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nr. 198 292 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. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 11 oktober 2016 België is binnengekomen, diende op

24 oktober 2016 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

verzoekster bij aangetekend schrijven van 28 juli 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 24/10/2016

Overdracht CGVS: 03/11/2016
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U werd gehoord op 9 maart 2017 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen van 9u25 tot 12u50 in het bijzijn van een tolk die de taal Somali machtig is. Uw advocaat,

meester Kelly Braem (loco meester Loobuyck), was aanwezig gedurende het hele gehoor.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Somalische nationaliteit te hebben, heel uw leven in het dorp Haduman (Lower

Shabelle) geleefd te hebben als huisvrouw en tot de clan Hawadle te behoren.

Uw echtgenoot, B.A.M., bewerkte in Haduman de gronden die uw vader na zijn overlijden

had achtergelaten. De zoon van uw buurman A., die lid was van Al Shabaab, sprak op 1 augustus 2016

uw man aan en zei dat deze belasting (Zakho) moest betalen. Uw echtgenoot weigerde dit, aangezien

het merendeel van jullie kudde overleden was in een droogte. Uw echtgenoot ging vervolgens langs bij

A. om te klagen over het gedrag van zijn zoon. A. belde naar zijn zoon om hem daarop aan te spreken.

De zoon antwoordde dat uw familie onmiddellijk de ‘aalmoes’ moest betalen, en dat ze anders diezelfde

nacht uw huis in brand zouden komen steken. Die avond kwamen drie mannen naar uw huis, waaronder

de zoon van A. Ze zeiden dat ze uw man zouden onthoofden. Ze namen u en uw echtgenoot mee naar

het naburige dorp Gawirow. Bij het oversteken van de rivier sprong uw echtgenoot uit het bootje, waarop

hij beschoten bent. U hebt sindsdien geen nieuws meer van hem. U werd meegenomen naar Gawirow

en opgesloten in een hut. Er werd tegen u gezegd dat u gehuwd was met een ongelovige man en dat

daarom al uw bezittingen en uw kinderen afgepakt zouden worden. De volgende dag sprak u uw

bewakers aan en zei dat u thuis een zogende baby had. Ze brachten u die avond naar u thuis, zodat u

het kind kon ophalen, begeleid door twee gewapende jongeren. Zij bleven buiten staan terwijl u naar

binnen ging om het kind te halen. Het huis zat op slot want uw tante was met de kinderen

weggetrokken. U liep om het huis heen en rende weg via het huis van de buren. U nam een omweg en

vluchtte terug naar Gawirow. U reisde verder naar het dorp Jasira, waar u een man tegenkwam die u

naar Qoryoley bracht. U reisde naar uw oom in Mogadishu. Uw oom regelde voor u een reis per minibus

naar Nairobi.

U verklaarde op 1 augustus 2016 het land verlaten te hebben. Na 12 dagen kwam u aan in Nairobi.

Daar verbleef u bij een smokkelaar tot 10 oktober 2016. U reisde met het vliegtuig naar een onbekende

plaats in Europa, waar u de bus naar Brussel nam. U arriveerde op 11 oktober 2016 in België, waar u op

24 oktober 2016 asiel aanvroeg.

Ter staving van uw asielrelaas legt u een medisch document voor dat aantoont dat u vrouwelijke

genitale verminking van het type 3 ondergaan hebt.

B. Motivering

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

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

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

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

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

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

bescherming kan beoordelen. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen

aflegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere

asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Dit werd u trouwens ook zo aangegeven in het begin van

uw gehoor voor het CGVS (zie gehoorverslag CGVS 9 maart 2017, p.2). U gaf op dat moment

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

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

medewerkingsplicht.

Er werd vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde herkomst uit Haduman,

Lower Shabelle. Dit is nochtans belangrijk voor de beoordeling van uw vrees voor vervolging en uw

nood aan subsidiaire bescherming. Identiteit, nationaliteit en herkomst maken immers de kernelementen

uit in een asielprocedure. 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.
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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.

Uit het gehoorverslag blijkt ten eerste dat u niet de waarheid lijkt te vertellen over uw eigen naam. Het

Commissariaat-generaal tilt hier zwaar aan, aangezien uw identiteit het absolute fundament is waarop

het onderzoek naar uw leefsituatie en asielmotieven gestoeld is.

Ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken hebt u verklaard dat uw naam H.I.M. is (Verklaring

DVZ, 27 oktober 2016, p.4). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaart u in

eerste instantie dat uw naam H.M.A. is (CGVS, p.3). Wanneer dit door de interviewer van het

CGVS herhaald wordt, stelt u opnieuw bij en zegt u dat uw naam H.I.M.A. is. Wanneer de

protection officer vraagt waarom u verschillende verklaringen aflegt in verband met uw naam, kan u dit

niet verduidelijken. U verklaart gewoon dat u ‘zich hebt vergist’. Wanneer de interviewer aandringt en

vraagt hoe het kan dat u zich vergist over uw eigen naam, kan u dat opnieuw niet verklaren. U herhaalt

dat uw naam H.I.M. is, waarbij u tussen elke naam een tijdje nadenkt (CGVS, p.3). De protection officer

vraagt herhaaldelijk om te verduidelijken hoe het mogelijk is dat u zich vergist met betrekking tot uw

eigen naam. U verklaart dat het geen valse naam is, dat u een fout hebt gemaakt omdat u een beetje

hoofdpijn hebt, en dat mensen fouten kunnen maken. De interviewer stelt daarop dat niemand zijn eigen

naam verkeerd zegt. Daarop antwoordt u dat u ‘geen engel maar een mens bent’. De protection officer

wijst u vervolgens op de medewerkingsplicht en vraagt u hoe het komt dat u zich vergist in verband met

uw eigen naam (CGVS, p.4). U biedt geen verklaring.

