en zelfs VS-soldaten. Van dit alles bent u echter niet op de

hoogte en u probeert alweer uw verantwoordelijkheid te ontlopen (CGVS p. 25), door te stellen dat u er

niet bent dan, echter dit alles is rechtstreeks gelinkt aan de situatie van uw moeder en dus aan de

veiligheid van uw eigen terugkeer naar het dorp. Daarbij komt nog dat u de route tussen Mogadishu en

Bandarjadid twee maal op en af doet in totaal (CGVS p. 20-21), maar dat u tussen beide plaatsen in

slechts de namen van twee steden kan geven namelijk Jamaame en Jilib, wat toch erg vaag te

noemen is, voor een afstand die volgens de informatie waarover het CGVS beschikt, bijna 500 km is, en

waarvan Jilib al op 50 km van Jamaame ligt (zie COI administratief dossier), dat laat meer dan 400 km

zonder enige plaatsnaam, u wilt dit uit de weg gaan door te stellen dat u in een auto zit, alsof u met een

auto niet op bepaalde plaatsen passeert (CGVS p. 20).

Na verschillende kansen kan u één checkpoint geven bij Sinkadheere, maar daar blijft het bij (CGVS p.

21).
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Bovendien tussen uw eigen dorp Bandarjadid en Jamaame, kan u maar met grote moeite,

drie plaatsnamen geven (CGVS p. 21) “Welke dorpen liggen dan tussen Bandarjadid en Jamaame?

Eerst, ik ging daar in die plaats om er te kunnen wonen, het is door andere problemen dat ik er

weggedreven werd, maar toen we op de weg waren, er was een buulo barwako of buulo eej (wil tolk

onderbreken omdat ze zelf een fout maakt, tot drie maal toe, maar laat haar niet vertalen, pas wanneer

po uitlegt dat alles over moet komen), moeder zei, hier in buulo eej, en mili bangeeni, mijn broer is daar

begraven, zij weet het nog daarom.” Terwijl u bij confrontatie, namen van buurdorpen zoals Jibey en

Jambarow niet kent (CGVS pp. 33-34).

Nog opmerkelijker is het dat u beweert dat er geen droogte is wanneer u terugkeert naar Somalië

eind 2016 tot uw vertrek in april 2017 (CGVS pp. 32-33). Uit de COI blijkt nochtans dat de Hoorn van

Afrika, en Somalië bijgevolg dus ook, in deze periode getroffen wordt door een erg zware droogte. Bij

confrontatie wilt u uw onwetendheid alweer nuanceren, u heeft het over de eerste droogte in 2010-2011

waar uw moeder het met u over gehad heeft en dat deze nu niet zo erg is . Echter, meer dan drie

miljoen Somaliërs hebben het risico op hongersnood, zo blijkt dat de situatie in Mogadishu zelfs acuut is

en dat ook uw thuis regio Lower Juba in crisis is (zie COI administratief dossier) en de Juba-rivier, waar

Bandarjadid naast lig (zie kaart administratief dossier) wordt vernoemd als een van de rivieren die een

erg laag peil bereikt hebben. Tevens wordt Jubaland vernoemd als een van de getroffen regio’s in Zuid-

Somalië, waarbij er specifiek nadruk gelegd wordt op een migratie weg van het getroffen gebied en de

dood van vee, dit zou u moeten weten, gezien u zelf stelt dat uw familie aldaar herders zijn (CGVS p.

32). Bovendien wordt er vermeld dat vooral de situatie voor kinderen erg kritiek is in Somalië en dit op

het moment dat u, terugkeert met uw beide zonen en uw adoptiedochter. U wordt er dan ook op

attent gemaakt dat dit de deur dichtdoet en uw volledige recente band met Somalië tegenspreekt,

waarop u enkel stelt dat u “toch” Somali spreekt (CGVS p. 33), wat geenszins een echte band met Zuid-

Somalië aantoont, gezien uw eigen voorbeeld van iemand die opgroeit in Saudi-Arabië. Voor wat de

door u ingediende documenten betreft kan het volgende worden toegevoegd. De

voorgelegde echografieën en medische documenten tonen uw zwangerschap aan, hetgeen het CGVS

niet in twijfel trekt. U stelt zelf dat u zwanger bent van een jongen en moet bevallen in oktober of

november 2017 (CGVS p. 4). Over de pasfoto die u indient en waarvan u beweert dat uw vader er op

staat in uniform (CGVS p. 4), stelt het CGVS dat het om een oude foto gaat die niets aantoont over een

huidige, persoonlijke band met Zuid-Somalië.

