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nr. 198 291 van 22 januari 2018

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 31 augustus 2017

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

staatlozen van 28 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 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 M. KIWAKANA loco advocaat A.

LOOBUYCK en van attaché S. DUPONT, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 2 januari 2017 België is binnengekomen, diende op 11

januari 2017 een asielaanvraag in.

1.2. Op 28 juli 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekend schrijven van 28 juli 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die luidt

als volgt:

“Asielaanvraag: 11/01/2017

Overdracht CGVS: 30/01/2017
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U werd op 26 juni 2017 gehoord door het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een tolk die de

Somalische taal machtig is, van 14.08 uur tot 18.23 uur. Uw advocaat, meester Ndolao, loco meester

Loobuyck, was gedurende het gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Dabarre-clan te behoren. U verklaarde te

zijn geboren in Dinsoor, provincie Bay en daar heel uw leven te hebben gewoond. U was eigenaar van

een winkel.

In 2015 vroeg Al-Shabaab, die al jaren aan de macht was in Dinsoor, alle bewoners van de stad hun

huizen te verlaten aangezien regeringstroepen onderweg waren om de stad te heroveren. Aangezien

uw echtgenote en kinderen ziek waren, besloot u thuis te blijven. Binnen de drie dagen hadden

regeringstroepen de macht overgenomen. Toen Al-shabaab de stad had verlaten begon u met de

verkoop van sigaretten.

Uw broer A., die werkte als soldaat buiten Dinsoor, kwam na een tijd terug naar Dinsoor. Al-Shabaab

viel zijn huis binnen. Hij en zijn echtgenote werden vermoord. U begroef hen. Later kwamen enkele Al-

Shabaabmannen naar uw huis. U werd meegenomen door hen. U werd beschuldigd van spionage en

het weigeren van hun bevelen toen ze u hadden gevraagd om de stad te verlaten. U werd naar een

gevangenis gebracht. Daar werd u ondervraagd. De vierde dag van uw opsluiting werd u ter dood

veroordeeld voor spionage, het weigeren van bevelen en het verkopen van sigaretten. Na zes dagen

gevangenschap, was er een aanval op de basis waar u was opgesloten. U kon ontsnappen. U vluchtte

via Kenia. Daar nam u het vliegtuig. U kwam aan op 2 januari 2017 en vroeg meteen asiel aan.

B. Motivering

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

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

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

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

in Somalië, meer bepaald in de stad Dinsoor in de provincie Bay, waar u verklaarde heel uw leven te

hebben verbleven alvorens u uw land verliet aan het einde van het jaar 2016. Dit is nochtans belangrijk

voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire bescherming. Het belang

duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw eerdere verblijfplaatsen kan niet

genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van essentieel belang voor het

onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de streek van feitelijke herkomst

in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal onderzocht worden.

Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht

biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten dat de asielmotieven,

die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere

verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk

maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er een risico op ernstige

schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen waar geen zo een risico

bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire bescherming.

In casu werd vastgesteld dat u, ten eerste, niet op de hoogte bent van recente cruciale

gebeurtenissen in uw stad, Dinsoor. Over uw stad vertelde u dat Al-Shabaab de macht had genomen in

2008. Deze overname ging gepaard met zware gevechten, waarover u vrij uitgebreid kon vertellen

(gehoorverslag, p9). In 2015 bevrijdden overheidstroepen de stad Dinsoor, zonder gevechten. Hierover

vertelde u dat er geen gevecht heeft plaatsgevonden, dat het leger onderweg was toen Al-Shabaab

vertrok en dat het leger zich vestigde in de stad (gehoorverslag, p9). Toen u vertelde over de problemen

waardoor u uw stad ontvluchtte, verklaarde u tijdens deze overname zich in uw huis verschuild te

hebben.(gehoorverslag, p11-12) Al-Shabaab zou volgens u sindsdien nooit hebben geprobeerd om

terug de macht over Dinsoor te krijgen. U verklaarde verder dat er in Dinsoor geen explosies en geen

gevechten zijn geweest sinds 2008. Het laatste gevecht dat u zich herinnerde was in 2008 toen Al-

