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nr. 42 310 van 26 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 18 januari 2010

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

staatlozen van 16 december 2009.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 3 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. KNOPS loco advocaat A.

CLOOTS en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster kwam volgens haar verklaringen op 28 september 2008 het Rijk binnen en diende op

29 september 2008 een asielaanvraag in. Op 16 december 2009 werd een beslissing tot weigering van

de hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. Het

onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit het eiland Koyama en

te behoren tot de etnische groep Bajuni.

Op 7 juli 1985 werd u geboren op het eiland Koyama en u woonde er steeds. In 1993 viel

een gewapende groep uw ouderlijke woning aan. De groepsleden (< Majertein < Darod ) vroegen aan

uw moeder waar uw broer Mohamed zich bevond gezien ze hem gedwongen wilden rekruteren. Uw

moeder repliceerde dat ze niet wist waar uw broer Mohamed zich bevond en hierop werd ze geslagen
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en gefolterd door de gewapende mannen. Vervolgens werd ze met een scherp ijzer in de nek

gesneden waarop ze doodbloedde. Na de moord op uw moeder kenden jullie geen problemen meer met

deze gewapende groepering. Op 2 maart 2002 trad u in het huwelijk met Ismail Husein Mahamud (<

Bajuni). Echter, na 2 weken huwelijk begon uw echtgenoot u te mishandelen, folterde hij u dagelijks en

hij sloot u binnenshuis op. Eveneens liet uw echtgenoot u op aanraden van zijn vriend Aweys (<

Marehan < Darod) besnijden. Wanneer u naar uw ouders vluchtte om uw gewelddadige echtgenoot te

ontvluchten stuurde uw vader u terug naar uw echtgenoot omdat hij geen schaamte wilde in de familie.

Uw vader was namelijk een gerespecteerd persoon in de gemeenschap en wilde geen gescheiden

dochter. In 2007 vertrok uw vader op zee in het kader van zijn activiteiten als visser. Even later spoelde

zijn levenloos lichaam aan aan de waterkant. U kent de exacte doodsoorzaak niet. Na de dood van uw

vader besloot u uw echtgenoot te ontvluchten wanneer u de kans kreeg. Uw echtgenoot was zakenman

en aldus wachtte u tot hij veel geld in huis had. Toen dat het geval was stal u het geld en besloot met de

hulp van Abdi, de zoon van uw nonkel, het land te verlaten. Op 1 augustus 2008 verliet u Koyama en

reisde u per schip naar Al-Mukala (Jemen) alwaar u op 8 augustus 2008 arriveerde. Vervolgens reisde u

per auto naar een u onbekende plaats alwaar u een vlucht nam van een u onbekende maatschappij

naar een u onbekende plaats. Vervolgens nam u opnieuw een vlucht van een u onbekende

maatschappij naar een u onbekende plaats waarna u per trein naar België reisde alwaar u op 28

september 2008 arriveerde. Op 29 september 2008 vroeg u asiel aan.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de zin

van de Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Met betrekking tot de door u ingeroepen “vrees voor vervolging” in de zin van de

Geneefse Vluchtelingenconventie kan volgende bedenking worden gemaakt. U heeft het niet

aannemelijk gemaakt dat u werkelijk de Somalische nationaliteit zou bezitten.

Vooreerst kan volstrekt geen geloof worden gehecht aan uw bewering dat u gedurende uw hele leven

op het eiland Koyama heeft gewoond gezien uw kennis over Koyama en de Somalische

samenleving bijzonder beperkt blijkt. Zo verklaarde u dat u op 7 juli 1985 geboren werd op het eiland

Koyama (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 24 maart 2009, p. 2) en dat u uw gehele leven op

Koyama doorbracht (p. 2). U voegde er aan toe dat uw beide ouders Bajuni waren (p. 2) en dat ook

uw echtgenoot Bajuni was (p. 4). Het is dan ook merkwaardig dat u verklaarde dat de leden van de

etnie Bajuni in getale de meerderheid uitmaakten op Koyama (p. 3), dat er op Koyama ook

diverse Somali-clans wonen (p. 3) doch dat u verklaarde niet te weten welke clan er na de Bajuni de

tweede grootste in getale was op Koyama (p. 4 en 8). Voorts verklaarde u dat van alle Darod-clans de

leden van de subclan Ogaden in het grootse aantal is op het eiland Koyama resideren (p. 4) hoewel uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt echter blijkt dat op de eilanden voor de kust

van Somalië vooral de leden van de Bajuni met de Marehan (< Darod) woonachtig zijn (zie informatie in

administratief dossier).