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

afkomstig te zijn uit Bandarjadid, Lower Juba. 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

u er voor uw komst naar België in 2016 heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de

feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet

aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de Vreemdelingenwet.

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

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

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.
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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

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 een schending aan van de volgende bepalingen:

- artikel 1, (A), 2 van het Vluchtelingenverdrag;

- artikel 3 van het EVRM;

- artikelen 48, 48/3, 48/4, 48/5 en 48/6 van de Vreemdelingenwet;

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

bestuurshandelingen;

- het “beginsel van de voorzichtigheid”;
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- het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur

(“afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de wettelijke bepalingen en gelet op

alle pertinente elementen”).

Verzoekster betwist de motivering van de bestreden beslissing op verschillende punten.

(1) Verzoekster merkt vooreerst op dat zij hoogzwanger was op het moment van het CGVS-interview,

hetgeen voor een zekere kwetsbaarheid, vermoeidheid en concentratiegebrek zorgde in hoofde van

verzoekster. Zij verklaarde na het CGVS-interview dat zij het moeilijk had met haar te concentreren op

de vragen en de vertaling en om haar verleden te herinneren, dit temeer daar zij tijdens het interview

geacht werd persoonlijke informatie te delen aan onbekenden. Verzoekster voert aan dat de

commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met dit kwetsbaar profiel. Verzoekster merkt

tevens op dat het voortdurend herhalen en weerkaatsen van de vragen en onderbreken van de tolk en

de “protection officer” in haar hoofde, niet wijst op een gebrek aan medewerking maar wel op een

volledig onbegrip van het verloop van het CGVS-interview en dat zij zich niet kon aanpassen aan de

vraagstelling. Verzoekster meent dat de omstandigheden van het CGVS-interview niet aangepast waren

aan haar profiel van zwangere vrouw met een beperkte scholing, daar de “protection officer” geen tijd

nam om de context, regels en verloop van het gehoor aan haar uit te leggen, doch verbaal agressief,

onaangenaam, veroordelend en ongeduldig werd, zonder begrip op te brengen voor haar kwetsbare

positie.

(2) Verzoekster voert aan dat het feit dat zij geen emoties getoond heeft toen haar gevraagd werd naar

haar vertrek uit Somalië op 12-jarige leeftijd, onvoldoende is om verzoeksters verklaringen hieromtrent

in twijfel te trekken.

(3) Verzoekster volhardt tevens in het feit dat zij nooit een legaal statuut heeft verkregen in Saoedi-

Arabië, en stelt dat dit een normale situatie was voor Somalische ‘vluchtelingen’. Zij stelt nooit verklaard

te hebben dat zij geboorteaktes heeft ontvangen voor haar kinderen, enkel documenten van het

ziekenhuis in verband met haar keizersnede. Verzoekster citeert hierbij uit haar verklaringen tijdens het

CGVS-interview.

(4) Verzoekster betwist niet dat haar werkgevers bereid waren om garant voor haar te staan, doch merkt

op dat zij heeft uitgelegd dat zij de prijs hiervan niet kon betalen voor haar en de kinderen. Ze vreesde

dat, indien zij een statuut verkreeg en de kinderen niet, zij zou worden afgezonderd van hen. Bovendien

merkt zij op dat ze gedeporteerd zou worden en vervolgens zou moeten terugkeren om haar statuut te

verkrijgen, hetgeen ze niet wou meemaken met haar kinderen.

Verzoekster meent dat zij tijdens het CGVS-interview meermaals benadrukte dat zij niet zomaar een

publiek leven kon leiden in Somalië en meent dat de commissaris-generaal geen vragen heeft gesteld

over het door verzoekster neergelegde visitekaartje van de winkel, waarop de commissaris-generaal zijn

argument baseert. Verzoekster heeft steeds verklaard dat zij voorzichtig moest zijn in het publieke

leven, en dat zij niet gecontroleerd werd door de politie omdat die de privacy van een vrouw met een

hoofddoek respecteerden. Verzoekster citeert uit haar verklaringen tijdens het CGVS-interview.

Verzoekster benadrukt bovendien dat zij nooit naar Somalië was teruggekeerd voordat ze werd

gedeporteerd in 2016.