Shabaab de macht over Dinsoor nam. Bovendien verklaarde u in eerste instantie dat er nooit

regeringssoldaten, burgers of Al-Shabaableden werden vermoord, noch gewonden

vielen.(gehoorverslag, p8) Echter, volgens de beschikbare informatie was er in januari 2015 een

luchtaanval in Dinsoor, waarbij verschillende doden en gewonden vielen.

Onder de slachtoffers zouden twee leiders van Al-Shabaab zijn. Hetzelfde gebeurde in oktober en

december 2015 en april 2016. Vaak vielen hierbij verschillende doden. Ook toen regeringstroepen
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Dinsoor innamen waren er gevechten in uw stad en vielen hierbij enkele doden. In augustus 2016 was

er een bomaanslag op een theehuisje in de stad én ontplofte een handgranaat in de Hawlwadaag-wijk

van Dinsoor. In september 2016 doodden regeringssoldaten twee Al-Shabaableden in uw stad. In

oktober 2016 doodde een bom twee soldaten in Dinsoor. (zie administratief dossier) Men zou kunnen

verwachten dat u, als inwoner van Dinsoor die verklaarde tot eind 2016 daar te hebben verbleven, op de

hoogte bent van deze gebeurtenissen van de stad. U verwees echter niet naar deze gebeurtenissen,

noch naar gelijkaardige gebeurtenissen, wanneer hier expliciet naar gevraagd werd. Sterker nog u

verklaarde –in eerste instantie- dat er nóóit mensen werden gedood in uw stad sinds 2008. Door uw

onwetendheid over deze toch dermate ingrijpende gebeurtenissen in de stad Dinsor wordt uw recente

herkomst uit Dinsoor ongeloofwaardig geacht.

Wanneer de dossierbehandelaar u hiermee confronteerde en vaststelde dat er veel meer is gebeurd in

uw stad dan u verklaarde, antwoordde u eerst dat u het zich niet kon herinneren, waar u eerst had

verklaard dat er nooit gevechten, aanvallen of moorden waren gebeurd. Even later, verklaarde u plots

dat een meisje werd vermoord in 2014 door Al-Shabaab in het centrum van de stad.(gehoorverslag, p9)

U verklaarde zelfs dat u ooggetuige van de moord was.(gehoorverslag, p10) Het komt niet doorleefd en

waarachtig over dat u deze gebeurtenis pas aanhaalde toen de dossierbehandelaar, na de pauze, u al

had meegedeeld dat er meer gevechten en moorden zijn gebeurd in uw stad, terwijl u eerst het

tegenovergestelde verklaarde. Het is in dit opzicht op zijn minst opmerkelijk dat u toen niet aan de

vermeende moord op het meisje dacht, terwijl u er zelf ooggetuige van zou zijn geweest. Ook wanneer u

later vertelde over de problemen die hebben geleid tot uw vlucht haalde u dan toch aan dat Al-Shabaab

“stiekem mensen begon te vermoorden” toen de regering aan de macht was.(gehoorverslag, p11) Nog

later, verklaarde u dat Al-Shabaab veel mensen vermoord heeft, zonder onderscheid te maken tussen

regeringsleden, overheidssoldaten of burgers, maar dat u het zich niet kon herinneren.(gehoorverslag,

p15) Nochtans was u eerder uitdrukkelijk gevraagd of er ooit gebeurtenissen waren waar doden en

gewonden vielen én werd u gevraagd of er ooit regeringssoldaten werden gedood in uw stad sinds 2015

waarop u ontkennend antwoordde.(gehoorverslag, p9)

