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nr. 45 517 van 28 juni 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 april 2010 heeft

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

30 maart 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 7 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 1 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. VANDAMME 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. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 5 december 2005 het Rijk binnen en diende op 6

december 2005 een asielaanvraag in. Op 30 maart 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 verklaart een Somalisch staatsburger te zijn, behorende tot de Isse-clan, subclan

Mamassan, subsubclan Bah Furlebe en afkomstig van Lughaya in Somaliland. Volgens uw verklaringen

had u een winkel op de markt in het district Duqaarey in Lughaya. Op 1 november 2005 werd uw winkel
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’s ochtends overvallen door vier gewapende mannen die uw geld eisten. Eén van de overvallers

bedreigde u met een geweer. U was bang en probeerde hem het geweer af te nemen. Terwijl u met de

overvaller om het geweer vocht, ging het echter af en de man werd geraakt. U vluchtte in paniek weg.

Op straat werd u tegengehouden door twee politieagenten. Ze waren afgekomen op het geluid van de

schoten. U legde hen uit wat er gebeurd was. De politieagenten namen u mee naar het politiebureau in

het district Duqaarey. Daar legde u een verklaring af. Daarna besloot de verantwoordelijke politieofficier

om u te arresteren. U werd overgebracht naar het politiebureau in Hargeisa waar u in een cel werd

opgesloten. De volgende dag werd u ondervraagd door de verantwoordelijke politieofficier Yassin. Op 8

november 2005 kreeg u bezoek van uw oom, Omar Bone. Hij vertelde u dat de overvaller, Ahmed,

eveneens behoorde tot de Mamassan-clan en dat u hem gedood had. De familie van Ahmed wilde zijn

dood wreken. Uw oom probeerde met de familie van Ahmed een compensatieregeling overeen te

komen, maar de familie ging hiermee niet akkoord. Op 13 november 2005 kwam uw oom opnieuw naar

het politiebureau. Hij sprak met Yassin de politieofficier en zei dat de familie van Ahmed u

wilde vermoorden. Omdat Yassin bang was dat u in de cel vermoord zou worden, liet hij u vrij. Uw oom

bracht u daarop naar het huis van een vriend, Abdi, behorende tot de Midgan-clan, in het district Dami

in Hargeisa. U bleef daar tot u op 4 december 2005 naar Ethiopië reisde waar u op 5 december 2005

het vliegtuig nam naar Frankfurt, Duitsland. Vandaaruit reisde u per trein naar België. U vroeg asiel aan

op 6 december 2005.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

niet aannemelijk heeft gemaakt.

Uw opeenvolgende verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en voor het Commissariaat-

generaal (CGVS) in dringend beroep (DB) en ten gronde (TG) bevatten immers een aantal

tegenstrijdige, incoherente en vage verklaringen. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas ernstig ondermijnd.

Allereerst legde u tegenstrijdige en incoherente verklaringen af met betrekking tot uw arrestatie door de

politie op 1 november 2005 te Lughaya.

Zo verklaarde u zowel voor de DVZ (zie gehoorverslag DVZ, dd. 16/02/2006, punt 41), als voor

het CGVS in het interview in dringend beroep (zie gehoorverslag DB, dd. 28/03/2006, p. 10-11, 15-16),

dat u uit uw winkel wegliep nadat u één van de overvallers had neergeschoten. Even verder werd u door

twee politieagenten gearresteerd. Ze waren op het geluid van de schoten afgekomen. U werd

onmiddellijk meegenomen naar het politiebureau in Hargeisa. Op de vraag waarom u naar Hargeisa

werd gebracht, antwoordde u dat alle belangrijke zaken in Hargeisa werden behandeld aangezien er in

Lughaya slechts een klein politiebureau was (zie gehoorverslag DB, p. 16). U bracht echter op geen

enkel moment ter sprake dat u eerst naar dit kleine politiebureau werd gebracht. In het interview ten

gronde stelde u in strijd met voorgaande verklaringen dat de twee politieagenten u eerst meenamen

naar het politiebureau in het district Duqaarey in Lughaya. Daar legde u een verklaring af. Een uur later

werd u overgebracht naar het politiebureau in Hargeisa (zie gehoorverslag TG, dd.11/09/2006, p. 5-9).

