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nr. 44 352 van 31 mei 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 13 maart 2010

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

staatlozen van 10 februari 2010.

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 16 april 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 mei 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat R. BELDERBOSCH en van

attaché B. BETTENS, 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 18 april 2006 het Rijk binnen en diende op 29

april 2009 een tweede asielaanvraag in. Op 10 februari 2010 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 Kismayo en te behoren tot

de etnische groep Bajuni.

Op 18 april 2006 diende u een eerste asielaanvraag in, bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een beslissing tot weigering van verblijf werd door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen op 6 juli

2006, welke werd gevolgd door een bevestigende beslissing van weigering van verblijf door

het Commissariaat-generaal dd. 6 oktober 2006. Op 16 januari 2007 diende u een schorsingsberoep in

en op 5 september 2008 diende u een beroep tot nietigverklaring in bij de Raad van State tegen
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de beslissing van het Commissariaat-generaal doch de beslissing van het Commissariaat-generaal

werd door de Raad van State gehandhaafd bij arrest van12 december 2008. U keerde niet naar uw land

van herkomst terug.

Op 29 april 2009 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit

uw verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (dd. 11 mei 2009) en het Commissariaat-generaal

(dd. 2 februari 2010) blijkt dat u blijft bij de verklaringen die u in het kader van uw eerste

asielaanvraag aflegde. U legde ter staving van uw tweede asielaanvraag volgende documenten neer:

een huwelijkscertificaat (nr. 76033) uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Religieuze Zaken

te Mogadishu op 5 juli 2005, een geboorteakte (nr. 349) op naam van uw zoon Suldes Nassor

uitgegeven te Tienen op 24 september 2008, een uittreksel uit de geboorteakte (nr. 1467) op naam van

uw dochter Kauthar Nassor uitgegeven te Ottignies-Louvain-La-Neuve (s.d.), een uittreksel uit de

geboorteakte op naam van uw zoon Mahir Nassor uitgegeven te Ottignies-Louvain-La-Neuve op 22

januari 2009, uw geboortecertificaat op naam van Faiza Nassor Rashid uitgegeven te Mogadishu op 11

april 1989 en een medisch attest op naam van Faiza Nassor uitgegeven te Dinant op 26 mei 2009.

U verklaarde dat u subsidiaire bescherming wenst te krijgen.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen en de nieuwe elementen die u in het kader van uw

tweede asielaanvraag voorlegde blijken onvoldoende te zijn om een “vrees voor vervolging” zoals

bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève 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 kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat in het kader van uw eerste asielaanvraag door de Commissaris-

generaal op 6 oktober 2006 een bevestigende beslissing tot weigering van verblijf werd genomen op

basis van de flagrante miskenningen en onnauwkeurigheden van uw verklaringen (zie bevestigende

beslissing van weigering van verblijf dd. 6 oktober 2006). Meer bepaald werd in deze gesteld dat u het

niet erg aannemelijk maakt dat u werkelijk afkomstig zou zijn uit Kismayo en werkelijk tot de etnische

groep Bajuni zou behoren.

Ten tweede kan worden opgemerkt dat u tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal dd.

2 februari 2010 in het kader van uw tweede asielaanvraag het niet aannemelijk heeft kunnen maken

dat u werkelijk de Somalische nationaliteit zou bezitten (zie gehoorverslag Commissariaat-generaal

dd. 2 februari 2010).

Zo laat uw geografische en politieke kennis over Kismayo en Somalië in het algemeen te wensen over.

U verklaarde namelijk dat u sinds uw kindertijd (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 2

februari 2010, p. 2) tot u het land verliet in 2006 steeds in Kismayo woonde (p. 3). U voegde er aan toe

dat u in de Farjano-wijk woonde (p. 6) doch u verklaarde de andere wijken van Kismayo niet bij naam te

kunnen noemen (p. 6) hetgeen toch merkwaardig is. Daarnaast kon u de clans of stammen die

hoofdzakelijk in Kismayo wonen niet benoemen (p. 7), noch slaagde u er – naast Bajuni - in enige clan

te benoemen die in Kismayo resideert (p. 7). Daarenboven kon u, in het algemeen, geen enkele clan of

etnie bij naam noemen die in Somalië woont (p. 7). U verklaarde voorts geen enkele krijgsheer (p. 7),

groepering (p. 7) of militie (p. 7) te kunnen noemen die tijdens de burgeroorlog in Somalië vocht (p. 7). U

kon tevens niet preciseren wanneer de burgeroorlog in Somalië uitbrak (p. 7) noch kon u toelichten wie

tegen wie vocht in de burgeroorlog (p. 7). U kon tevens geen enkele stad of dorp in de nabijheid van

Kismayo benoemen (p. 7) en u voegde er aan toe – naast Kismayo – geen enkele stad of dorp in

Somalië in het algemeen te kunnen noemen (p. 7).