Vervolgens is het merkwaardig dat u beweerde dat de Bajuni de controle hadden over de

zogenaamde Bajuni-eilanden (p. 8) en dat sinds de oorlog in Somalië uitbrak de Bajuni de macht

hadden op de Bajuni-eilanden (p. 8). U voegde er aan toe dat de Bajuni steeds hun eigen baas en leider

waren op de Bajuni-eilanden (p. 8) en dat de eilandengroep nooit bezetters kende die een invasie deden

(p. 8) of de macht overnamen (p. 8). Eveneens verklaarde u dat er nooit krijgsheren waren die tijdens

de Somalische burgeroorlog gedurende een periode de macht namen over de Bajuni-eilanden (p. 8)

Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt nochtans dan sinds begin jaren ’90

de Bajuni-eilanden bezet werden door diverse Somali-clans waaronder in hoofdzaak de Marehan-clan

en dat deze Marehan-bezetters sinds 2001 tot op heden de controle uitoefenen op de Bajuni-eilanden

(zie informatie in administratief dossier). Het is dan ook opmerkelijk dat u beweerde geen subclans van

de Marehan te kunnen benoemen (p. 13). Ook generaal Morgan en zijn troepen zouden in de jaren ‘90

de Bajuni-eilanden enige tijd gecontroleerd hebben (zie informatie in administratief dossier) en ook

de troepen van Aideed zouden Bajuni van hun eilanden verdreven hebben (zie informatie in

administratief dossier) al beweerde u dat Aideed nooit macht heeft gehad op de Bajuni-eilanden (p. 10).

In dit opzicht is het eveneens opmerkelijk dat u beweerde nog nooit gehoord te hebben van de termen

‘SNA’ en ‘SNF’ (p. 10) gezien uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat

deze politieke facties van Kismayo overstaken naar de Bajuni-eilanden en zich daar schuldig maakten

aan plunderingen van Bajuni-eigendommen (zie informatie in administratief dossier).

Voorts beweerde u herhaaldelijk dat van de door u opgesomde Bajuni-eilanden (p. 8) het eiland

Juula het dichts gelegen is bij Koyama (p. 9) hoewel dit regelrecht ingaat tegen informatie waarover
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het Commissariaat-generaal bezit (zie informatie in administratief dossier). U verklaarde voorts niet te

weten of de eerder door u opgesomde Bajuni-eilanden gelegen zijn tussen Koyama en Juula (p. 9) en of

er überhaupt eilanden gelegen zijn tussen Koyama en Juula (p. 9). U kon voorts niet specifiëren welk

van de door u opgesomde Bajuni-eilanden (p. 8) het verst weg van Koyama gelegen is (p. 9) noch welke

van de door u opgesomde Bajuni-eilanden (p. 8) het dichts bij Kismayo gelegen is (p. 8). Wanneer

de interviewer van het Commissariaat-generaal u vroeg welke steden of dorpen er op het

Somalische vasteland gelegen zijn in de nabijheid van Koyama (p. 9) repliceerde u “Kismayo” (p. 9)

“Marka” (p. 10), “Baraawa” (p. 10) en “Mogadishu” (p. 9). U voegde er aan toe dat u geen dorpen op het

vasteland kent die dichter gelegen zijn bij Koyama dan Kismayo (p. 10). Uit informatie waarover

het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat Kismayo op ongeveer 70 km, Baraawa op ongeveer 300

km, Marka op meer dan 350km en Mogadishu op meer dan 400 km van Koyama gelegen zijn (zie

informatie in administratief dossier). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal u

vervolgens volgende termen opwierp: “Jiroole” (p. 11), Licchitore (p. 11) en “Boia” (p. 11) beweerde u

deze niet te kennen (p. 11) hoewel dit allen dorpen zijn op het vasteland die zich op minder dan 14 km

van Koyama bevinden (zie informatie in administratief dossier). Voorts kon u het dorp Godeia niet

situeren hoewel het volgens informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt slechts op

ongeveer 7 km van Koyama zou liggen (zie informatie in administratief dossier).