Verder verklaarde u in het interview in dringend beroep dat de twee politieagenten in een wagen

gekomen waren. U specificeerde zelfs dat het een Landcruiser was (zie gehoorverslag DB, p. 16). In het

interview ten gronde beweerde u dan weer dat de twee politieagenten te voet gekomen waren (zie

gehoorverslag TG, p. 7). Toen u tijdens het interview ten gronde met deze tegenstrijdige verklaringen

geconfronteerd werd, had u hier geen afdoende uitleg voor. U bleef er gewoon bij dergelijke

verklaringen niet afgelegd te hebben in vorige interviews (zie gehoorverslag TG, p. 7, 9), wat evenwel

niet blijkt uit het administratieve dossier.

Voorts dienen er een aantal tegenstrijdige en vage verklaringen vastgesteld te worden met betrekking

tot uw detentie in het politiebureau te Hargeisa.

Voor de DVZ (zie gehoorverslag DVZ, punt 41), alsook in het interview ten gronde (zie

gehoorverslag TG, p. 10) verklaarde u dat u de dag na uw aankomst op het politiebureau te Hargeisa uit

uw cel werd gehaald voor ondervraging. In het interview in dringend beroep stelde u daarentegen dat u

onmiddellijk na uw aankomst ondervraagd werd (zie gehoorverslag DB, p. 17). Toen u tijdens het

interview ten gronde met deze tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd werd, had u hier geen

afdoende uitleg voor. U bleef er gewoon bij dergelijke verklaringen niet afgelegd te hebben in het

interview in dringend beroep (zie gehoorverslag TG, p. 10). Dit blijkt echter niet uit het administratieve

dossier. In het interview in dringend beroep verklaarde u dat Yassin, de verantwoordelijke politieofficier,

tot de Issaq-clan behoorde (zie gehoorverslag DB, p. 17). In het interview ten gronde beweerde u dan

weer dat u niet wist tot welke clan Yassin behoorde (zie gehoorverslag TG, p. 10). Verder kon u niet

preciseren met hoeveel andere gevangenen u in de cel zat. In het interview in dringend beroep
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verklaarde u dat u met meer dan tien andere gevangenen in uw cel was opgesloten (zie gehoorverslag

DB, p. 18). In het interview ten gronde stelde u dan weer dat er zeker meer dan dertig andere

gevangenen in de cel zaten (zie gehoorverslag TG, p. 11). Bovendien kon u geen enkele van uw

medegevangenen bij naam noemen en wist u niet waarom ze in de cel zaten (zie gehoorverslag TG, p.

11), wat wel erg bedenkelijk is. U verklaarde immers toch gedurende ongeveer twee weken altijd met

dezelfde personen in de cel gezeten te hebben.

Andere uiteenlopende verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder.

In het interview in dringend beroep verklaarde u dat u niet wist tot welke subclan van de Mamassan-

clan Ahmed behoorde (zie gehoorverslag DB, p. 12). In het interview ten gronde stelde u daarentegen

dat Ahmed tot de Badraxan-subclan van de Mamassan-clan behoorde (zie gehoorverslag TG, p. 6).

Toen u tijdens het interview ten gronde met deze tegenstrijdigheid geconfronteerd werd, had u hier

geen afdoende uitleg voor. U bleef er gewoon bij in het interview in dringend beroep wel gezegd te

hebben dat Ahmed tot de Badraxan-subclan behoorde (zie gehoorverslag TG, p. 6), wat niet blijkt uit

het administratieve dossier. Tenslotte verklaarde u in het interview in dringend beroep dat u dacht dat

uw oom als compensatie aan de familie van Ahmed twaalf kamelen had aangeboden (zie

gehoorverslag DB, p. 20). In het interview ten gronde beweerde u dan weer er zeker van te zijn dat uw

oom als compensatie twaalf geiten had aangeboden aan de familie van Ahmed (zie gehoorverslag TG,

p. 12).