Bovendien verklaarde u niet te kunnen preciseren waar uw eigen etnische groep Bajuni zijn

thuisland heeft (p. 7) en u voegde er aan toe geen steden, dorpen of eilanden te kunnen benoemen

waar de leden van de etnische groep Bajuni resideren in Somalië (p. 7). Voorts is het merkwaardig dat u

verklaarde geen namen van eilanden voor de kust van Kismayo te kunnen noemen (p. 7) hoewel uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat vele leden van de etnische groep

Bajuni op deze eilanden leven (zie informatie in administratief dossier) en deze eilanden zelfs bekend

staan als ‘Bajuni-eilanden’ (zie informatie in administratief dossier). U kon voorts geen enkele naam van

een Somalische president doorheen de geschiedenis bij naam noemen (p. 7).

Daarnaast blijkt uw onkunde van de Somalische taal hoogst opmerkelijk.

Zo beweerde u zowel voor de Dienst Vreemdelingenzaken (zie verklaring Dienst

Vreemdelingenzaken dd. 11 mei 2009, punt 8) als voor het Commissariaat-generaal dat u de taal

Somali niet machtig bent (p. 3 en 7). Uw verschoning hiervoor dat u tot de etnische groep Bajuni behoort

en dat de Bajuni enkel Swahili spreken (p. 3 en 7) is echter geheel ontoereikend gezien u beweerde



RvV X - Pagina 3 van 6

quasi uw gehele leven in Kismayo te hebben doorgebracht (p. 2). Gezien uit informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat het standaard Somali de officiële landstaal en dagelijkse

voertaal in het openbare leven van Somalië is (zie informatie in administratief dossier) is uw onkunde

van deze taal geheel in tegenspraak met de door u voorgehouden nationaliteit.

Met betrekking tot de nieuwe elementen die u voorlegde om uw tweede asielaanvraag te staven kunnen

volgende opmerkingen gemaakt worden.

Wat betreft het door u voorgelegde geboortecertificaat op naam van Faiza Nassor Rashid uitgegeven

te Mogadishu op 11 april 1989 kan gezegd worden dat gezien uw ongeloofwaardige

verklaringen betreffende uw Somalische nationaliteit (cf. supra) de authenticiteit van dit document

ernstig betwijfeld kan worden.

Wat betreft de door u voorgelegde geboorteakte (nr. 349) op naam van uw zoon Suldes

Nassor uitgegeven te Tienen op 24 september 2008, het door u voorgelegde uittreksel uit de

geboorteakte (nr. 1467) op naam van uw dochter Kauthar Nassor uitgegeven te Ottignies-Louvain-La-

Neuve (s.d.) en het door u voorgelegde uittreksel uit de geboorteakte op naam van uw zoon Mahir

Nassor uitgegeven te Ottignies-Louvain-La-Neuve op 22 januari 2009 kan gezegd worden dat deze

documenten geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen.

Het medisch attest op naam van Faiza Nassor uitgegeven te Dinant op 26 mei 2009, dat u voorlegt

ter ondersteuning van uw relaas, doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen, omdat aan de

hand van de in het attest 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.

Wat betreft het door u voorgelegde huwelijkscertificaat (nr. 76033) uitgegeven door het Ministerie

van Justitie en Religieuze Zaken te Mogadishu op 5 juli 2005 kunnen de volgende opmerkingen

worden gemaakt. Ten eerste is het merkwaardig dat u verklaarde gehuwd te zijn in Kismayo (p. 3) doch

dat het door u voorgelegde huwelijkscertificaat werd uitgereikt in Mogadishu. Ten tweede is het

opmerkelijk dat het door u voorgelegde huwelijkscertificaat in 2005 werd uitgereikt door het Somalische

Ministerie van Justitie en Religieuze Zaken hoewel er in Somalië sinds 1991 geen effectieve

staatsstructuren meer zijn die officiële documenten zouden uitreiken (zie informatie in administratief

dossier). Ten derde is het bevreemdend dat het door u voorgelegde huwelijkscertificaat stelt dat uw

echtgenoot geboren werd te Mogadishu (zie informatie in administratief dossier) hoewel u verklaarde dat

uw echtgenoot geboren werd in Burundi en de Burundese nationaliteit bezit (p. 4).