Bovendien legde u geen consistente verklaringen af over buitenlandse troepen in Dinsoor. Eerst

verklaarde u dat het regeringsleger samenwerkte met AMISOM, ”de Ethiopische troepen onder

andere”.(gehoorverslag, p9) Wanneer later tijdens het gehoor werd gevraagd of er ooit andere

nationaliteiten van troepen aanwezig waren, verklaarde u van niet.(gehoorverslag, p10) Nochtans

verwijzen verschillende bronnen naar de aanwezigheid van Keniaanse troepen in uw stad, hoofdzakelijk

in 2015, toen Dinsoor bevrijd werd van Al-Shabaab.(zie administratief dossier) Het is zeer

onaannemelijk dat u niet op de hoogte zou zijn van hun aanwezigheid, indien u daadwerkelijk deze

periode in Dinsoor verbleef.

Ook uw verklaringen over Misra, een dorp op enkele kilometers van uw stad, dat u verschillende

keren bezocht (volgens uw verklaringen tijdens het gehoor voor het CGVS), ondermijnen uw verklaring

dat u tot eind 2016 aanwezig was in Dinsoor. Volgens uw verklaringen zou Al-Shabaab nog steeds aan

de macht zijn in Misra.(gehoorverslag, p10) Nochtans vielen Somalische en Ethiopische troepen Al-

Shabaab in het dorp aan in augustus 2015. De gevechten zouden enkele uren hebben geduurd voordat

de Ethiopische troepen Misra in handen kregen. De vaststelling dat u verklaarde dat Al-Shabaab nog

steeds aan de macht was in Misra, een dorp op enkele kilometers van Dinsoor, op het moment van uw

vertrek eind 2016, terwijl in werkelijkheid het dorp werd bevrijd door Al-Shabaab in augustus 2015 en

deze bevrijding met hevige gevechten gepaard ging, ondermijnt verder op zeer ernstige wijze de

geloofwaardigheid van uw recente herkomst uit Dinsoor.

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

recentelijk afkomstig te zijn uit het district Dinsoor gelegen in de provincie Bay. Gelet op de

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

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

er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Dinsoor 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
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betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS nochtans uitdrukkelijk gewezen op het belang van

het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten.(gehoorverslag, p2)

U werd in de loop van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw feitelijke herkomst uit Dinsoor.(gehoorverslag, p9) U werd eveneens gewezen

op het feit 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.(gehoorverslag, p10) 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.(gehoorverslag, p2 en p10) U bleef er echter bij

dat u afkomstig bent uit Dinsoor.(gehoorverslag, p9 en p10)

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. Verzoeker voert een schending aan van de volgende bepalingen: “Schending van artikelen 48/3 en

48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen1, B.S. 31 december 1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”
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Verzoeker licht toe als volgt:

“II.1.1. De verwerende partij stelt in haar beslissing dat er geen aanwijzingen zouden zijn dat

verzoekende partij nood zou hebben aan de bescherming geboden door de Conventie van Genève,

noch aan subsidiaire bescherming.

De verwerende partij is er immers niet van overtuigd dat de verzoekende partij recentelijk afkomstig is

uit de stad Dinsor in de provincie Bay in Somalië.

De verwerende partij is er in essentie van overtuigd dat de verzoekende partij te weinig weet over de

gevechten en recente gebeurtenissen in haar regio de afgelopen jaren.

Het klopt inderdaad dat de verzoekende partij niet alles in detail weet over de gevechten de afgelopen

jaren.

Ook de verwerende partij zal moeten toegeven dat het een groot kluwen is. Het is niet zo dat

verzoekende partij verondersteld moet worden op de hoogte te zijn van alle gevechten en incidenten in

haar regio.

Desalniettemin kan niet gesteld worden dat de verzoekende partij haar kennis niet afdoende zou zijn om

aannemelijk te maken dat zij wel degelijk uit die regio afkomstig is.

Cf gehoor CGVS p. 5:

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 5-6]

(…)

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 6]

Zij kan aldus werkelijk alles in haar dorp en haar regio tot in detail opnoemen en geeft spontaan

informatie over haar dorp dat zij niet zou kunnen kennen indien zij niet van daar afkomstig zou zijn.