Zij begreep de vraag van de “protection officer” hieromtrent niet omdat ze het vanzelfsprekend achtte

nooit Saoedi-Arabië verlaten te hebben, gelet op het feit dat zij daar illegaal verbleef. Verzoekster voert

aan dat in Somalië het kafala-systeem bestaat, waarbij illegale werknemers enkel een visa kunnen

verkrijgen om het land te verlaten indien hun werkgever hiermee akkoord gaat. Zij verwijst hierbij naar

informatie van Human Rights Watch.

(5) Verzoekster meent dat de motivering van de commissaris-generaal dat het niet aannemelijk is dat zij

haar kinderen simpelweg zou meegeven aan haar ex-echtgenoot, pure speculatie betreft. Ze voert aan

dat ze hieromtrent weinig informatie heeft gegeven tijdens het CGVS-interview en haar emoties wegliet.

Zij citeert uit haar verklaringen tijdens het CGVS-interview en meent dat de commissaris-generaal deze

verkeerd heeft weergegeven.

(6) Verzoekster betwist de motivering in de bestreden beslissing dat zij geen band met Bandarjadid

aantoont en verwijst naar haar verklaringen tijdens het CGVS-interview en het feit dat haar echtgenoot

van daar afkomstig is.
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(7) Verzoekster meent dat de commissaris-generaal buitensporige verwachtingen heeft door van

verzoekster te verwachten dat zij kan antwoorden op vragen over haar ouders op het moment dat zij

nog niet geboren was.

(8) Betreffende de reden waarom verzoekster niet naar Mogadishu is teruggekeerd, meent verzoekster

dat, in tegenstelling tot wat de commissaris-generaal beweert, zij dit voldoende heeft toegelicht. Ze

citeert uit haar verklaringen tijdens het CGVS-interview.

(9) Verzoekster meent dat haar kennis over haar regio van herkomst voldoende werd toegelicht tijdens

het CGVS-interview. Ze voert aan dat zij er woonde toen ze nog jong was, tussen haar geboorte en haar

twaalf, en zich aldus geen specifieke informatie herinnert en zich toen niet bewust was van de

machtshebbers in haar dorp. Zij citeert uit haar verklaringen tijdens het CGVS-interview.

Betreffende de vluchtelingenstatus, voert verzoekster nog aan dat Saoedi-Arabië geen asiel toekent en

zij daardoor deel uitmaakte van de uiterst kwetsbare sociale groep van Somaliërs die illegaal in Saoedi-

Arabië verblijven en gedeporteerd worden uit Somalië. Ze verwijst naar een objectieve bron van Human

Rights Watch die verzoeksters asielrelaas hieromtrent staaft. Verzoekster beroept zich tevens op het

voordeel van de twijfel en geeft een theoretische toelichting hieromtrent.

Na een korte toelichting betreffende de subsidiaire beschermingsstatus, citeert verzoekster uit informatie

met betrekking tot de veiligheidssituatie in Bandarjadid van UK Home Office, EASO, Danish Immigration

Service, Landinfo, UNHCR en persartikelen hieromtrent. Verzoekster meent tevens dat de commissaris-

generaal laat uitschijnen dat verzoekster van Mogadishu afkomstig is en dat de commissaris-generaal

zijn motiveringsplicht heeft geschonden door niet te motiveren omtrent de veiligheidssituatie in

Mogadishu. Omtrent deze veiligheidssituatie, voert zij aan dat verschillende bronnen en rapporten

bevestigen dat asielzoekers uit Somalië, en meer bepaald Mogadishu, beschouwd kunnen worden als

afkomstig uit een “conflict-affected area”, dat een gedwongen terugkeer naar Somalië een schending

inhoudt van artikel 3 van het EVRM, dat burgers van Mogadishu en de landelijke regio’s een grote kans

hebben om schendingen van mensenrechten te ondergaan, dat de aanwezigheid van Al Shabaab

problematisch blijft en dat burgers geen beroep kunnen doen op bescherming van de autoriteiten. Zij

verwijst in dit verband naar rapporten van Amnesty International van 15 mei 2013 en van 18 november

2014, naar de Africa briefing n° 99, het artikel “Despite gains against Al-Shabaab, setting up

peacekeeping mission in Somalia still ‘high-riskundertaking’, top peacekeeping official tells security

council”, een rapport van 13 april 2016 te raadplegen op www.refworld.org en een lijst met terroristische

aanvallen gepleegd door Al Shabaab in 2015. Verzoekster besluit uit de door haar aangehaalde

informatie dat Mogadishu kan worden beschouwd als “conflict-affected area” in de zin van artikel 48/4

van de Vreemdelingenwet, enerzijds door de algemene gewelddadige en slechte veiligheidssituatie en

anderzijds door de aanwezigheid en de frequente aanvallen van de gewapende groepering Al Shabaab.