Uw bewering dat uw dochter Kauthar Nassar, die geboren werd te Ottignies-Louvain-La-Neuve op

27 oktober 2007, bij terugkeer naar Somalië besnijdenis zou ondergaan kan bezwaarlijk in

aanmerking orden genomen, gezien uw Somalische nationaliteit betwijfeld wordt (cf. supra) en aldus

weinig geloof kan worden gehecht aan uw beweerde vrees voor besnijdenis van uw dochtertje bij

terugkeer naar Somalië. Bovendien kan opgemerkt worden dat u tijdens uw gehoor voor het

Commissariaat-generaal tevens verklaarde dat u zelf niet besneden werd tijdens uw verblijf in Somalië

(p. 8) hoewel u verklaarde Somalië verlaten te hebben op volwassen leeftijd (p. 8). Deze beweringen

relativeren toch danig de door u ingeroepen vrees voor besnijdenis voor uw dochter.

Uw beweringen dat u niet kan terugkeren naar Somalië omdat in Somalië nog steeds

politieke instabiliteit en onveiligheid heerst (p. 8), uw kinderen in Somalië niet geaccepteerd zullen

worden omdat ze allen in België werden geboren (p. 8) en u geen familieleden heeft in Somalië (p. 8)

kunnen niet in aanmerking worden genomen gezien u uw Somalische nationaliteit niet aannemelijk

maakte (cf. supra).

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

heeft immers tijdens uw opeenvolgende asielaanvragen 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 nieuwe 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.

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
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2.1. Verzoekster onderwerpt de in de bestreden beslissing opgenomen vaststellingen en

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Zij voert bijgevolg de schending aan van de materiële

motiveringsplicht zodat het middel vanuit dit oogpunt zal worden onderzocht.

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. Verzoeksters eerste asielaanvraag werd afgewezen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan

haar beweerde Somalische nationaliteit, noch aan haar etnie van Banjuni, noch aan haar afkomst van

Kismayo.

3.2. Verzoekster verklaarde dat zij haar hele leven tot haar vlucht in Somalië heeft gewoond, dat zij

geboren werd in Mogadishu, doch als kind verhuisde naar Kismayo waar zij verbleef “tot ik het land

verliet” (gehoorverslag CGVS, 02.02.2010, p.2-3). Het is echter merkwaardig dat verzoekster niet weet

wanneer ongeveer zij van Mogadishu naar Kismayo verhuisde, en zelfs niet kan schatten of ze toen “1, 5

of 10 jaar oud” was (gehoorverslag CGVS, 02.02.2010, p. 2).

3.3. De Commissaris-generaal heeft verzoekster terecht ondervraagd over haar land en regio van

herkomst en verzoekster aldus de mogelijkheid geboden haar voorgehouden Somalische nationaliteit

aannemelijk te maken. Verzoekster bleek geheel onbekend te zijn met de Somalische dagelijkse

realiteit. Ze kent geen Somalische steden, dorpen of wijken uit haar omgeving, noch de Bajuni-eilanden,

noch de Somalische clans, noch de voornaamste milities of krijgsheren in haar buurt. Verzoekster kon

de Somalische burgeroorlog niet minimaal toelichten. Verzoekster biedt geen aannemelijke verklaring

voor haar algehele onwetendheid en “brengt hiertegen in dat zij als jong meisje nauwelijks contacten met

de buitenwereld had en om die reden zeer weinig kennis heeft over realiteit mbt. de stad Kismayo en

mbt. Somalië in het algemeen”, wat echter bezwaarlijk kan overtuigen nu ze wel voldoende buiten zou

gekomen zijn om een buitenlandse man te leren kennen. Verzoekster gaat eraan voorbij dat de