Het Commissariaat-generaal kan absoluut niet aannemen dat iemand zichzelf benoemt met een

verkeerde naam zonder dat daar een gedegen verklaring voor is. De eigennaam maakt de kern uit van

uw identiteit, te meer in de Somalische context, waar de achternaam bestaat uit een rechtstreekse

opsomming van de patrilineaire afstamming. Daarom gaan uw loutere vergoelijkingen dat ‘mensen zich

kunnen vergissen’ niet op in het geval van uw naam. Dit zou moeten betekenen dat u ‘per vergissing’ de

naam van uw bloedeigen vader vergeet te zeggen bij uw achternaam. Dit is dermate onwaarschijnlijk

dat het Commissariaat-generaal geen enkel geloof hecht aan uw geleverde pogingen tot justificatie.

Na de pauze wordt u een laatste keer geconfronteerd met de medewerkingsplicht. Daar verklaart u dat u

‘uw eigen voornaam niet verkeerd hebt gezegd, en alleen maar de naam van uw opa fout hebt gezegd’

en dat ‘mensen fouten kunnen maken’ (CGVS, p.8). Met deze verklaringen ondergraaft u nog verder uw

geloofwaardigheid, aangezien u niet de naam van uw grootvader vergat, maar die van uw eigen vader.

Het feit dat u geen inzicht lijkt te willen bieden in uw werkelijke identiteit doet ten eerste vragen rijzen

over uw wil tot medewerking, maar maakt anderzijds ook dat u een grondig onderzoek naar uw

asielaanvraag bemoeilijkt. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u in deze verzaakt aan

de medewerkingsplicht. Daarnaast biedt u, doordat u weigert uw werkelijke identiteit kenbaar te

maken, geen enkel zicht op uw werkelijke leefsituatie en brengt u uw algemene geloofwaardigheid aan

de absolute basis ernstige schade toe.

Daarnaast kan er geen geloof gehecht worden aan uw beweerde herkomst uit Haduman, het dorp waar

u beweert heel uw leven te hebben doorgebracht.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u blijk geeft van een totaal gebrek aan inzicht in de regio

waar u beweert heel uw leven te hebben doorgebracht. U verklaart letterlijk dat u ‘Haduman nooit

verlaten hebt’ (CGVS, p.4). Desondanks blijkt uit het gehoorverslag dat u op geen enkele open vraag

over uw streek antwoord kan geven (CGVS, p.4). Zo wordt u gevraagd om te beschrijven waar

Haduman ligt. U antwoordt enkel dat het ‘onder Qoryooley valt’. U wordt gewezen op het belang van het

afleggen van gedetailleerde verklaringen. Nog steeds kan u geen preciezere beschrijvingen geven. Er

wordt u dan meer concreet gevraagd om te beschrijven waar uw huis ligt in het dorp (CGVS, p.5). U

herhaalt daarop de vraag. De interviewer vraagt of u de tolk wel goed begrijpt, omdat het allemaal zeer

eenvoudige vragen zijn. U verklaart de tolk heel goed te begrijpen.
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U wendt zich daarop tot de tolk en zegt dat hij tegen u moet uitleggen wat de interviewer wil weten als

antwoord op zijn vraag (CGVS, p.5). U verlangt van de tolk dat hij de vragen niet letterlijk vertaalt, maar

dat hij uitlegt wat u moet antwoorden.

Daarop wordt u gewezen op de neutraliteit van de tolk – herhaaldelijk, omdat u zich verschillende keren

tot hem blijft richten. Het is totaal ongeloofwaardig dat iemand die heel haar leven in hetzelfde dorp

doorbrengt, moeite zou hebben met een simpele vraag als beschrijven waar in het dorp dit huis ligt, laat

staan dat dergelijke eenvoudige vraag ‘uitgelegd’ zou moeten worden. Wanneer de vraag herhaald

wordt, antwoordt u dat ‘Haduman uit twee wijken bestaat, Gooni en Haduman’ en dat ‘uw huis in het

oostelijke gedeelte ligt’, waarna u vraagt of er nog meer uitleg nodig is (CGVS, p.5). De interviewer

beaamt dit en benadrukt ten derden male uw plicht om alle vragen zo uitgebreid en gedetailleerd

mogelijk te beantwoorden. Daarop herhaalt u dat Haduman uit twee wijken bestaat en dat er twee

moskeeën zijn (CGVS, p.5). Deze antwoorden zijn totaal ondoorleefd. U slaagt er op geen enkele

manier in om te beschrijven waar in uw dorp, waar u – nogmaals – heel uw leven zou hebben

doorgebracht, uw eigen huis zich bevindt. Nochtans kan van een vrouw die heel haar leven op dezelfde

plaats heeft gewoond toch wel op zijn minst verwacht worden dat zij kan antwoorden op zeer

eenvoudige vragen, die rechtstreeks peilen naar kennis van haar directe leefomgeving. U krijgt

herhaaldelijk de kans om via open vragen over uw geboortedorp te vertellen en keer op keer wordt u

aangemoedigd om dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen. Dat u er in het geheel niet in slaagt

om een beschrijving te geven van uw onmiddellijke leefomgeving en woonplaats, maar slechts blijk geeft

van ingestudeerde kennis als ‘het dorp bestaat uit twee wijken’ en ‘er zijn twee moskeeën’, ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw herkomst uit Haduman totaal.