Verzoekster vertoont bovendien een verhoogde kwetsbaarheid als alleenstaande vrouw die werd

besneden.

2.1.2. Ter zitting legt verzoekster met een aanvullende nota een attest van besnijdenis neer.

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.

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

moet 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. 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.
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2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoekster de aangehaalde vervolgingsfeiten niet

aannemelijk heeft gemaakt. Verzoekster voert aan dat de “protection officer” tijdens het CGVS-interview

onvoldoende rekening heeft gehouden met verzoeksters kwetsbare profiel van zwangere vrouw met een

beperkte scholing. De Raad wijst er op dat op de commissaris-generaal de verplichting rust om een

zorgvuldige en aangepaste behandeling van het gehoor van de kandidaat-vluchteling te garanderen,

alsook dat verzoekster dient bij te dragen tot het correcte verloop van het gehoor en eventuele

problemen direct en concreet dient te melden. Verzoekster stelt in haar verzoekschrift inderdaad dat zij

tijdens het CGVS-interview verklaarde concentratie- en geheugenproblemen te hebben, doch de Raad

merkt op dat uit het CGVS-gehoorverslag niet blijkt dat verzoekster melding maakte van eventuele

problemen omtrent haar gezondheidstoestand, en dat dit evenmin blijkt uit het verloop van het interview.

De Raad wijst erop dat – tot bewijs van het tegendeel – het vermoeden bestaat dat wat werd

opgenomen in het gehoorverslag overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard.

Bovendien merkt de Raad op dat, zelfs al valt niet uit te sluiten dat niet elk interview in optimale

omstandigheden plaatsvindt, dan nog dient verzoekster aan te tonen dat de aangeklaagde

omstandigheden de besluitvorming hebben bepaald of negatief beïnvloed. Met een loutere verwijzing

naar vermoeidheid en concentratiegebreken omwille van haar zwangerschap, of haar beperkte scholing,

toont verzoekster niet aan dat haar cognitief geheugen dermate zou zijn aangetast dat zij niet in staat

zou zijn een coherent en consistent relaas naar voren te brengen, noch dat deze een verklaring kunnen

bieden voor het geheel van de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen. Verzoekster brengt

hiertoe geen enkel bewijs bij. Uit het CGVS-gehoorverslag blijkt bovendien 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 verklaringen, het geven van ontwijkende antwoorden en het

onderbreken van de tolk en de “protection officer”. Hierdoor zag de “protection officer” zich genoodzaakt

de vragen tot meerdere keren opnieuw te moeten stellen om een concreet antwoord op de gestelde

vraag te krijgen. Verzoekster kan niet gevolgd worden waar zij stelt het verloop van het CGVS-interview

niet begrepen te hebben. In tegenstelling tot wat verzoekster beweert, blijkt uit het CGVS-gehoorverslag

genoegzaam dat de “protection officer” bij aanvang van het CGVS-interview het verloop ervan

omstandig heeft toegelicht en heeft uitgelegd dat verzoekster het diende te melden indien zij iets niet

begreep. Uit verzoeksters verklaringen kan echter niet blijken dat dit het geval was. Verzoekster maakte

op het einde evenmin melding van enige opmerkingen met betrekking tot het verloop van het CGVS-

interview en de uitwisseling tussen de “protection officer”, de tolk en haarzelf. 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. Verzoeksters verweer dat onvoldoende werd rekening gehouden met haar kwetsbaar profiel

kan aldus niet dienstig worden aanvaard.