Somalische cultuur een orale cultuur is en de gestructureerde clancontacten het sociale en economische

leven bepalen in Somalië en de kennis hiervan onmisbaar is voor het dagelijkse leven, het

handelsverkeer en bovendien levensnoodzakelijk tijdens gevechten of conflicten. De clan is zowel een

sociaal bindmiddel als een element van maatschappelijke repulsie, de clanstructuren en de familiale

clangeschiedenis worden reeds op zeer jonge leeftijd aan kinderen aangeleerd (antwoorddocument

Cedoca SOM2004-004w). Overigens in zoverre verzoeksters echtgenoot in 2005 in Kismayo kon

geraken, wat niet wordt aangetoond, kon minstens verwacht worden dat verzoekster dit toelicht in het

kader van de toen heersende oorlog.

3.4. De geloofwaardigheid van verzoeksters Somalische identiteit wordt verder ondergraven door haar

onbekendheid met de Somalische taal. Verzoekster “brengt hiertegen in dat zij tot de etnische groep

Bajuni behoort, en dat daar zeer vaak enkel Swahili wordt gesproken.” Verzoekster gaat er echter aan

voorbij dat zij verklaarde dat zij haar hele leven in Somalië woonde, en dat uit algemene informatie

toegevoegd aan het dossier blijkt dat de “officiële landstaal en dagelijkse voertaal in het openbare leven

van Somalië is het standaard Somalisch.” Overigens woonde verzoekster in een Somalische stad waar

de Badjuni slechts een kleine minderheid waren, zou verzoekster de Somalische religieuze leiders

kennen, die haar huwelijk zouden ingezegend hebben en is het redelijk er van uit te gaan dat

verzoekster naar de markt ging, inkopen deed en haar buren kende. Er kan dan ook redelijkerwijze

verwacht worden dat verzoekster minstens een basiskennis heeft van de Somalische taal. Verzoekster

biedt geen aannemelijke verklaring waarom dit niet het geval is noch waarom ze bij haar eerste

asielaanvraag zelfs niet wist dat het Somali de gangbare taal was in Kismayo en niet het Kiswahili of het
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Arabisch. Geen enkel element uit verzoeksters verklaringen kan wijzen op enige band met de

Somalische Republiek laat staan op een Somalische herkomst.

3.5. Verzoekster wijst op haar “voorgelegde geboortecertificaat” en argumenteert “dat er geen

valsheidsonderzoek van het document in kwestie werd gedaan, en dat dus het document moet worden

beschouwd als element dat meer geloofwaardigheid verleent aan het feit dat verzoekster effectief uit

Somalië afkomstig is”.

3.5.1. Verzoekster gaat eraan voorbij dat de bewijslast in beginsel berust bij de kandidaat-vluchteling die

in de mate van het mogelijke elementen dient aan te brengen ter staving van zijn relaas en bij het

ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te geven (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). Zo

dient verzoekster niet louter documenten neer te leggen maar moet zij ook aannemelijk maken dat deze

waarachtig en betrouwbaar zijn. De asielinstanties moeten niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden

zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak van asielinstanties zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 26 oktober 2004, nr. 136.692). Neergelegde

documenten dienen bovendien te worden ondersteund door overtuigende verklaringen en een

geloofwaardig asielrelaas, wat in casu geenszins het geval is. Hoe dan ook, verzoeksters

geboortecertificaat is ook bij een vluchtige blik overduidelijk vals. Niet enkel betreft het een zoveelste

fotokopie van een document waardoor de verschillende onderdelen van de tekststukken niet parallel

lopen en een verschillende doordruk hebben. Daargelaten dat de tekst met een elektrische typmachine

gemaakt werd, wat bijzonder onwaarschijnlijk is in Mogadishu in 1989, betreft het een keurenfotokopie

met op willekeurige plaatsen groene stempels (zie stempel in rechterbovenhoek) en waarvan de naam

van de ambtenaar en de handtekening over de stempel loopt in plaats van er onder. Daarenboven ziet

de Raad niet in waarom de ambtenaar in Mogadishu zou benadrukken dat Mogadishu in Somalië ligt

(zie geboren in Mogadisho Somalia). Verzoekster kan deze vaststellingen ter terechtzitting niet

toelichten en stelt enkel dat ze het document in deze staat kreeg. Het stuk is overduidelijk vervalst zodat

het ter terechtzitting wordt ingehouden.