Aldus is duidelijk dat de verzoekende partij wel degelijk de essentie van de zaak kent, doch de

verwerende partij wenst kennelijk alle politieke details en gevechten en aanvallen te horen. Dit kan

echter onmogelijk van de verzoekende partij verwacht worden en is ook niet redelijk!

Ook inzake de incidenten lijkt het of de verwerende partij wenst, nadat de verzoekende partij een aantal

ervan heeft aangegeven, een 'exhaustieve' oplijsting, Telkens weer is het voor haar 'niet genoeg'.

Nochtans kan een dergelijke exhaustieve oplijsting enkel verwacht worden van iemand die

ingestudeerde kennis heeft.

II.1.2. Ook de verwerende partij zal wellicht toegeven dat de gevechten slechts één onderdeel uitmaken

van de herkomstcheck.

Zo worden normaliter ook vragen gesteld over de clans in de regio. Wanneer het gehoor van de

verzoekende partij hierop nagelezen worden, dan kan slechts worden vastgesteld dat de verzoekende

partij hier met brio in geslaagd is.

Cf. gehoor CGVS p. 7:

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 7-8]

II.1.3. Daarnaast worden er bij een herkomstcheck ook geografische vragen gesteld. Ook hier antwoordt

de verzoekende partij doorleefd en in de bestreden beslissing valt hierover geen enkel motief terug te

vinden.

Cf. CGVS p 5 en 6:

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 5-6]

II.1.4. Aldus kan worden vastgesteld dat de verwerende partij erg éénzijdig focust op de gebeurtenissen

en aanvallen in de regio van verzoekende partij en dus erg éénzijdige motieven weerhoudt om haar

herkomst in twijfel te trekken.

II.1.5. Het is aldus onbegrijpelijk hoe verwerende partij deze kennis van verzoekende partij zomaar

meent naast zich te kunnen leggen en geen geloof hecht aan haar regio van herkomst. Verwerende

partij is klaarblijkelijk erg onredelijk en onzorgvuldig te werk gegaan bij de beoordeling van het dossier

van verzoekende partij.

Verwerende partij heeft zich enkel gefocust op de vragen waarop verzoekende partij niet kon

antwoorden en legt het grootste deel van het gehoor - en de vragen waarop verzoekende partij

moeiteloos kon antwoorden - naast zich neer. Dit is niet serieus.

II.1.6. Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook

op een kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en

het zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht.
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De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn.

De informatie die verzoekende partij heeft gegeven tijdens haar gehoor toont ontegensprekelijk aan dat

zij weldegelijk van Somalië, Dinsoor, afkomstig is.

Verwerende partij motiveert absoluut niet omtrent het asielrelaas van verzoekende partij. Nochtans

vormt dit de voornaamste reden waarom verzoekende partij haar land van herkomst verlaten heeft en

heeft zij hier uitgebreid over verteld tijdens het gehoor.

II.1.7. Uit het bovenstaande blijkt ten overvloede dat de verwerende partij zeer snel en zeer

onzorgvuldig tot deze negatieve beslissing is gekomen.”

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

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

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

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

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

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

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

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt immers vast dat verzoeker met zijn betoog in het

verzoekschrift de omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt. Hij

ontkent slechts de vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan zijn identiteit en zijn

recent verblijf in zijn regio van herkomst, herhaalt zijn verklaringen omtrent zijn leefomgeving en clan en

volhardt dat hij wel een toereikende socio-politieke kennis bezit over zijn dorp. Na lezing van het

administratief dossier bevestigt de Raad echter dat verzoekers socio-politieke kennis omtrent (i) recente

gevechten en (ii) de aanwezigheid van troepen in zijn dorp lacunair is. Dat verzoeker, geheel

tegenstrijdig met de informatie beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 12, nr.