Wanneer de interviewer u nog meer kansen biedt om op een doorleefde manier over uw dorp te

vertellen met een meer concrete vraag, blijkt uit de antwoorden die u geeft nog meer dat u geen enkel

inzicht hebt in de regio waar u beweert vandaan te komen. Er wordt u gevraagd om zo gedetailleerd

mogelijk te beschrijven hoe iemand, die u zou bezoeken in Haduman, uw huis zou moeten vinden

(CGVS, p.5). U antwoordt daarop dat er twee wegen zijn die naar uw dorp komen: één weg langs de

kant van de rivier en het dorp ‘Gawirow’. De andere weg langs het zuiden via het dorp Bulo Sheekh. U

vraagt welke weg er uitgelegd moet worden. De interviewer vraagt welke de meest logische weg is. U

verklaart daarop dat u de weg van Bulo Sheekh zal uitleggen (CGVS, p.6). U begint te vertellen dat je

‘vanaf Gawirow rechtdoor gaat en één uur naar Bulo Sheekh stapt’, dat er van daar ‘een afslag is naar

Qoryooley’ en dat je dan ‘recht naar Qoryooley gaat, zonder een andere kant op te gaan’. Opnieuw

slaagt u er niet in om op de vraag van de interviewer te antwoorden. Deze herhaalt de vraag, dat u zo

gedetailleerd mogelijk moet vertellen hoe iemand uw huis kan vinden in Haduman (CGVS, p.6). U

antwoordt daarop dat wanneer je van Qoryooley komt, je vanuit Bulo Sheekh komt en dan aankomt in

Gawirow, dat je dan enkele huizen passeert en naar Haduman komt, in het noorden van het dorp. Na

het passeren van enkele huizen is er uw huis, dicht bij de moskee (CGVS, p.6). Opnieuw zijn uw

verklaringen uiterst summier en in het geheel niet gedetailleerd. Bovendien spreekt u zichzelf en de

landeninformatie hier totaal tegen. Eerst verklaarde u dat er twee wegen zijn naar Haduman, één langs

Bulo Sheekh en één langs Gawirow. Wanneer u dan de weg langs Bulo Sheekh uitlegt, verklaart u dat

deze langs Gawirow loopt, alvorens in Haduman aan te komen. Op kaarten van de streek rond

Qoryooley is overduidelijk te zien dat Haduman precies tussen Bulo Sheekh en Gawirow/Gaay Warow

in ligt. Gaay Warow ligt aan de overkant van de Shabelle rivier (zie informatie in administratieve

dossier). Het is dus niet mogelijk dat u, komende van Bulo Sheekh, langs Gawirow zou moeten

passeren. Bovendien is het helemaal onzinnig dat u verklaart een uur te moeten lopen van Haduman

naar Bulo Sheekh. Uit de landeninformatie blijkt dat deze dorpen amper 500 meter van elkaar verwijderd

zijn (zie informatie in het administratieve dossier).

Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat uw verklaringen totaal geen steek houden, richt u

zich opnieuw tot de tolk. U zegt opnieuw tegen de tolk dat hij de vragen aan u moet uitleggen, ‘als

Somaliërs onder elkaar’ (CGVS, p.6). De protection officer wijst u voor de derde keer op de neutraliteit

van de tolk en zegt u dat, als u de vragen niet begrijpt, u dat gewoon tegen hem moet zeggen. Dit was u

trouwens zeer duidelijk gezegd bij de inleiding van het gehoor (CGVS, p.2). De interviewer herhaalt

vervolgens de confrontatie met het feit dat uw uitleg geen steek houdt. Daarop verklaart u dat u het

probeerde uit te leggen langs ‘de weg van Gawirow’ (CGVS, p.7). Deze verklaring kan allerminst

overtuigen. U hebt immers, voor u begon te beschrijven, expliciet gezegd: ‘via de weg van Bulo Sheekh

dan’ (CGVS, p.6). U wordt hiermee geconfronteerd. Daarop wijzigt u opnieuw uw verklaringen en stelt u

‘dat u toch probeerde uit te leggen hoe naar het dorp te komen vanuit de weg van Bulo Sheekh’, maar

dat het ‘ook mogelijk is om vanuit Gawirow te komen’ (CGVS, p.7).
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Opnieuw wordt u geconfronteerd met het feit dat u hebt gezegd dat je langs Gawirow passeert als je van

Bulo Sheekh komt. Eens te meer wijzigt u uw verklaringen: ‘mijn bedoeling was om ervoor te zorgen dat

ik je via de kant van Gawirow het dorp binnen breng’ (CGVS, p.7). Al deze post-factum vergoelijkingen

kunnen niet verbergen dat u wel in het abstracte weet hebt van de lokale geografie, maar dat u heel die

geografie totaal door elkaar haalt op het moment dat u vragen worden gesteld over uw doorleefde,

dagdagelijkse ervaringen. Deze vaststelling doet het Commissariaat-generaal concluderen dat eraan uw

herkomst uit het dorp Haduman absoluut geen geloof gehecht kan worden.