3.6. Dezelfde redenering dringt zich op wat de neergelegde huwelijksakte betreft. Bovendien blijkt dat dit

document werd opgesteld in juli 2005, terwijl van algemene bekendheid is, en zoals blijkt uit algemene

informatie toegevoegd aan het dossier, dat Somalië geen administratieve structuren bezit nu na 1991

het land in totale chaos verviel en de oorlog naast alle gebouwen ook de staatsinstellingen heeft

vernield. Verzoekster toont dan ook niet aan waar in Mogadishu in 2005 een dienst zou bestaan waar

dergelijke akten worden uitgereikt. Haar bewering “dat het huwelijkscertificaat in kwestie uitgegeven is

geworden door een religieuze autoriteit, en dat dergelijke autoriteiten nog steeds documenten uitreiken,

dat de administratieve accuratesse van deze autoriteit echter niet zo hoog is, wat kan verklaren dat de

nationaliteit van de echtgenoot van verzoekster foutief werd geregistreerd” berust op een verkeerde

lezing van het getuigschrift. Het document gaat immers duidelijk uit van de “Somali democratic republic –

ministry of justice and religious affairs”, opgesteld werd door “The District Court of Mogadishu” en

ondertekend werd door “the magistrate”. Het betreft derhalve ontegensprekelijk een Somalische

staatsinstelling en niet louter een “religieuze autoriteit”. Verzoekster biedt evenmin een aannemelijke

verklaring voor de vaststelling dat het document werd uitgereikt in Mogadishu, niettegenstaande het

huwelijk plaatsvond in Kismayo. Overigens kan de geldigheid van het huwelijk worden betwijfeld nu

verzoekster een Somalische man huwde en geen Burundees. Verzoekster bevestigt dat de opgegeven

nationaliteit van haar echtgenoot foutief is en gaf bij de Dienst Vreemdelingenzaken ook aan dat haar

geboortedatum op de huwelijksakte foutief was (zie verslag DVZ, 11.05.2009). Gelet op de talrijke

inhoudelijke en vormelijke fouten en onnauwkeurigheden kan er bezwaarlijk enig geloof worden gehecht

aan dit document dat dan ook (slecht) gefabriceerd voorkomt. Verzoeksters asielrelaas, identiteit en

nationaliteit zijn geheel verzonnen en ondersteund met valse documenten.

3.6.1. De neergelegde Belgische geboorteakten van haar kinderen kunnen de ongeloofwaardigheid van

verzoeksters asielmotieven evenmin vitiëren. Waar de vrees voor besnijdenis van haar dochtertje bij een

eventuele terugkeer naar Somalië wordt aangevoerd, kan slechts worden vastgesteld dat verzoekster

niet uit Somalië komt en ze haar identiteit en nationaliteit bewust heeft achtergehouden. De Raad stelt

bovendien vast dat de vader van de kinderen een vast verblijf heeft in Nederland en de ingeroepen

vrees voor besnijdenis dan ook niet nuttig kan worden ingeroepen.
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3.7. 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 meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

4.2. Verzoekster voert aan dat “Er is algemene consensus over het feit dat er in Somalië een toestand

bestaat van reëel risico op ernstige schade, bestaande uit een ernstige bedreiging van het leven of do

persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal

binnenlands gewapend conflict in de zin van art. 48/4 § 2 c. Vreemdelingenwet” en “Aangezien

verzoekster hierboven een aantal overwegingen heeft naar voor gebracht die haar afkomst uit Somalië

geloofwaardiger maken, vraagt zij om toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.”

4.3. De Raad moet haar oordeel steunen op de feiten en middelen aangevoerd door de verzoekende

partij. Het is niet de taak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zelf de lacunes in de

bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen slechts wederom vaststellen dat verzoekster haar identiteit en

nationaliteit niet aantoont noch aannemelijk maakt. 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. Zoals hoger geoordeeld voert verzoekster geen nuttige elementen aan op dit

punt en zijn haar verklaringen leugenachtig, de neergelegde documenten manifest vervalst en haar

aangemeten nationaliteit frauduleus. Verzoeksters tweede asielaanvraag komt dan ook voor als een

oneigenlijk gebruik van de asielprocedure.

4.4. 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 aangehaalde middelen zijn ongegrond.

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 éénendertig mei tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