1, 4-8), verklaarde dat er sinds 2008 geen gevechten hebben plaatsgevonden in zijn dorp en er geen

doden meer zijn gevallen, duidt erop dat verzoeker deze gevechten niet daadwerkelijk heeft

meegemaakt. Van verzoeker, die verklaarde jarenlang in Dinsoor gewoond te hebben, kan immers

redelijkerwijze worden verwacht dat hij op de hoogte is van deze gevechten en kan antwoorden op

vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken hieromtrent. De Raad is aldus

van mening dat bovenstaande vaststellingen verzoekers verklaringen over zijn recent verblijf in zijn regio

van herkomst ernstig ondermijnen.

Voorgaande vaststellingen volstaan opdat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers recent

verblijf in zijn regio van herkomst, zodat de motivering omtrent verzoekers kennis over de aanwezigheid

van Al Shabaab in Misra bijkomstig is en niet determinerend. De overige pertinente en terechte

motieven van de bestreden beslissing vinden steun in het administratief dossier en worden, bij gebrek

aan een dienstig verweer, door de Raad overgenomen:

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

uw verblijf in Somalië, meer bepaald in de stad Dinsoor in de provincie Bay, waar u verklaarde heel uw

leven te hebben verbleven alvorens u uw land verliet aan het einde van het jaar 2016. Dit is nochtans

belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan subsidiaire

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

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

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

feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige schade zal

onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een

asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten

dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een asielzoeker

die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de

asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er

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

waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire

bescherming.

In casu werd vastgesteld dat u, ten eerste, niet op de hoogte bent van recente cruciale

gebeurtenissen in uw stad, Dinsoor. Over uw stad vertelde u dat Al-Shabaab de macht had genomen in

2008.
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Deze overname ging gepaard met zware gevechten, waarover u vrij uitgebreid kon vertellen

(gehoorverslag, p9). In 2015 bevrijdden overheidstroepen de stad Dinsoor, zonder gevechten. Hierover

vertelde u dat er geen gevecht heeft plaatsgevonden, dat het leger onderweg was toen Al-Shabaab

vertrok en dat het leger zich vestigde in de stad (gehoorverslag, p9). Toen u vertelde over de problemen

waardoor u uw stad ontvluchtte, verklaarde u tijdens deze overname zich in uw huis verschuild te

hebben.(gehoorverslag, p11-12) Al-Shabaab zou volgens u sindsdien nooit hebben geprobeerd om

terug de macht over Dinsoor te krijgen. U verklaarde verder dat er in Dinsoor geen explosies en geen

gevechten zijn geweest sinds 2008. Het laatste gevecht dat u zich herinnerde was in 2008 toen Al-

Shabaab de macht over Dinsoor nam. Bovendien verklaarde u in eerste instantie dat er nooit

regeringssoldaten, burgers of Al-Shabaableden werden vermoord, noch gewonden

vielen.(gehoorverslag, p8) Echter, volgens de beschikbare informatie was er in januari 2015 een

luchtaanval in Dinsoor, waarbij verschillende doden en gewonden vielen. Onder de slachtoffers zouden

twee leiders van Al-Shabaab zijn. Hetzelfde gebeurde in oktober en december 2015 en april 2016. Vaak

vielen hierbij verschillende doden. Ook toen regeringstroepen Dinsoor innamen waren er gevechten in

uw stad en vielen hierbij enkele doden. In augustus 2016 was er een bomaanslag op een theehuisje in

de stad én ontplofte een handgranaat in de Hawlwadaag-wijk van Dinsoor. In september 2016

doodden regeringssoldaten twee Al-Shabaableden in uw stad. In oktober 2016 doodde een bom twee

soldaten in Dinsoor. (zie administratief dossier) Men zou kunnen verwachten dat u, als inwoner van

Dinsoor die verklaarde tot eind 2016 daar te hebben verbleven, op de hoogte bent van deze

gebeurtenissen van de stad. U verwees echter niet naar deze gebeurtenissen, noch naar gelijkaardige

gebeurtenissen, wanneer hier expliciet naar gevraagd werd. Sterker nog u verklaarde –in eerste

instantie- dat er nóóit mensen werden gedood in uw stad sinds 2008. Door uw onwetendheid over deze

toch dermate ingrijpende gebeurtenissen in de stad Dinsor wordt uw recente herkomst uit Dinsoor

ongeloofwaardig geacht.