Bovenstaande vaststellingen tonen in voldoende mate aan dat er niet langer geloof kan gehecht worden

aan de asielmotieven waarop u zich beroept.

Er zijn evenmin redenen om u de status van subsidiaire bescherming toe te kennen.

Hiervoor werd reeds opgemerkt dat de door u in het kader van uw asielaanvraag

aangehaalde vervolgingsfeiten niet overtuigend overkwamen. U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt

dat deze (of andere) feiten bij terugkeer naar Lughaya (Somaliland) aanleiding zouden geven tot een

‘risico op het lijden van ernstige schade’, i.c. een risico op doodstraf of executie of een risico op foltering

of onmenselijke behandeling of bestraffing (in de zin van artikel 48/4, § 2, a en b van de

Vreemdelingenwet van 15 december 1980).

Bovendien kan bezwaarlijk worden gesteld dat u bij terugkeer naar Lughaya (Somaliland) een risico

zou lopen op het lijden van ernstige schade als gevolg van een gewapend conflict. Artikel 48/4 § 2 c van

de wet van 15 december 1980 vermeldt dat een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van

een burger, als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict, beschouwd wordt als ‘ernstige schade’ die aanleiding kan geven tot het toekennen

van het statuut van subsidiaire bescherming, voor zover er zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat die persoon een reëel risico zou lopen op dergelijke schade (artikel 48/4 § 1).

U verklaarde in Lughaya (Somaliland) te zijn geboren en er gewoond te hebben tot u Somaliland op

december 2005 verliet en naar Ethiopië vertrok, van waaruit u op 5 december 2005 via Duitsland

naar België reisde (gehoorverslag Dienst Vreemdelingenzaken dd. 16 februari 2006, punt 40). U voegde

er aan toe dat het thuisland van uw clan zich onder meer in Lughaya bevindt

(gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 15 februari 2010, p. 5). Bijgevolg wordt ervan uitgegaan dat

Lughaya (en bij uitbreiding Somaliland) als uw regio van oorsprong kan worden beschouwd. Uit

grondige en uitgebreide research en op basis van een analyse van de beschikbare en geraadpleegde

gezaghebbende bronnen en literatuur door CEDOCA, blijkt dat op dit ogenblik de situatie in Somaliland

niet van die aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de

Vreemdelingenwet (zie informatie toegevoegd aan het administratief dossier). De laatste tijd zijn er geen

berichten meer over gevechten tussen Puntland en Somaliland over de betwiste provincies Sool en

Sanaag, al bleef de dreiging wel bestaan. Er vonden enkele (pogingen tot) aanslagen plaats in het

nabije verleden, die gericht waren tegen de autoriteiten van Somaliland. De vice-president van

Somaliland beloofde dat de grootste prioriteit zou worden gegeven aan veiligheid. De voorziene

presidentsverkiezingen in Somaliland werden van 29 maart 2009 een eerste keer uitgesteld tot 31 mei

2009. Daarna werd de datum voor deze verkiezingen opnieuw uitgesteld naar 27 september 2009 en

intussen alweer verdaagd naar april 2010. Dit zorgt ervoor dat de moeizaam verworven politieke

stabiliteit in zeker mate bedreigd wordt. De situatie in Somaliland is echter niet van die aard om te

kunnen gewagen van een internationaal of binnenlands gewapend conflict, waarbij burgers een reëel

risico lopen om slachtoffer te worden van willekeurig geweld in het kader van een dergelijk conflict.

De door u voorgelegde documenten ter ondersteuning van uw asielrelaas zijn niet van deze aard dat

zij bovenstaande argumentatie kunnen wijzigen.