Tot slot is het merkwaardig dat u beweerde de termen “fiqarini” (p. 10) en “taraab” (p. 11) niet te

kennen hoewel toch verondersteld kan worden dat dit begrippen zijn binnen de Bajuni-cultuur (zie

informatie in administratief dossier).

Vervolgens kan nog volgende opmerking worden gemaakt over uw Somalische nationaliteit.

Uw beweerde rudimentaire kennis het Kibajuni (p. 2) is op zich geen bewijs van uw

Somalische nationaliteit, omdat de het Kibajuni – als variant van het Kiswahili - ook in Kenia wordt

gesproken (zie informatie in het administratief dossier). Het feit dat u verklaarde het Somali een beetje te

verstaan (p. 2) is evenmin een bewijs van uw Somalische nationaliteit, omdat het Somali ook in

verschillende buurlanden van Somalië wordt gesproken (zie informatie in het administratief dossier).

In het licht van bovenvermelde bedrieglijke verklaringen over uw nationaliteit kunnen de door

u aangehaalde vervolgingsfeiten niet meer in aanmerking worden genomen.

Er dient te worden opgemerkt dat u evenmin subsidiaire bescherming kan worden toegekend.

U heeft immers tijdens uw asielaanvraag niet aannemelijk gemaakt dat u werkelijk de

Somalische nationaliteit bezit. Bijgevolg heeft u dan ook niet aangetoond dat u een “reëel risico op het

lijden van ernstige schade" zou lopen bij terugkeer naar uw land van oorsprong.

Uit dit alles blijkt dat de elementen die u aanbrengt niet van die aard zijn om te besluiten tot een

vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Van het door u voorgelegde geboortecertificaat (nr. 67148/85) op naam van Fowziya Bashir Mussa

dat uitgegeven werd te Mogadishu op 15 juli 1985 kan gezegd worden dat het merkwaardig is dat

het document uitgegeven werd te Mogadishu hoewel u steeds verklaarde geboren te zijn in Koyama (p.

2) en beweerde dat dit gelegen is in het district Kismayo (p. 3). De medische attesten van Dr. K.

Welffens, opgemaakt te Brussel op 19 maart 2009, en van Dr. Le Huu-Loc, opgemaakt te Bovigny op 17

maart 2009, die u voorlegt ter ondersteuning van uw relaas, doen geen afbreuk aan

bovenstaande vaststellingen, omdat aan de hand van de in de attesten beschreven letsels niet kan

worden vastgesteld wie de daders zijn van de door u beweerde opgelopen verwondingen, noch om

welke reden en wanneer deze kwetsuren zouden zijn toegebracht. De door u voorgelegde lidkaart van

GAMS-Belgique uitgegeven op 19 maart 2009 te Brussel wijzigt niets aan het voorgaande omdat

geenszins betwijfeld wordt dat u vrouwenbesnijdenis onderging. Het door u voorgelegde krantenartikel

dat verscheen in Sky Sports en dat meldt dat u, Fowsiyo Bashiir Muuse, gezocht wordt door uw

echtgenoot Ismaaciil Xuseen Maxamuud omdat u uit Koyama verdween op 10 augustus 2008 (p. 14)

wijzigt niets aan het voorgaande omdat u verklaarde dat uw echtgenoot betaalde om het zoekertje te

laten plaatsen (p. 14) doch dat uit het voorgelegde krantenartikel niet blijkt wie effectief betaalde om het

zoekertje te laten plaatsen. Tevens blijkt uit al het voorgaande (cf. supra) dat het weinig waarschijnlijk is

dat u vóór 10 augustus 2008 werkelijk op Koyama zou verbleven hebben. Het door u voorgelegde

huwelijkscertificaat uitgegeven te Koyama op 2 maart 2002 wijzigt niets aan het voorgaande omdat uit al

het voorgaande (cf. supra) blijkt dat uw afkomst uit Koyama en bij uitbreiding Somalië weinig

geloofwaardig is.