Deze conclusie wordt nog gesterkt door uw verklaringen wanneer u gevraagd wordt de

landbouwgronden van uw familie te beschrijven, om er alles over te vertellen dat u maar kan. U

antwoordt dat het ‘dicht bij huis is, 20 minuten stappen’ (CGVS, p.11). Opnieuw blijkt dat u niet in staat

bent om een doorleefd beeld te geven van de plaatsen waar u heel uw leven doorbracht. De protection

officer vraagt u nogmaals om, gedetailleerd, alles te vertellen wat u maar kan. U zegt dat ‘er een grote

plaats is, als je vanuit mijn huis vertrekt ga je naar links en je bent twintig minuten onderweg (CGVS,

p.11). De interviewer dringt opnieuw aan op gedetailleerde verklaringen. U slaagt er alleen maar om

bijzonder vage verklaringen af te leggen: ‘er zijn een paar huizen, daar heb je een grote weg, voor die

grote weg zijn nog veel huizen, voorbij die weg heb je ook wat huizen, via die weg geraak je daar’

(CGVS, p.11). Opnieuw stelt het Commissariaat-generaal vast dat u geen enkele doorleefde

informatie kan geven over het dorp waar u heel uw leven doorbracht. Wanneer er wordt doorgevraagd

blijkt dat u met de ‘grote weg’ de weg naar Gawirow/Gaay Warow bedoelt (CGVS, p.12). Nog een

laatste maal wordt u gevraagd om zo gedetailleerd mogelijk de weg naar de landbouwvelden uit te

leggen. U geeft helemaal geen nieuwe details en verklaart dat je de ‘grote weg naar Gawirow’ moet

nemen en die twintig minuten volgen, en dat je bij de landbouwgrond komt voor je de rivier bereikt

(CGVS, p.12). Wanneer er wordt doorgevraagd naar nog meer details, verklaart u dat je ‘de wijk volledig

moet verlaten’ en dan de ‘weg blijft volgen voor twintig minuten’. U verklaart dat de landbouwgrond vlak

naast de weg naar Gawirow ligt (CGVS, p.12). Los van het feit dat u opnieuw geen enkel gedetailleerd

of doorleefd beeld kan geven van uw onmiddellijke leefomgeving, blijkt uw uitleg over de locatie van de

landbouwvelden totaal onmogelijk te zijn uit de landeninformatie. Zo is op satellietbeelden van Haduman

duidelijk te zien dat ‘de weg naar Gawirow’ een stukje weg van nog geen honderd meter is, dat tussen

Haduman en de Shabelle-rivier loopt (zie informatie in het administratieve dossier). Opnieuw is het

niet te begrijpen dat u deze afstand inschat als ‘twintig minuten wandelen’. Bovendien is er naast dit stuk

weg enkel bos te zien, geen enkel landbouwveld.

Uit het hele gehoor blijkt dat u wel in staat bent tot abstracte opsommingen als ‘het dorp bestaat uit twee

wijken’, ‘er zijn twee wegen naar Haduman’ en ‘tussen Gawirow en Haduman is een rivier’, maar dat u

absoluut niet in staat bent om de vragen van het Commissariaat-generaal, die peilen naar uw concrete

ervaringen tijdens het dagdagelijkse leven in het dorp waar u naar eigen zeggen heel uw leven

doorbracht, te beantwoorden. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u verschillende keren de kans

kreeg om door middel van open vragen over uw geboortestreek te vertellen, en dat u keer op keer

gevraagd werd om dat zo gedetailleerd mogelijk te doen. Uw totale onvermogen om ook maar enig

gedetailleerd beeld te geven van uw directe leefomgeving, gecombineerd met de feitelijke onjuistheden

en tegenstrijdigheden die u op deze vragen antwoordt, maken duidelijk dat er aan uw beweerde

herkomst uit Haduman geen enkel geloof gehecht kan worden.

U werd tot twee maal toe geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof gehecht kan worden aan

uw beweerde herkomst uit Haduman. Voor de pauze wordt u door de protection officer gewezen op

het feit dat het Commissariaat-generaal uw nood aan bescherming niet kan beoordelen als u geen zicht

biedt op uw werkelijke leefsituatie (CGVS, p.7). U vraagt daarop ‘of het mogelijk is dat iemand verklaart

uit een plaats te komen waar hij niet geboren is’. De interviewer herhaalt de confrontatie, waarop u

volhardt dat u uit dat dorp komt. Na de pauze wordt u opnieuw gewezen op de medewerkingsplicht en

opnieuw uitgebreid geconfronteerd met de hierboven beschreven argumenten. De protection officer

benadrukt uw plicht om de waarheid te vertellen over uw persoonlijke leefomstandigheden en geeft u

een nieuwe kans om uw verklaringen aan te passen (CGVS, p.8). Nog steeds volhardt u dat u uit

Haduman afkomstig bent. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u herhaaldelijk en uitgebreid

geconfronteerd bent met de ongeloofwaardigheid van uw verklaringen en dat u telkens de kans kreeg

om uw verklaringen te wijzigen, maar dat u blijft volhouden dat u van Haduman afkomstig bent.

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

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Haduman gelegen in de regio Lower Shabelle. Gelet op

de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in kan er evenmin enig geloof worden

gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.
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Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in

Haduman 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. Bijgevolg kan een

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

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

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

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

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

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

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS dd. 9 maart 2017 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 in de loop van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat

er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in Somalië. U werd er

eveneens 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.
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Met betrekking tot het medische document ‘vrouwelijke genitale verminking dat u indient merkt

het Commissariaat-generaal op dat het dit feit niet betwist. U dient dit document in om de medische

ongemakken aan te tonen die u lijdt. Dit document heeft dan ook geen betrekking op uw herkomst of uw

vrees voor vervolging.

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: “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 vreemdelingen, B.S. 31 december 1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

Verzoekster 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 stelt eerstens dat verzoekende partij haar ware identiteit zou hebben trachten te

verhullen - quod certe non:

[citaat bestreden beslissing]

Verwerende partij is niet ernstig in haar kritiek. Verzoekende partij heeft helemaal geen andere naam

opgegeven. In Somalië wordt de (familie)naam bepaald door de namen van de vader, grootvader,

overgrootvader. Welnu, op het gesprek bij de DVZ had verzoekende partij haar voornaam, alsook de

naam van haar vader en grootvader opgegeven: H.I.M. Op het CGVS vermeldde zij H.I.M.A. A. is de

naam van haar overgrootvader, zij gaf deze naam eveneens op. Het is aldus niet zo dat zij op beide

gehoren een compleet andere naam heeft opgegeven. Verwerende partij is dan ook niet redelijk in haar

motivering en trekt ten onrechte de identiteit van verzoekende partij in twijfel.