In de bestreden beslissing werd terecht geoordeeld dat geen geloof kan worden gehecht aan het feit dat

verzoekster illegaal in Saoedi-Arabië zou hebben verbleven. De Raad treedt de commissaris-generaal

bij dat het niet geloofwaardig is dat verzoekster over dermate weinig documenten zou beschikken in

verband met haar verblijf in Saoedi-Arabië. Verzoekster voert aan dat zij nooit verklaarde documenten te

hebben verkregen, doch dit klemt met verzoeksters verklaringen tijdens het CGVS-interview dat zij

geboortecertificaten van haar kinderen en een ‘go home’ document van de Somalische ambassade in

Saoedi-Arabië had verkregen (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8 en 14). Verzoeksters verweer in haar

verzoekschrift dat zij nooit verklaarde geboortecertificaten te hebben gekregen, doch enkel documenten

in verband met haar keizersnede, betreft een loutere post factum verklaring, gezien tijdens het CGVS-

interview verklaarde dat “(…) ze gaan je een klein papier geven, een geboortecertificaat, maar geen

nationaliteit” en toen haar gevraagd werd of zij deze geboortecertificaten had, antwoordde: “nee, ze

hebben me gedeporteerd” (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8). In de bestreden beslissing werd aldus

terecht vastgesteld dat verzoekster geen afdoende verklaring biedt waarom zij deze documenten niet

kan voorleggen.

In de bestreden beslissing werd bovendien terecht geoordeeld dat het niet geloofwaardig is dat

verzoekster haar verblijf niet zou hebben gelegaliseerd via haar werkgevers, die voor haar garant

wouden staan. Verzoekster voert aan dat zij de prijs van deze regeling niet kon betalen voor haar en

haar kinderen, doch de Raad merkt op dat verzoekster dit feit niet vermeldde tijdens het CGVS-

interview. De Raad is bijgevolg van mening dat het bovenstaande verweer van verzoekster een post

factum verklaring betreft, die derhalve niet wordt aangenomen. Met het verweer dat zij haar kinderen

zou moeten achtergelaten hebben in Somalië, gaat verzoekster bovendien voorbij aan de motivering in

de bestreden beslissing dat uit haar verklaringen blijkt dat haar tante een legaal statuut heeft in Saoedi-

Arabië omwille van haar echtgenoot, die een garant heeft.
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Hierdoor kan redelijkerwijze worden verwacht dat familieleden van zij die door deze regeling een

verblijfsstatuut bekomen, tevens hun verblijf kunnen regulariseren. Verzoeksters verweer kan aldus niet

dienstig worden aanvaard.

Verzoekster volhardt bovendien in haar verklaring dat zij in Saoedi-Arabië geen publiek leven kon

leiden, doch dit betreft een louter blote bewering die volledig voorbijgaat aan de motivering in de

bestreden beslissing dat “Echter, u blijkt wel degelijk een openbaar leven te leiden. U bevalt tweemaal in

een hospitaal in Jeddah (CGVS p. 6, p. 13) en uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat de geboorte

van uw kinderen werd geregistreerd (CGVS p. 8). Sinds uw komst naar Saudi-Arabië, twaalf jaar voor

uw deportatie in 2016, neemt uw tante, die zelf ambulante parfumverkoopster was (CGVS p. 7, p. 9) u

mee naar huizen om het huishouden te doen (CGVS p. 9), u gaat er immers met het doel een beroep te

leren en geld naar uw familie te sturen (CGVS p. 19). Dit impliceert dat u dus al twaalf jaar in de

openbaarheid komt in Saudi-Arabië. Er nog zijn andere aanwijzingen dat u wel erg makkelijk al die

jaren, ongestoord, in Saudi-Arabië kan leven. Zo stelt u zelf dat u een visitekaartje van een winkel

indient (zie administratief dossier), omdat u er altijd kleren koopt (CGVS p. 4), en u werkt in een andere

wijk in Jeddah, dan de wijk waar u woont (CGVS p. 9). U wordt er op gewezen dat het vreemd is dat u

niet eerder in de problemen komt (CGVS p. 11); “Maar u bleef niet binnen, u had een openbaar leven, u

werkte elders, u tante was zelfs een ambulante verkoopster, dus leg eens uit hoe u nooit eerder gepakt

werd dan? Ja, in dat land heb je kleine auto’s die werken, je maakt contracten met hen, je zegt hen, jij

transporteert me, ik betaal je einde van de maand, zij rijden je, je kleed je als de mensen die er wonen,

met nikab, aybaya, dus geen probleem.” Echter, wanneer u hierover verder bevraagd wordt, blijkt de

kost dit transport bijna de helft te zijn van wat het bedrag dat u verdient in Saudi-Arabië per maand

(CGVS p. 11). U wordt dan ook verder bevraagd over uw kosten in Saudi- Arabië, sinds de dood van uw

tante, twee jaar geleden, staat u er immers alleen voor en is de situatie er “moeilijk” voor u (CGVS p.