C. Conclusie
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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. Verzoekster beroept zich op de “Schending van artikel 1, sub A, 2 van het Internationaal Verdrag

betreffende de Status van Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951, goedgekeurd door de

Wet van 26 juni 1953, hierna genoemd de Conventie van Genève; Schending van de mensenrechten,

onder andere van de artikelen 2 (recht op leven), 3 (verbod van foltering), 5 (recht op vrijheid en

veiligheid), 6 (recht op een eerlijk proces), 8 (recht op eerbiediging van privé-, gezins- en familieleven)

12 (recht te huwen) en 14 (verbod van discriminatie) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de

Mens, alsook het recht op gezondheid; Schending van artikel 48/3 en van de Wet betreffende de

toegang tot the [het] grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van 15

december 1980, hierna genoemd de Vreemdelingenwet; In ondergeschikte orde, schending van artikel

48/4 van de Vreemdelingenwet”.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de Commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen,

een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht, die inhoudt dat hij het geschil in zijn geheel

uitsluitend op basis van het rechtsplegingdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw

onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van

het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Door de devolutieve kracht

van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwijt verzoekster quasi geheel

onwetend te zijn inzake haar voorgehouden nationaliteit, afkomst en achtergrond, wat de

geloofwaardigheid van het asielrelaas onderuithaalt. Verzoekster voert aan: “Somalië kent sinds de val

van het regime van Siad Barre in 1991 geen centrale overheid meer en wordt nog steeds geteisterd door

gewapende conflicten. Ook op de Bajuni eilanden vonden gewelddadige gebeurtenissen plaats, zoals

bevestigd door de bestreden beslissing. Generaal Morgan verkreeg de controle over de Bajuni eilanden

eind december 1993, het jaar waarin ook de moeder van verzoeker vermoord werd door een gewapende

groep. Verzoek[st]er heeft ook verklaard dat op dat moment Generaal Morgan en diens vijand Omar

Jess in Kismayo, op het Somalische vasteland, vochten. Er mag niet vergeten worden dat verzoek[st]er

geboren is in 1985, zodat zij ten tijde van deze gebeurtenissen slechts acht jaar oud was. Bij de val van

het Barre regime was ze dus nog een jong meisje was, waardoor van haar nog niet kon verwacht

worden om de ruimere politieke gebeurtenissen te kunnen begrijpen en plaatsen.” Verzoekster wijst in

het verzoekschrift op talrijke algemene informatie met betrekking tot Somalië en genitale verminking bij

vrouwen, en voegt deze informatie toe als bijlage.

3.2. Verzoekster wijst op rechtspraak “KS Somalia v. Secretary of State” en stelt dat “De feiten van deze

zaak voor het Immigratie Beroepstribunaal van het Verenigd Koninkrijk zijn zeer gelijklopend met

onderhavige zaak.” Verzoekster meent dat “Door de opvallende analogie van het feitenrelaas van de

twee zaken, kan deze Engelse zaak echter een duidelijk richtsnoer vormen om de feiten van

onderhavige zaak te beoordelen. Het belang van deze Engelse zaak bestaat er in dat zij aantoont dat 1)

de lat niet te hoog mag gelegd worden wat betreft detailkennis over politieke aangelegenheden, en 2)

dat ook ruimere, meer dagdagelijkse kennis moet getest worden voor weinig geschoolde bewoners van

de Bajuni eilanden.” Verzoekster wijst erop dat in deze zaak een expert “de accuraatheid in twijfel [trekt]

van het rapport van de Britse, Deense en Nederlandse factfinding mission naar Nairobi van 17-24

September 2004, waarop rechtbanken zich vaak steunen bij het behandelen van asielaanvragen van

Bajunis. Het is onduidelijk of de onderhavige bestreden beslissing ook gesteund is op dit rapport. Als dit

het geval is, moet ook dit euvel herbekeken worden.”

3.3. Het volstaat niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene

informatie dienaangaande en te stellen dat het voorgehouden asielrelaas hierin kan gekaderd worden
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om aan te tonen dat verzoekster werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient

in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS

15 december 2004, nr. 138.480). Verwijzingen naar beoordelingen van andere asielaanvragen volstaan

niet om zijn eigen asielmotieven waarachtig te maken. Verweerder wijst er bovendien terecht op dat

“deze zaak geenszins precedentswaarde heeft die bindend is.” Wat het rapport van de fact finding

mission betreft, merkt verweerder op “Verzoekster kan zelf nagaan op welke informatie de bestreden

beslissing is gebaseerd”. De informatie is inderdaad toegevoegd aan het administratieve dossier,

vermeldt weliswaar verwijzingen naar het rapport van de fact finding mission naar Nairobi van 17-24