II.1.2.Verwerende partij stelt vervolgens geen geloof te hechten aan de herkomst van verzoekende partij

uit het dorp Haduman.

Verzoekende partij is weldegelijk afkomstig van Haduman. Zij heeft naar haar beste mogelijkheden

trachten te antwoorden op de vragen van verwerende partij. Het is duidelijk dat zij niet altijd begreep wat

verwerende partij van haar verwachtte.

Toch heeft zij veel correcte informatie gegeven over haar regio en over de clans die er wonen: p. 5

CGVS

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

en p. 8 en 9

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 8-9]

(…)

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 9]

Zij vertelde eveneens over de clanconflicten in haar regio: p. 9 CGVS

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 9]
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Zij vertelde eveneens dat in haar dorp May gesproken werd en toonde aan dat zij ook die taal spreekt:

p. 9 en 10 CGVS

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 9]

(…)

[CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 10]

II.1.3. 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.1.4. 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. 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, Haduman, 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.1.5. 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 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.

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

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt immers vast dat verzoekster met haar betoog in het

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

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

herkomst, herhaalt haar verklaringen over haar leefomgeving en clan en volhardt dat zij wel over een

voldoende kennis bezit hieromtrent.

Verzoekster kan niet gevolgd worden waar zij stelt dat zij geen tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd

over haar eigen naam. De Raad stelt immers vast dat verzoekster bij aanvang van asielprocedure

verklaarde dat zij “H.I.M.”, terwijl zij tijdens het CGVS-interview, toen haar gevraagd werd naar haar

naam, eerst verklaarde “H.M.A.” te heten, en vervolgens “H.I.M.A.” (CGVS-gehoorverslag, stuk 5, p. 3;

DVZ-verklaring, stuk 14, p. 4). Verzoeksters verklaringen hieromtrent zijn duidelijk en niet voor

interpretatie vatbaar. Verzoeksters verweer dat zij “geen compleet andere naam” opgaf kan geen

afbreuk doen aan de vaststelling dat het volstrekt ongeloofwaardig is dat verzoekster zich zou vergissen

in haar eigen naam toen hiernaar gevraagd werd tijdens het CGVS-interview, gezien dit een

fundamenteel aspect betreft van verzoeksters identiteit. De Raad wijst erop dat de medewerkingsplicht

van verzoekster vereist dat zij zo gedetailleerd en correct mogelijk informatie geeft over alle facetten van

haar identiteit, leefwereld en asielrelaas. Gelet op wat voorafgaat, kan de Raad enkel vaststellen dat

verzoekster, in weerwil van de plicht tot medewerking die op haar rust, tegenstrijdige verklaringen aflegt

omtrent haar eigen naam. Gezien dit een essentieel element vormt van verzoeksters identiteit, betreft dit

tevens een relevant element ter beoordeling van haar asielaanvraag. Het feit dat verzoekster

hieromtrent tegenstrijdige verklaringen aflegde doet dan ook op ernstige wijze afbreuk aan haar

algehele geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van haar verdere verklaringen.

De Raad treedt daarnaast de commissaris-generaal bij dat verzoeksters vage, ondoorleefde en foutieve

verklaringen omtrent haar dorp en leefomgeving afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van haar

verklaringen omtrent haar regio van herkomst.
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Van verzoekster, die verklaarde jarenlang in het dorp Haduman gewoond te hebben, kan immers

worden verwacht dat zij doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen inzake

eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken hieromtrent, quod non in casu. Verzoeksters

verweer dat zij de vragen niet altijd begreep kan niet dienstig worden aanvaard. Uit het CGVS-

gehoorverslag blijkt immers dat verzoekster hierover extensief werd ondervraagd met duidelijke en

eenvoudige vragen die aansloten bij verzoeksters leefwereld en profiel, zodat het niet aannemelijk is dat

zij deze vragen niet zou begrijpen. De Raad merkt op dat verzoekster niet aantoont dat haar

verstandelijke vermogens zodanig zouden zijn aangetast dat zij verhinderd zou zijn om haar eigen

leefwereld te omschrijven of te antwoorden op eenvoudige en elementaire vragen hieromtrent. Dit blijkt

evenmin uit het verdere verloop van het CGVS-interview, waar verzoekster wel in staat bleek om te

antwoorden op eenvoudige vragen omtrent haar clankennis en de talen die in haar dorp gesproken

werden. Aldus kan de Raad enkel vaststellen dat verzoekster zich bij het beantwoorden van de vragen

omtrent haar leefomgeving beperkte tot een proces van het terugkaatsen van de vragen en het geven

van ontwijkende antwoorden, waardoor de “protection officer” zich genoodzaakt zag de vragen tot

meerdere keren opnieuw te moeten stellen. 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. Het feit dat verzoekster

wel theoretische kennis kan vermelden over haar dorp, maar er niet in slaagt deze te koppelen aan haar

eigen leefwereld ondergraaft haar verklaringen omtrent haar regio van herkomst op fundamentele wijze.

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

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad: “Uit het

gehoorverslag blijkt ten eerste dat u niet de waarheid lijkt te vertellen over uw eigen naam. Het

Commissariaat-generaal tilt hier zwaar aan, aangezien uw identiteit het absolute fundament is waarop

het onderzoek naar uw leefsituatie en asielmotieven gestoeld is.

Ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken hebt u verklaard dat uw naam H.I.M. is (Verklaring

DVZ, 27 oktober 2016, p.4). Tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal verklaart u in

eerste instantie dat uw naam H.M.A. is (CGVS, p.3). Wanneer dit door de interviewer van het

CGVS herhaald wordt, stelt u opnieuw bij en zegt u dat uw naam H.I.M.A. is. Wanneer de

protection officer vraagt waarom u verschillende verklaringen aflegt in verband met uw naam, kan u dit

niet verduidelijken. U verklaart gewoon dat u ‘zich hebt vergist’. Wanneer de interviewer aandringt en

vraagt hoe het kan dat u zich vergist over uw eigen naam, kan u dat opnieuw niet verklaren. U herhaalt

dat uw naam H.I.M. is, waarbij u tussen elke naam een tijdje nadenkt (CGVS, p.3). De protection officer

vraagt herhaaldelijk om te verduidelijken hoe het mogelijk is dat u zich vergist met betrekking tot uw

eigen naam. U verklaart dat het geen valse naam is, dat u een fout hebt gemaakt omdat u een beetje

hoofdpijn hebt, en dat mensen fouten kunnen maken. De interviewer stelt daarop dat niemand zijn eigen

naam verkeerd zegt. Daarop antwoordt u dat u ‘geen engel maar een mens bent’. De protection officer

wijst u vervolgens op de medewerkingsplicht en vraagt u hoe het komt dat u zich vergist in verband met

uw eigen naam (CGVS, p.4). U biedt geen verklaring.

Het Commissariaat-generaal kan absoluut niet aannemen dat iemand zichzelf benoemt met een

verkeerde naam zonder dat daar een gedegen verklaring voor is. De eigennaam maakt de kern uit van

uw identiteit, te meer in de Somalische context, waar de achternaam bestaat uit een rechtstreekse

opsomming van de patrilineaire afstamming. Daarom gaan uw loutere vergoelijkingen dat ‘mensen zich

kunnen vergissen’ niet op in het geval van uw naam. Dit zou moeten betekenen dat u ‘per vergissing’ de

naam van uw bloedeigen vader vergeet te zeggen bij uw achternaam. Dit is dermate onwaarschijnlijk

dat het Commissariaat-generaal geen enkel geloof hecht aan uw geleverde pogingen tot justificatie.

Na de pauze wordt u een laatste keer geconfronteerd met de medewerkingsplicht. Daar verklaart u dat u

‘uw eigen voornaam niet verkeerd hebt gezegd, en alleen maar de naam van uw opa fout hebt gezegd’

en dat ‘mensen fouten kunnen maken’ (CGVS, p.8). Met deze verklaringen ondergraaft u nog verder uw

geloofwaardigheid, aangezien u niet de naam van uw grootvader vergat, maar die van uw eigen vader.

Het feit dat u geen inzicht lijkt te willen bieden in uw werkelijke identiteit doet ten eerste vragen rijzen

over uw wil tot medewerking, maar maakt anderzijds ook dat u een grondig onderzoek naar uw

asielaanvraag bemoeilijkt. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u in deze verzaakt aan

de medewerkingsplicht. Daarnaast biedt u, doordat u weigert uw werkelijke identiteit kenbaar te

maken, geen enkel zicht op uw werkelijke leefsituatie en brengt u uw algemene geloofwaardigheid aan

de absolute basis ernstige schade toe.
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Daarnaast kan er geen geloof gehecht worden aan uw beweerde herkomst uit Haduman, het dorp waar

u beweert heel uw leven te hebben doorgebracht.

Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u blijk geeft van een totaal gebrek aan inzicht in de regio

waar u beweert heel uw leven te hebben doorgebracht. U verklaart letterlijk dat u ‘Haduman nooit

verlaten hebt’ (CGVS, p.4). Desondanks blijkt uit het gehoorverslag dat u op geen enkele open vraag

over uw streek antwoord kan geven (CGVS, p.4). Zo wordt u gevraagd om te beschrijven waar

Haduman ligt. U antwoordt enkel dat het ‘onder Qoryooley valt’. U wordt gewezen op het belang van het

afleggen van gedetailleerde verklaringen. Nog steeds kan u geen preciezere beschrijvingen geven. Er

wordt u dan meer concreet gevraagd om te beschrijven waar uw huis ligt in het dorp (CGVS, p.5). U

herhaalt daarop de vraag. De interviewer vraagt of u de tolk wel goed begrijpt, omdat het allemaal zeer

eenvoudige vragen zijn. U verklaart de tolk heel goed te begrijpen. U wendt zich daarop tot de tolk en

zegt dat hij tegen u moet uitleggen wat de interviewer wil weten als antwoord op zijn vraag (CGVS, p.5).

U verlangt van de tolk dat hij de vragen niet letterlijk vertaalt, maar dat hij uitlegt wat u moet antwoorden.