10), waaruit blijkt dat u er amper een break-even heeft (CGVS p. 11), u gaat dit uit de weg. Dit alles is

dus vaag te noemen en weinig afdoend.”

Waar verzoekster aanvoert dat zij de vraag omtrent haar deportatie naar Somalië niet had begrepen,

wijst de Raad erop dat het niet ernstig is om na confrontatie met een negatieve beslissing louter

hypothetische misverstanden tijdens het CGVS-interview op te werpen. Verzoekster verklaarde immers,

toen haar gevraag werd hoe lang de vlucht van Saoedi-Arabië naar Mogadishu had geduurd, “welke

keer dan?”. Hieruit kan redelijkerwijze worden afgeleid dat verzoekster deze route meermaals heeft

afgelegd. Waar verzoekster wijst naar informatie omtrent het ‘kafala-systeem’ in Saoedi-Arabië, waarbij

werknemers het akkoord nodig hebben van hun werkgever om een visa te krijgen om het land te

verlaten, merkt de Raad op dat verzoekster niet aantoont dat dit systeem op haar van toepassing was.

Dit klemt immers temeer met haar verklaringen dat zij illegaal in Saoedi-Arabië verbleef.

Verzoeksters verweer in haar verzoekschrift dat zij nooit verklaard heeft haar kinderen zonder

problemen te hebben meegegeven met haar ex-partner, doet geen afbreuk aan de vaststelling in de

bestreden beslissing dat verzoekster inconsistente verklaringen aflegt over het contact dat ze heeft met

haar ex-partner.

De Raad merkt bovendien op dat rekening dient te worden gehouden met het geheel van de motivering

en niet met de diverse onderdelen op zich. Eén onderdeel op zich kan misschien een beslissing niet

dragen, maar kan in de samenlezing met andere onderdelen voldoende draagkrachtig zijn. Het is het

geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de Raad doen besluiten dat geen

geloof kan gehecht worden aan verzoeksters verklaringen dat zij illegaal in Saoedi-Arabië zou hebben

verbleven. Verzoeksters verweer dat haar ondoorleefde verklaringen omtrent haar vertrek uit Somalië

op haar twaalfde onvoldoende zijn om tot de ongeloofwaardigheid van haar verblijf in Saoedi-Arabië te

besluiten kan hieraan geen afbreuk doen.

Daarnaast treedt de Raad de commissaris-generaal bij dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoeksters verklaringen omtrent haar regio van herkomst. De Raad stelt vast dat verzoekster met haar

betoog in het verzoekschrift de omstandige motivering van de bestreden beslissing hieromtrent niet in

een ander daglicht stelt. Zij ontkent slechts de vaststelling dat er belangrijke indicaties zijn om te

twijfelen aan haar identiteit en haar regio van herkomst, herhaalt haar verklaringen tijdens het CGVS-

interview en volhardt dat zij over een voldoende kennis bezit omtrent haar regio van herkomst. Na lezing

van het administratief dossier wordt de commissaris-generaal echter bijgetreden dat verzoekster vage

en ongeloofwaardige verklaringen aflegt omtrent (i) haar kindertijd in haar dorp, (ii) haar familiale

situatie, (iii) de redenen waarom zij terugkeerde naar Bandarjadid en niet in Mogadishu bleef, gelet op

het feit dat haar vader en broer daar waren vermoord door Al Shabaab en (iv) haar huwelijk met haar

echtgenoot, en dat verzoeksters socio-politieke en geografische kennis omtrent (i) haar dorp, (ii) de

dorpen rondom haar dorp en gevechten die daar afspeelden, (iii) de weg van haar dorp naar Mogadishu

en (iv) de droogte bij haar terugkeer in 2016, lacunair is.
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Verzoekster tracht de bevindingen van de commissaris-generaal te minimaliseren door te verwijzen naar

haar jonge leeftijd op het moment van haar vertrek, doch de Raad merkt op dat dit geen voldoende

verschoning biedt voor het ontbreken van een voldoende doorleefde en met objectieve informatie

overeenstemmende kennis van haar leefomgeving, dit temeer gelet op de vaststelling in de bestreden

beslissing dat zij na haar vertrek nog contact had met haar familieleden. Ook het feit dat verzoekster

nog niet geboren was op het moment dat haar ouders huwden doet geen afbreuk aan de vaststelling dat

redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoekster doorleefde ervaringen kan geven en kan

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken omtrent haar

familiale situatie. De Raad is aldus van mening dat bovenstaande vaststellingen verzoeksters

verklaringen over haar vermeende regio van herkomst ernstig ondermijnen.