Uw geboorteakte, nr. 2482/80, uitgegeven te Borama op 13/06/1980, bevat enkel gegevens

betreffende uw nationaliteit en identiteit die hier niet onmiddellijk ter discussie staan.
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Wat betreft het door u voorgelegde attest van de Hargeysa District Court dat werd uitgereikt dd.

13 november 2005 te Hargeysa kunnen volgende vormelijke en inhoudelijke opmerkingen gemaakt

worden. Enerzijds is het opmerkelijk dat het door u voorgelegde attest opgesteld werd in 2005 door het

Ministerie van Justitie van de Somali Democratic Republic hoewel het territorium van Somaliland sinds

1991 officieel geboekstaafd staat als Republic of Somaliland en het dan ook bijzonder merkwaardig is

dat officiële documenten van Somaliland een foutieve landsnaam zouden dragen (zie informatie

in administratief dossier). Anderzijds kan worden opgemerkt dat uit het door u voorgelegde attest blijkt

de Somalilandse autoriteiten oordeelden dat u handelde uit wettelijke zelfverdediging toen

uw eigendommen geroofd werden door een groep terroristen (sic) (zie informatie in administratief

dossier). Het feit dat de Somalilandse autoriteiten zich in deze bewoordingen uitspreken ten uwer

gunste ondergraaft in verdere mate de door u beweerde – en reeds ongeloofwaardig geachte - “vrees

voor vervolging” in de zin van de vluchtelingenconventie van Genève.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert aan dat “De Commissaris-generaal heeft de materiële motiveringsplicht in

bestuurshandelingen geschonden, doordat hij de geloofwaardigheid van de verklaringen van verzoeker

in twijfel trekt en hiervoor slechts een zeer summiere en niet accurate motivering geeft met betrekking

tot essentiële elementen in verzoekers dossier.”

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. Verzoeker meent dat hij “heeft voldoende gegevens aangehaald die er op wijzen dat er

zwaarwegende gronden bestaan dat hij zijn land heeft verlaten uit gegronde vrees voor vervolging, zoals

bedoeld in artikel 1 A.2 van de Vluchtelingenconventie van Genève juncto artikel 48/3

Vreemdelingenwet, en dat hij, wanneer hij naar zijn land van herkomst terugkeert, een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming van artikel

48/4 Vreemdelingenwet.”

4. Nopens de status van vluchteling

4.1. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hecht geen geloof aan het

voorgehouden asielrelaas en verwijt verzoeker “tegenstrijdige, incoherente en vage verklaringen” te

hebben afgelegd.

4.2. Volgens verzoeker “slaan bepaalde van deze vermeende contradicties op feiten die niet essentieel

zijn in het dossier” en die “zijn zo futiel dat ze geen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van de rest

van het relaas van verzoeker” en “Andere beweerde tegenstrijdigheden (…) hebben dan weer betrekking

op feiten die zich voordeden in situaties waarin verzoeker aangevallen werd, vreesde voor zijn eigen

leven of in paniek was” en meent dat “Het is echter begrijpelijk dat verzoeker zich deze feiten niet

precies herinnert. Inderdaad, het betreft situaties waarin hij verward en angstig was. Het spreekt voor

zich dat verzoeker in deze extreme omstandigheden niet op zulke feitelijke details heeft gelet.”