September 2004 maar verzoekster licht niet toe in welke zin deze informatie niet waarheidsgetrouw is,

noch voert ze zelf objectieve gegevens aan waaruit dit kan blijken. Hoe dan ook, de beslissing van de

Immigration Appeal Tribunal Somalia CG [2004] UKIAT 00271 en overigens ook de vaste rechtspraak

van de Raad, stelt dat in Somalische asielaanvragen niet enkel de nationaliteit maar ook de

clanherkomst van verzoekende partij essentieel is bij de beoordeling van de asielaanvraag “De kwestie

is of verzoekende partij werkelijk Badjuni is” (zie punt 39 beslissing IAT Somalia CG [2004] UKIAT

00271).

3.4. Verzoekster meent dat haar talenkennis nader onderzocht dient te worden aangezien haar

“specifieke dialect” een “zeer sterke aanwijzing” is van haar voorgehouden Somalische nationaliteit.

Verzoekster argumenteert dat zij “tijdens het interview Bajuni [sprak], terwijl de tolk anderzijds Swahili

sprak. Het gebruik van verschillende dialecten kan zeer snel tot misverstanden leiden. Bijvoorbeeld,

indien naar een afkorting zoals “SNF” wordt gevraagd is het zeer belangrijk dat een dergelijk woord

wordt uitgesproken met het accent van verzoeker, omdat deze anders mogelijkerwijze het gebruikte

woord niet herkent”.

3.4.1. Verzoekster gaat eraan voorbij dat talenkennis, alsook een uitspraak met bepaalde tongval, niet

per definitie een afkomst, een verblijf in een bepaald land -laat staan een nationaliteit- impliceert.

Bovendien is algemeen bekend (zie ook informatie toegevoegd aan het administratieve dossier) dat de

talen Swahili en Somali niet enkel in Somalië maar ook in vele buurlanden gesproken worden en uit het

administratieve dossier blijkt dat het Kibajuni -als variant van het Kiswahili- ook in Kenia wordt

gesproken. In tegenstelling tot wat het verzoekschrift stelt geeft verzoekster zelf aan dat ze bij de

Dienst Vreemdelingenzaken in het Badjuni werd verhoord (Deed u gehoor bij DVZ in Somali of Swahili?

In Bajuni” CGVS-verhoor p. 2). Verzoekster heeft naar aanleiding van het CGVS-verhoor opgemerkt dat

ze het Somali niet begreep terwijl ze een tolk Somali had gekozen. Het CGVS-verhoor werd daarop in

het Swahili verder gevoerd nu verzoekster aangaf dat ze Swahili en Badjuni sprak. Uit het

administratieve dossier blijkt dat daarop de communicatie ten allen tijde vlot verliep zodat bezwaarlijk

kan overtuigen dat de vastgestelde vaagheden en onwetendheden te wijten zouden zijn aan de tolk.

Hoe dan ook verzoekster toont niet aan het Badjuni te spreken nu ze -zoals infra blijkt- geen band

aantoont met Koyama en evenmin bekend is met de cultuur van deze gemeenschap. Ter terechtzitting

voegt verzoekster toe dat eventuele taalproblemen tijdens het CGVS-verhoor niet met het Badjuni te

maken hadden maar omdat de tolk “het mooie Swahili” niet met haar sprak. Hieruit kan geenszins een

probleem met het Badjuni blijken enkel een mogelijk probleem tussen het beschaafd Swahili dat door

verzoekster wordt gesproken en het Swahili van de tolk. Hoe dan ook blijkt dat Badjuni vlot Swahili

verstaan maar dat Swahili sprekende mensen bij wie het Swahili niet de moedertaal is, het Badjuni niet

noodzakelijk vlot verstaan (zie informatie toegevoegd aan het administratieve dossier).