Wanneer de dossierbehandelaar u hiermee confronteerde en vaststelde dat er veel meer is gebeurd in

uw stad dan u verklaarde, antwoordde u eerst dat u het zich niet kon herinneren, waar u eerst had

verklaard dat er nooit gevechten, aanvallen of moorden waren gebeurd. Even later, verklaarde u plots

dat een meisje werd vermoord in 2014 door Al-Shabaab in het centrum van de stad.(gehoorverslag, p9)

U verklaarde zelfs dat u ooggetuige van de moord was.(gehoorverslag, p10) Het komt niet doorleefd en

waarachtig over dat u deze gebeurtenis pas aanhaalde toen de dossierbehandelaar, na de pauze, u al

had meegedeeld dat er meer gevechten en moorden zijn gebeurd in uw stad, terwijl u eerst het

tegenovergestelde verklaarde. Het is in dit opzicht op zijn minst opmerkelijk dat u toen niet aan de

vermeende moord op het meisje dacht, terwijl u er zelf ooggetuige van zou zijn geweest. Ook wanneer u

later vertelde over de problemen die hebben geleid tot uw vlucht haalde u dan toch aan dat Al-Shabaab

“stiekem mensen begon te vermoorden” toen de regering aan de macht was.(gehoorverslag, p11) Nog

later, verklaarde u dat Al-Shabaab veel mensen vermoord heeft, zonder onderscheid te maken tussen

regeringsleden, overheidssoldaten of burgers, maar dat u het zich niet kon herinneren.(gehoorverslag,

p15) Nochtans was u eerder uitdrukkelijk gevraagd of er ooit gebeurtenissen waren waar doden en

gewonden vielen én werd u gevraagd of er ooit regeringssoldaten werden gedood in uw stad sinds 2015

waarop u ontkennend antwoordde.(gehoorverslag, p9)

Bovendien legde u geen consistente verklaringen af over buitenlandse troepen in Dinsoor. Eerst

verklaarde u dat het regeringsleger samenwerkte met AMISOM, ”de Ethiopische troepen onder

andere”.(gehoorverslag, p9) Wanneer later tijdens het gehoor werd gevraagd of er ooit andere

nationaliteiten van troepen aanwezig waren, verklaarde u van niet.(gehoorverslag, p10) Nochtans

verwijzen verschillende bronnen naar de aanwezigheid van Keniaanse troepen in uw stad, hoofdzakelijk

in 2015, toen Dinsoor bevrijd werd van Al-Shabaab.(zie administratief dossier) Het is zeer

onaannemelijk dat u niet op de hoogte zou zijn van hun aanwezigheid, indien u daadwerkelijk deze

periode in Dinsoor verbleef.”

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

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

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Dinsoor, in het district Dinsoor in de provincie Bay in Somalië.

Hierdoor kan evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben

voorgedaan.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

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

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

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

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

Gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Dinsoor, in het district Dinsoor in de provincie

Bay in Somalië niet aannemelijk maakt, maakt hij evenmin aannemelijk dat de afweging van het reële

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet dient te gebeuren

ten opzichte van de situatie aldaar. Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel

risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, kan een

loutere verwijzing naar een Somalische nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde

regio van herkomst niet volstaan. Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de

asielprocedure zijn ware herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoeker hierin manifest faalt. Het komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van

verzoeker voor de komst naar België, noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio

waar geen risico aanwezig is, te meer verzoeker 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 en 9-10). De Raad kan hieruit

enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Somalië geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn

die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om

aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar Somalië een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 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