4.2.1. Verzoeker kan bezwaarlijk worden bijgetreden waar hij stelt dat de tegenstrijdigheden details

uitmaken nu de vastgestelde tegenstrijdigheden betrekking hebben op onder meer zijn arrestatie en

detentie, die de rechtstreekse aanleiding vormden voor zijn vlucht en derhalve de kern uitmaken van de
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asielaanvraag. Overigens dient de bestreden beslissing te worden gelezen als geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven dat

de Commissaris-generaal immers heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers

asielaanvraag. Verzoeker gaat er bovendien aan voorbij dat de “extreme” aard van de omstandigheden

net toelaat te verwachten dat de feiten in het geheugen gegrift zouden zijn zo zij zich in werkelijkheid

zouden hebben voorgedaan. Zij vormen immers een manifeste afwijking op het alledaagse en zijn van

determinerende invloed geweest op verzoekers verdere leven. De bijzondere context kan de

tegenstrijdigheden dan ook bezwaarlijk vergoelijken, en dat hij om die reden de feiten “door elkaar heeft

gehaald” en zich “details niet precies herinnert” biedt geen aannemelijke verklaring voor de vastgestelde

tegenstrijdigheden.

4.2.1.1. Wat zijn verklaringen aangaande het aantal celgenoten betreft kan verzoeker bezwaarlijk

worden bijgetreden waar hij aanvoert dat deze niet tegenstrijdig zijn omdat hij “heeft echter eerst

verklaard dat hij met meer dan tien mensen in de cel opgesloten zat en had het later over meer dan

dertig mensen” en “Als iemand met meer dan dertig mensen een cel deelt, deelt hij die cel in elk geval

met meer dan tien mensen.” Uit het administratieve dossier blijkt dat wanneer gevraagd werd naar het

aantal celgenoten, verzoeker in de fase dringend beroep verklaarde “Hoeveel anderen? Meer dan 10”

(gehoorverslag CGVS, 28.03.2005, p.18) terwijl in de fase ten gronde “Hoeveel anderen? Ik weet niet,

veel. 10/20/30/meer? Meer dan 30 zeker.” (gehoorverslag CGVS, 11.09.2006, p.11). De Raad ziet niet in

waarom verzoeker op exact dezelfde vragen dermate uiteenlopende antwoorden gaf. Aangezien zijn

verklaringen flagrant andersluidend zijn kunnen ze bezwaarlijk als coherent worden beschouwd. Ook

kan verzoeker niet gevolgd worden waar hij meent “Vooreerst slaan bepaalde van deze vermeende

contradicties op feiten die niet essentieel zijn in het dossier. De Commissaris-generaal wijst bijvoorbeeld

op het feit dat verzoeker niet meer precies wist of zijn oom als compensatie aan de familie van Ahmed

twaalf geiten, dan wel twaalf kamelen had aangeboden.” Verzoeker gaat er aan voorbij dat de

compensatie tussen beide families wijst op een gewoonterechtelijke regeling van een misdaad en de

prijs in evenredigheid dient te staan met het misdrijf en de aangebrachte schade. Aldus is de waarde van

twaalf geiten duidelijk verschillend van die van twaalf kamelen zeker voor een nomadische

gemeenschap in de hoorn van Afrika. De CGVS heeft dan ook terecht een dergelijke vergissing

belangrijk gevonden. Ter terechtzitting ontkent verzoeker dat hij “ooit gesproken heeft over geiten en

kamelen”. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker zijn verklaringen heeft vergeten wat er op wijst

dat deze niet steunen op waarachtige belevenissen.

4.2.1.2. Wat betreft zijn tegenstrijdige verklaringen aangaande het politiebureau stelt verzoeker dat hij

“bij zijn eerste twee interviews geen melding heeft gemaakt van zijn korte aanwezigheid in het

politiebureau van Lughaya” omdat hij “heeft aanvankelijk het belang van deze korte tussenstop niet

ingezien voor het onderzoek van het Commissariaat-generaal en heeft zich in zijn verklaringen

begrijpelijkerwijs geconcentreerd op zijn gevangenschap in het politiebureau van Hargeisa.” Uit het

dossier blijkt echter dat toen verzoeker in de fase dringend beroep uitdrukkelijk gevraagd werd “Wat

gebeurde er precies?” hij verklaarde “ze brachten me onmiddellijk naar Hargeisha” (gehoorverslag