3.5. Verzoekster “bevestigt dat zij inderdaad niet alle vragen kon beantwoorden” doch wijst erop dat ze

“zeer weinig geschoold is, niet goed kan lezen en schrijven en nauwelijks het huis mocht verlaten. Het

weinige onderricht dat verzoek[st]er genoot, in een madras’, was vooral gericht op het lezen van de

Koran, waardoor verzoek[st]er een rudimentaire kennis van het Arabisch heeft. Verzoek[st]er zei dat ze

de vragen die haar gesteld werden tijdens het interview niet altijd goed kon begrijpen. Het feit dat

verzoek[st]er op bepaalde vragen het antwoord schuldig moest blijven, moet dan ook bekeken worden in

het licht van haar zeer beperkte opleidingsniveau en de verwarring die heerste in hoofde van

verzoek[st]er met betrekking tot de vragen die haar gesteld werden.”

3.6. Verzoekster steunt haar asielaanvraag geheel op haar afkomst van de Badjuni-eilanden. Het is dan

ook terecht dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen doorvroeg op dit punt

en verzoekster de kans gaf haar herkomst aan te tonen. Verzoekster is echter onwetend over

fundamentele elementen die de kern raken van het dagelijkse leven op Koyama, Somalië en die
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helemaal geen schoolse kennis behoeven. Haar kritiek op de gestelde vragen, alsook de manier waarop

deze gesteld werden is evenmin nuttig om haar onwetendheid toe te dekken. Zo toont ze niet aan dat

vragen over “typische plaatselijke gerechten en huwelijksrituelen” op de Badjuni eilanden eventueel een

ander licht hadden kunnen werpen op haar herkomst en deze eetgewoonten niet zouden voorkomen in

Kenia. Overigens kan bezwaarlijk overtuigen dat verzoekster een vertolkingprobleem inroept inzake

plaatsnamen, eigennamen, namen van clans en begrippen uit de Badjuni-cultuur die slechts een

opsomming zijn en geenszins een vertolking behoeven. Dat verzoekster de vragen niet begreep kan niet

worden afgeleid uit het gehoorverslag. Wederom dient te worden benadrukt dat uit het dossier blijkt dat

de communicatie vlot verliep, dat verzoekster geen enkele opmerking heeft gemaakt, wat in casu indien

nodig kon verwacht worden in het licht dat verzoekster eerder spontaan aangaf een andere taal te willen

spreken dan aanvankelijk was gevraagd. De vragen waren begrijpbaar en eenvoudig en verzoekster

heeft deze ook beantwoord. Haar opmerking in het verzoekschrift kan niet overtuigen.

3.7. Verzoekster voert aan dat het leven op een eiland “op zichzelf al een bepaalde mate van isolering

met zich meebrengt. De Bajuni, waartoe ook verzoek[st]er behoort, zijn bovendien een minderheid

binnen de Somalische samenleving en worden niet als “volwaardig Somalisch” gezien De geografische

isolering, in combinatie met de sociaal-culturele afzondering van het gedwongen verblijft binnenshuis en

het behoren tot een minderheidscultuur, moet dan ook in rekening gebracht worden wanneer de kennis

van verzoeker over de ruimere Somalische samenleving wordt getest.”

3.7.1. Voor zover het leven op een eiland gepaard gaat met een isolering kan dit geen navenante

kennis beletten. Integendeel, gezien de kleine omvang van de eilanden is dergelijke kennis als

vanzelfsprekend. Het is mogelijk dat verzoekster niet alle vragen kan beantwoorden maar haar

verklaringen moeten samengenomen voldoende zijn om aannemelijk te maken dat ze haar

voorgehouden sociale leven ervaren heeft en ze daadwerkelijk behoort tot de Badjuni en uit Somalië

afkomstig is. Dit is niet het geval. Verzoekster maakt enkele boute beweringen maar licht niet toe

waarom ze onwetend is over het dagelijkse leven op haar eigen eiland Koyama, de algemene sociale

structuren en machtsverhoudingen op de eilanden, noch van de situatie op andere dichtgelegen

eilanden en het zeer nabije vasteland. Verzoekster toont evenmin aan dat het behoren tot een

minderheidsgroep op een klein eiland gepaard gaat met een gedwongen verblijf binnenshuis, noch

wordt aangetoond dat de Badjuni beletten dat hun kinderen buiten spelen, dat hun vrouwen inkopen

doen, naar de markt gaan en hun sociale en religieuze verplichtingen volgen. Overigens verklaarde

verzoekster zelf dat ze naar de madrassa ging zodat haar gedwongen verblijf binnenshuis ontkend

wordt. Haar onwetendheid, noch dat zij als vrouw een ‘inferieure positie’ zou hebben kan de

vaststellingen van de bestreden beslissing enigszins weerleggen. Verzoeksters afkomst van het eiland

Koyama kan niet overtuigen.