Daarop wordt u gewezen op de neutraliteit van de tolk – herhaaldelijk, omdat u zich verschillende keren

tot hem blijft richten. Het is totaal ongeloofwaardig dat iemand die heel haar leven in hetzelfde dorp

doorbrengt, moeite zou hebben met een simpele vraag als beschrijven waar in het dorp dit huis ligt, laat

staan dat dergelijke eenvoudige vraag ‘uitgelegd’ zou moeten worden. Wanneer de vraag herhaald

wordt, antwoordt u dat ‘Haduman uit twee wijken bestaat, Gooni en Haduman’ en dat ‘uw huis in het

oostelijke gedeelte ligt’, waarna u vraagt of er nog meer uitleg nodig is (CGVS, p.5). De interviewer

beaamt dit en benadrukt ten derden male uw plicht om alle vragen zo uitgebreid en gedetailleerd

mogelijk te beantwoorden. Daarop herhaalt u dat Haduman uit twee wijken bestaat en dat er twee

moskeeën zijn (CGVS, p.5). Deze antwoorden zijn totaal ondoorleefd. U slaagt er op geen enkele

manier in om te beschrijven waar in uw dorp, waar u – nogmaals – heel uw leven zou hebben

doorgebracht, uw eigen huis zich bevindt. Nochtans kan van een vrouw die heel haar leven op dezelfde

plaats heeft gewoond toch wel op zijn minst verwacht worden dat zij kan antwoorden op zeer

eenvoudige vragen, die rechtstreeks peilen naar kennis van haar directe leefomgeving. U krijgt

herhaaldelijk de kans om via open vragen over uw geboortedorp te vertellen en keer op keer wordt u

aangemoedigd om dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen. Dat u er in het geheel niet in slaagt

om een beschrijving te geven van uw onmiddellijke leefomgeving en woonplaats, maar slechts blijk geeft

van ingestudeerde kennis als ‘het dorp bestaat uit twee wijken’ en ‘er zijn twee moskeeën’, ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw herkomst uit Haduman totaal.

Wanneer de interviewer u nog meer kansen biedt om op een doorleefde manier over uw dorp te

vertellen met een meer concrete vraag, blijkt uit de antwoorden die u geeft nog meer dat u geen enkel

inzicht hebt in de regio waar u beweert vandaan te komen. Er wordt u gevraagd om zo gedetailleerd

mogelijk te beschrijven hoe iemand, die u zou bezoeken in Haduman, uw huis zou moeten vinden

(CGVS, p.5). U antwoordt daarop dat er twee wegen zijn die naar uw dorp komen: één weg langs de

kant van de rivier en het dorp ‘Gawirow’. De andere weg langs het zuiden via het dorp Bulo Sheekh. U

vraagt welke weg er uitgelegd moet worden. De interviewer vraagt welke de meest logische weg is. U

verklaart daarop dat u de weg van Bulo Sheekh zal uitleggen (CGVS, p.6). U begint te vertellen dat je

‘vanaf Gawirow rechtdoor gaat en één uur naar Bulo Sheekh stapt’, dat er van daar ‘een afslag is naar

Qoryooley’ en dat je dan ‘recht naar Qoryooley gaat, zonder een andere kant op te gaan’. Opnieuw

slaagt u er niet in om op de vraag van de interviewer te antwoorden. Deze herhaalt de vraag, dat u zo

gedetailleerd mogelijk moet vertellen hoe iemand uw huis kan vinden in Haduman (CGVS, p.6). U

antwoordt daarop dat wanneer je van Qoryooley komt, je vanuit Bulo Sheekh komt en dan aankomt in

Gawirow, dat je dan enkele huizen passeert en naar Haduman komt, in het noorden van het dorp. Na

het passeren van enkele huizen is er uw huis, dicht bij de moskee (CGVS, p.6). Opnieuw zijn uw

verklaringen uiterst summier en in het geheel niet gedetailleerd. Bovendien spreekt u zichzelf en de

landeninformatie hier totaal tegen. Eerst verklaarde u dat er twee wegen zijn naar Haduman, één langs

Bulo Sheekh en één langs Gawirow. Wanneer u dan de weg langs Bulo Sheekh uitlegt, verklaart u dat

deze langs Gawirow loopt, alvorens in Haduman aan te komen. Op kaarten van de streek rond

Qoryooley is overduidelijk te zien dat Haduman precies tussen Bulo Sheekh en Gawirow/Gaay Warow

in ligt. Gaay Warow ligt aan de overkant van de Shabelle rivier (zie informatie in administratieve

dossier). Het is dus niet mogelijk dat u, komende van Bulo Sheekh, langs Gawirow zou moeten

passeren. Bovendien is het helemaal onzinnig dat u verklaart een uur te moeten lopen van Haduman

naar Bulo Sheekh. Uit de landeninformatie blijkt dat deze dorpen amper 500 meter van elkaar verwijderd

zijn (zie informatie in het administratieve dossier).

Wanneer u wordt geconfronteerd met het feit dat uw verklaringen totaal geen steek houden, richt u

zich opnieuw tot de tolk.
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U zegt opnieuw tegen de tolk dat hij de vragen aan u moet uitleggen, ‘als Somaliërs onder elkaar’

(CGVS, p.6). De protection officer wijst u voor de derde keer op de neutraliteit van de tolk en zegt u

dat, als u de vragen niet begrijpt, u dat gewoon tegen hem moet zeggen. Dit was u trouwens zeer

duidelijk gezegd bij de inleiding van het gehoor (CGVS, p.2). De interviewer herhaalt vervolgens de

confrontatie met het feit dat uw uitleg geen steek houdt. Daarop verklaart u dat u het probeerde uit te

leggen langs ‘de weg van Gawirow’ (CGVS, p.7). Deze verklaring kan allerminst overtuigen. U hebt

immers, voor u begon te beschrijven, expliciet gezegd: ‘via de weg van Bulo Sheekh dan’ (CGVS, p.6).