CGVS, 28.03.2005, p.15), terwijl in de fase ten gronde “wat dan? Ze namen me eerst mee naar

politiebureau (…) Waar was Politiebureau? Duquaarey district”, waar hij verklaringen diende af te leggen

aangaande wat er gebeurd was, en daarna “ze zeiden dat ze me naar Hargeisha moesten brengen, ik

werd gearresteerd.” (gehoorverslag CGVS, 11.09.2006, p.6-8). Aangezien door verzoeker in de fase ten

gronde derhalve een ander scenario werd voorgehouden dan in de fase dringend beroep, kunnen de

nuanceringen en klemtonen die verzoeker post factum nog tracht aan te brengen de tegenstrijdigheden

geenszins vergoelijken.

4.3. Verzoeker voert aan “dat deze beweerde contradicties ten dele ook voortvloeien uit een verkeerde

vertaling door de tolk en/of een verkeerd begrip van wat hij probeerde uit te leggen tijdens de interviews

door het Commissariaat generaal.”

4.3.1. Uit het administratieve dossier blijkt echter dat ter verhoor aan verzoeker telkens uitdrukkelijk werd

gevraagd of hij de tolk begreep en er werd aangegeven dat eventuele problemen gemeld moeten

worden. Hij kreeg bovendien de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken maar heeft naar

aanleiding van het verhoor geen enkele opmerking gemaakt met betrekking tot het verloop van het

gehoor en de uitwisseling tussen tolk en hemzelf. Pas in het verzoekschrift wordt voor het eerst een

opmerking gemaakt. Verzoeker licht bovendien niet toe door welke concrete elementen er eventueel
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een misverstand zou gerezen zijn. Zijn opmerking in het verzoekschrift is dus niet enkel laattijdig maar

bovendien niet op concrete wijze gemotiveerd en louter hypothetisch. Verzoeker maakt niet

aannemelijk dat er problemen waren met de tolk.

4.4. De door de Commissaris-generaal correct weergegeven tegenstrijdigheden en omissies raken de

kern van het relaas en zijn pertinent. Voor het bestaan ervan wordt geen redelijk aanvaardbare

verklaring gegeven. Van een kandidaat-vluchteling mag worden verwacht dat hij voor de diverse

asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat hij de feiten die de

aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst op een zorgvuldige, nauwkeurige en

geloofwaardige wijze weergeeft, zodat op grond hiervan kan nagegaan worden of er aanwijzingen zijn

om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

De Raad dient vast te stellen na een grondig heronderzoek van de stukken uit het administratieve

dossier dat de Commissaris-generaal terecht tot de ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

4.5. Verzoeker stelt dat hem het voordeel van de twijfel moet worden gegeven. Het voordeel van de

twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer

pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). Dit is in casu, gelet op wat voorafgaat,

geenszins het geval.

4.6. Verzoeker voert aan dat hij “is in het bezit van een geboorteakte (nummer 2482/80) en heeft tevens

een attest (nummer 00 145/05) van het Hargeisa District Court voorgelegd tijdens zijn interview ten

gronde voor het Commissariaat-generaal (zie stuk 2). Dit attest heeft betrekking op de overval op de

winkel van verzoeker. De Commissaris-generaal betwist ten onrechte de bewijskracht van dit document

op grond van het feit dat bovenaan het document ‘Somali Democratic Republic’ vermeld staat, terwiji de

juiste benaming ‘Republic of Somaliland’ zou zijn. Uit het HRW rapport van juli 2009 “Gijzelaars van de

vrede - Bedreigingen voor de mensenrechten en de democratie in Somaliland” (zie stuk 3) blijkt immers

dat de rechtelijke macht in Somaliland - de regio waarvan verzoeker afkomstig is - onvoldoende

middelen heeft om behoorlijk te kunnen functioneren. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de

Commissaris-generaal een vormelijke onvolkomenheid van dit attest inroept om het terzijde te schuiven.”