3.8. Verzoekster wijst op haar beperkte schoolse opleiding terwijl dit geheel irrelevant is nu de

Somalische maatschappij in essentie een orale maatschappij is en maatschappelijke gegevens dan ook

mondeling worden doorgegeven. Hoe dan ook blijkt uit het CGVS-verhoor dat verzoekster wel kennis

heeft over kwesties die veraf liggen maar niet over haar naaste omgeving en leefomgeving. Haar

beperkte kennis over de grote Somalische steden en beruchte krijgsheren komt dan ook ingestudeerd

voor zodat het gemis aan onderwijs te betwijfelen valt, minstens haar afkomst uit een “geïsoleerd

eiland”. Dit kan ook vastgesteld worden uit haar kennis van de clans. Uit het gehoor blijkt dat verzoekster

geen rechtstreekse antwoorden kon geven maar alleen reageerde op algemene vragen en op de

clannamen die haar werden gegeven. Als zodanig komen haar antwoorden ingestudeerd voor, minstens

zijn ze niet van die aard om eruit af te leiden dat ze bekend is met de bevolkingssamenstelling op de

eilanden en zoals in het verzoekschrift aangehaald de wijzigingen ervan. Dit klemt te meer nu

verzoekster zelf meent dat haar verklaringen over de moord op haar moeder kan gekaderd worden

binnen het geweld op het eiland. Aldus kan verwacht worden dat verzoekster eenduidige verklaringen

kan afleggen over de verantwoordelijken van de moord. Verzoeksters verklaringen dat ze de gewapende

groep niet kende, noch hun leider of krijgsheer en slechts via een oude buurman waarvan ze slechts de

voornaam kent, wist dat het Majertein was, komt niet doorleefd voor. Immers is het niet aannemelijk dat

dit incident in de buurt onbesproken bleef, dat ze zonder meer begraven werd en dat de Badjuni de

daders niet geïdentificeerd hebben en zo de eigen familie en clan hebben gewaarschuwd tegen

mogelijke bijkomende acties. Zoals uit de aan het administratieve dossier toegevoegde informatie blijkt

en ook uit de informatie door verzoekster aangebracht, zijn milities en clans aan elkaar verbonden zodat
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verzoekster omwille van de milities de clans had kunnen kennen. Verzoeksters voorgehouden

Somalische nationaliteit wordt niet ondersteund door haar verklaringen en komt verzonnen voor.

3.9. Verzoekster legde een geboorteakte, een huwelijksakte en een krantenartikel neer. De Raad stelt

echter vast dat deze stukken niet vertaald zijn zodat geen kennis genomen kan worden van de volledige

inhoud van deze stukken. Bovendien wenst de Raad te benadrukken dat dergelijke documenten om

enige bewijswaarde te hebben hoe dan ook dienen te worden ondersteund door geloofwaardige,

overtuigende verklaringen. Dit is in casu, gelet op wat voorafgaat, niet het geval. Verzoekster toont niet

aan dat ten tijde van haar geboorte in Somalië geen geboorteakten werden uitgereikt door de lokale

administratie van de geboorteplaats. Verzoeksters toelichting dat haar vader vaak in Mogadishu was

voor handel strookt bovendien niet met haar eerdere verklaringen dat haar vader een visser was.

Verzoekster wijzigt haar verklaringen naargelang dit nuttig blijkt om de documenten te rechtvaardigen

maar gaat eraan voorbij dat haar toelichtingen intern incoherent zijn. Immers ook al wist verzoekster niet

waar haar vader zijn professionele activiteiten uitvoerde (gehoorverslag 24.03.2009, p.11-12) dan kan

nog niet overtuigen dat hij als Badjuni visrechten zou hebben in Mogadishu. Hoe dan ook het

verzoekschrift citeert terecht: “Somalië kent sinds de val van het regime van Siad Barre in 1991 geen

centrale overheid meer en wordt nog steeds geteisterd door gewapende conflicten”. Er zijn dan ook

geen administratie, geen overheid, geen diensten van burgerlijke stand die geboorteaktes of de

huwelijksakte van 2002 kunnen uitreiken. Ze ontkent aldus zelf de bewijswaarde van de geboorteakte.