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

Gezien deze motivering niet dienstig wordt weerlegd, blijft zij onverminderd gehandhaafd.

Waar verzoekster ter zitting een attest van besnijdenis neerlegt en meent dat artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet van toepassing is, wijst de Raad erop dat dit artikel stelt dat “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, is een duidelijke aanwijzing

dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade reëel is” doch ook “tenzij er

goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal

voordoen.”. De Raad stelt vast dat, waar verzoeksters besnijdenis inderdaad niet betwijfeld wordt, deze

aldus voltrokken is en dus niet opnieuw kan voordoen.

Verzoekster wijst erop dat zij slechts een besnijdenis van het type II heeft ondergaan en een besnijdenis

van type III vreest, doch de Raad merkt op dat zij noch bij aanvang van de asielprocedure, noch tijdens

het CGVS-interview enige aan deze praktijk gerelateerde vrees formuleerde. Indien zij dergelijke vrees

koesterde, mocht van haar weldegelijk worden verwacht dit te vermelden. Van een asielzoeker mag

immers redelijkerwijze worden verwacht dat 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. Verzoekster heeft de verplichting om haar

volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over haar asielaanvraag en het is aan

haar om de nodige feiten en alle relevante elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen

beslissen over de asielaanvraag. Aan het feit dat verzoekster zich wendt tot de asielautoriteiten in België

teneinde er een status van internationale bescherming te bekomen is voorts inherent het vertrouwen

verbonden in de autoriteiten waaraan zij de bescherming vraagt. De Raad is bovendien van oordeel dat

verzoekster zich in haar aanvullende nota beperkt tot het louter aanhalen van een vrees voor vervolging,

doch er niet in slaagt deze vrees in concreto aannemelijk te maken. Zij maakt immers op generlei wijze

aannemelijk dat of onder welke omstandigheden zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst zou

worden herbesneden. Evenmin duidt zij concreet aan wie er daarbij druk op haar zou (kunnen) leggen

om te worden herbesneden. Derhalve zijn er in casu goede redenen voorhanden in de zin van artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet om aan te nemen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van

herkomst niet opnieuw het slachtoffer zou worden van vrouwelijke genitale verminking en hieromtrent

enige vrees dient te koesteren.

In zoverre verzoekster in haar verzoekschrift verwijst naar haar kwetsbare profiel als alleenstaande

vrouw, merkt de Raad op dat hieruit niet blijkt dat verzoeksters profiel volstaat om aan te tonen dat

verzoekster bij haar terugkeer naar Somalië zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd. Verzoekster

dient bovendien het door haar aangevoerde profiel en vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te

maken, quod non in casu.

De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoekster niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit

Bandarjadid, in het district Jamaame, in de provincie Lower Juba in Somalië. Hierdoor kan evenmin

geloof gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Betreffende verzoeksters uiteenzetting aangaande het voordeel van de twijfel, dient erop gewezen dat

verzoeksters de motieven in de bestreden beslissing aan de hand van concrete en inhoudelijke

argumenten dienen te trachten te weerleggen en dat een theoretische uiteenzetting over het voordeel

van de twijfel, die niet is toegespitst op de elementen in casu, hiertoe niet volstaat.

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.
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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 Bandarjadid, in het district Jamaame in de

provincie Lower Juba 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. In dezelfde zin kan het feit dat

zij ook een analyse wenst van de veiligheidssituatie in Mogadishu niet dienstig worden aanvaard, nu zij

evenmin duidelijkheid verschaft of zij hiervan afkomstig is.

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.

Verzoekster die thans in het verzoekschrift insisteert op een verdere beoordeling van het risico, komt in

wezen niet verder dan de verwijzing naar enkele algemene bronnen. Het staat immers vast dat

verzoeksters verklaringen bewust de ware toedracht van haar asielaanvraag verbergen.

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 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 5, p. 2-3, 27). 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig januari tweeduizend achttien

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