4.7. De neergelegde geboorteakte kan hoogstens verzoekers voorgehouden identiteit adstrueren, maar

geenszins zijn asielmotieven. Het document van de “Hargeisha districtsrechtbank” attesteert dat twee

getuigen verklaard hebben dat verzoeker werd aangevallen en beroofd in zijn winkel en dat hij gered

werd door de politie. Getuigenissen van derden kunnen de waarachtigheid van het asielrelaas niet

garanderen, ook niet wanneer deze opgenomen worden in een attest uitgereikt door een rechtbank.

Immers het betreft in casu een bevestiging van de daarin vermelde eenzijdige verklaringen van de

getuigen op de daarin bepaalde dag en bewijst geenszins dat de eenzijdige verklaringen zelf waarachtig

zijn. Dergelijke attesten dienen derhalve hoe dan ook te worden ondersteund door geloofwaardige en

coherente verklaringen wat niet het geval is. De Raad ziet verder niet in hoe een gebrek aan middelen

kan verklaren dat een rechtbank wel in staat is een officieel, getypt en verzegeld attest op te stellen in

twee talen, maar dergelijke flagrante fout zou maken in de hoofding waardoor ze zich uitgeeft voor een

geheel andere instantie uit een ander land. Verzoeker biedt derhalve evenmin een aannemelijke

verklaring voor de bevindingen van de Commissaris-generaal aangaande de door hem neergelegde

documenten, die zijn asielmotieven geenszins ondersteunen.

4.8. Wat de algemene informatie aangaande Somaliland betreft die verzoeker toevoegt aan het

verzoekschrift dient te worden vastgesteld dat het niet kan volstaan te verwijzen naar de algemene

situatie in het land van herkomst en algemene rapporten dienaangaande om aan te tonen dat verzoeker

in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd. Deze vrees voor vervolging dient in

concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr.121.481; RvS 15

december 2004, nr. 138.480).

4.9. 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.
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5. Nopens de subsidiaire bescherming

5.1. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

5.2. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van 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. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming op dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus en hij legt Engelstalige

mensenrechtenrapporten neer maar beroept zich niet uitdrukkelijk op artikel 48/4, §2, c van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker stelt “De hierboven beschreven vrees is inderdaad redelijk, aangezien

Somalië nog steeds een van de meest onveilige plaatsen in de wereld is. Dit blijkt afdoende uit het

UNHCR rapport “Global Appeal 2010-2011” (zie stuk 4, pagina 80). Het recente HRW rapport van juli

2009 “Gijzelaars van de vrede - Bedreigingen voor de mensenrechten en de democratie in Somaliland”

geeft verder aan dat de orde en rust in Somaliland uiterst fragiel is. Dit is onder meer te wijten aan het

feit dat de drie staatsmachten niet behoorlijk functioneren. Uit het rapport blijkt dat de regering van

Somaliland de wetgeving niet respecteert, dat de rechterlijke macht onvoldoende middelen heeft en dat

ook de wetgevende macht uiterst zwak optreedt. Bovendien worden de mensenrechten in Somaliland

met de voeten getreden (zie stuk 3).”

5.3. Het een feit is van algemene bekendheid dat Somaliland een van Somalië afgescheiden staat is

zodat verzoekers opmerkingen over Somalië, de onveiligheid aldaar (p.6) en de represailles bij een

gedwongen terugkeer naar Somalië (p. 7) niet dienstig zijn. Uit de door verzoeker aangevoerde

algemene informatie blijkt enkel dat de situatie er inzake democratie en mensenrechten verontrustend

kan zijn, doch geenszins dat er in Somaliland een conflict aan de gang is in de zin van artikel 48/4, §2, c

van de Vreemdelingenwet, wat zoals verweerder terecht opmerkt bevestigd wordt in algemene

informatie toegevoegd aan het dossier.

5.4. Noch uit verzoekers verklaringen noch uit de andere elementen van het dossier blijkt dat hij voldoet

aan de criteria 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.

6. 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 achtentwintig juni tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