3.10. Wat het zoekertje in de krant betreft stelt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen terecht dat verzoekster niet aantoont dat dit geplaatst werd door haar echtgenoot.

Verzoeksters opmerking dat “echter werd ook niet bewezen dat dit niet het geval is” doet hieraan geen

afbreuk. Overigens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar

zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26

oktober 2004, nr. 136.692). De neergelegde foto van een meisje is evenmin dienstig.

3.11. Verzoekster legt een medisch attest neer waarin haar besnijdenis bevestigd wordt alsook een

lidkaart van een organisatie die opkomt tegen genitale verminking bij vrouwen. Uit deze documenten kan

geenszins worden afgeleid in welke omstandigheden verzoekster werd besneden. Evenmin kan dit een

bewijs vormen van haar beweerde Somalische afkomst aangezien vrouwenbesnijdenis in talrijke

Afrikaanse landen voorkomt, noch van het feit dat ze pas bij haar huwelijk zou zijn besneden. Daarbij is

geheel ongeloofwaardig dat een man, in het bijzijn van meerdere jonge mannen (zie CGVS-verhoor

p.12) een besnijdenis bij een vrouw uitvoert nu dit geheel voorbijgaat aan het doel van de mutilatie met

name de eer van de vrouw en vooral van haar familie en latere echtgenoot. Verzoeksters verklaringen

aangaande de omstandigheden van besnijdenis komen verzonnen voor.

3.12. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire bescherming

4.1. Verzoekster beroept zich op de schending “van de mensenrechten, onder andere van de artikelen 2

(recht op leven), 3 (verbod van foltering), 5 (recht op vrijheid en veiligheid), 6 (recht op een eerlijk

proces), 8 (recht op eerbiediging van privé-, gezins- en familieleven) 12 (recht te huwen) en 14 (verbod

van discriminatie) van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, alsook het recht op

gezondheid”. Verzoekster wijst erop dat haar genitale verminking als foltering dient te worden

gekwalificeerd en dat “Het recht om te huwen, zoals neergelegd in artikel 12 van het EVRM, met een

man van haar keuze, en het bijhorende recht om het huwelijk te kunnen ontbinden, zouden miskend

worden indien verzoeker werd teruggestuurd.”

4.1.1. Met betrekking tot het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de

fundamentele vrijheden moet erop gewezen worden dat de betwistingen in verband met de toegang, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de erkenning van hun asielrecht buiten de

toepassingssfeer vallen van artikel 5, 6, 8, 12, 14 van het EVRM omdat de desbetreffende regels een

publiekrechtelijk karakter hebben. Voormelde artikelen zijn in deze niet toepasselijk omdat de Raad voor
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Vreemdelingenbetwistingen noch over burgerlijke rechten, noch over de gegrondheid van een

strafvervolging uitspraak doet en wettelijk belast is na te gaan of de betrokkene beantwoordt aan de

definitie van vluchteling zoals bepaald in artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en of in

aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4 van voornoemde wet betreffende de subsidiaire

bescherming.

4.2. De artikelen 2 en 3 EVRM stemmen inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, a en b van de

Vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op ernstige

schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

4.3. Volgens verzoekster “moet, om de hierboven vermelde redenen, minstens, in ondergeschikte orde,

de subsidiaire beschermingsstatus worden toegekend aan verzoeker.”

4.3.1. Aangezien verzoekster zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming beroept op

dezelfde feiten als voor de vluchtelingenstatus maakt zij evenmin een reëel risico op ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in de Vreemdelingenwet aannemelijk. Met

betrekking tot artikel 48/4 dient te worden vastgesteld dat verzoeksters voorgehouden Somalische

identiteit en nationaliteit verzonnen voorkomt en dat verzoekster niet aantoont waar ze verbleef

vooraleer in België asiel aan te vragen. Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat de afweging

van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 dient te gebeuren ten opzichte van de

situatie in Somalië. Verzoekster toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel

48/4 van de wet van 15 december 1980 met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals ingevoegd bij artikel 26 van de wet van 15 september 2006, gepubliceerd in

het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006.

5. De overige argumenten en documenten kunnen de Raad niet in andere zin doen besluiten.

5.1. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend en tien door :

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