U wordt hiermee geconfronteerd. Daarop wijzigt u opnieuw uw verklaringen en stelt u ‘dat u toch

probeerde uit te leggen hoe naar het dorp te komen vanuit de weg van Bulo Sheekh’, maar dat het ‘ook

mogelijk is om vanuit Gawirow te komen’ (CGVS, p.7). Opnieuw wordt u geconfronteerd met het feit dat

u hebt gezegd dat je langs Gawirow passeert als je van Bulo Sheekh komt. Eens te meer wijzigt u uw

verklaringen: ‘mijn bedoeling was om ervoor te zorgen dat ik je via de kant van Gawirow het dorp

binnen breng’ (CGVS, p.7). Al deze post-factum vergoelijkingen kunnen niet verbergen dat u wel in het

abstracte weet hebt van de lokale geografie, maar dat u heel die geografie totaal door elkaar haalt op

het moment dat u vragen worden gesteld over uw doorleefde, dagdagelijkse ervaringen. Deze

vaststelling doet het Commissariaat-generaal concluderen dat eraan uw herkomst uit het dorp Haduman

absoluut geen geloof gehecht kan worden.

Deze conclusie wordt nog gesterkt door uw verklaringen wanneer u gevraagd wordt de

landbouwgronden van uw familie te beschrijven, om er alles over te vertellen dat u maar kan. U

antwoordt dat het ‘dicht bij huis is, 20 minuten stappen’ (CGVS, p.11). Opnieuw blijkt dat u niet in staat

bent om een doorleefd beeld te geven van de plaatsen waar u heel uw leven doorbracht. De protection

officer vraagt u nogmaals om, gedetailleerd, alles te vertellen wat u maar kan. U zegt dat ‘er een grote

plaats is, als je vanuit mijn huis vertrekt ga je naar links en je bent twintig minuten onderweg (CGVS,

p.11). De interviewer dringt opnieuw aan op gedetailleerde verklaringen. U slaagt er alleen maar om

bijzonder vage verklaringen af te leggen: ‘er zijn een paar huizen, daar heb je een grote weg, voor die

grote weg zijn nog veel huizen, voorbij die weg heb je ook wat huizen, via die weg geraak je daar’

(CGVS, p.11). Opnieuw stelt het Commissariaat-generaal vast dat u geen enkele doorleefde

informatie kan geven over het dorp waar u heel uw leven doorbracht. Wanneer er wordt doorgevraagd

blijkt dat u met de ‘grote weg’ de weg naar Gawirow/Gaay Warow bedoelt (CGVS, p.12). Nog een

laatste maal wordt u gevraagd om zo gedetailleerd mogelijk de weg naar de landbouwvelden uit te

leggen. U geeft helemaal geen nieuwe details en verklaart dat je de ‘grote weg naar Gawirow’ moet

nemen en die twintig minuten volgen, en dat je bij de landbouwgrond komt voor je de rivier bereikt

(CGVS, p.12). Wanneer er wordt doorgevraagd naar nog meer details, verklaart u dat je ‘de wijk volledig

moet verlaten’ en dan de ‘weg blijft volgen voor twintig minuten’. U verklaart dat de landbouwgrond vlak

naast de weg naar Gawirow ligt (CGVS, p.12). Los van het feit dat u opnieuw geen enkel gedetailleerd

of doorleefd beeld kan geven van uw onmiddellijke leefomgeving, blijkt uw uitleg over de locatie van de

landbouwvelden totaal onmogelijk te zijn uit de landeninformatie. Zo is op satellietbeelden van Haduman

duidelijk te zien dat ‘de weg naar Gawirow’ een stukje weg van nog geen honderd meter is, dat tussen

Haduman en de Shabelle-rivier loopt (zie informatie in het administratieve dossier). Opnieuw is het

niet te begrijpen dat u deze afstand inschat als ‘twintig minuten wandelen’. Bovendien is er naast dit stuk

weg enkel bos te zien, geen enkel landbouwveld.

Uit het hele gehoor blijkt dat u wel in staat bent tot abstracte opsommingen als ‘het dorp bestaat uit twee

wijken’, ‘er zijn twee wegen naar Haduman’ en ‘tussen Gawirow en Haduman is een rivier’, maar dat u

absoluut niet in staat bent om de vragen van het Commissariaat-generaal, die peilen naar uw concrete

ervaringen tijdens het dagdagelijkse leven in het dorp waar u naar eigen zeggen heel uw leven

doorbracht, te beantwoorden. Het Commissariaat-generaal stelt vast dat u verschillende keren de kans

kreeg om door middel van open vragen over uw geboortestreek te vertellen, en dat u keer op keer

gevraagd werd om dat zo gedetailleerd mogelijk te doen. Uw totale onvermogen om ook maar enig

gedetailleerd beeld te geven van uw directe leefomgeving, gecombineerd met de feitelijke onjuistheden

en tegenstrijdigheden die u op deze vragen antwoordt, maken duidelijk dat er aan uw beweerde

herkomst uit Haduman geen enkel geloof gehecht kan worden. (…)

Met betrekking tot het medische document ‘vrouwelijke genitale verminking dat u indient merkt

het Commissariaat-generaal op dat het dit feit niet betwist. U dient dit document in om de medische

ongemakken aan te tonen die u lijdt. Dit document heeft dan ook geen betrekking op uw herkomst of uw

vrees voor vervolging.”

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

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

gemaakt dat zij afkomstig is uit Haduman, in het district Qoryooley, in de provincie Lower Shabelle.
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In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof gehecht worden aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst. Hierdoor kan evenmin geloof worden gehecht aan de problemen die er zich

zouden hebben voorgedaan.

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

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

Vreemdelingenwet.

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

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

dienaangaande. Verzoekster toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de

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

Gelet op het feit dat verzoekster de beweerde herkomst uit Haduman, in het district Qoryooley, in de

provincie Lower Shabelle in Somalië niet aannemelijk maakt, maakt zij evenmin aannemelijk dat de

afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.

Met betrekking tot de vraag of verzoekster bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Somalische

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.

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, 7-8). 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


