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nr. 48 333 van 21 september 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 17 mei 2010 heeft

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

6 mei 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 2 juli 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juli 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. KEIRSEBILCK 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. Verzoeker kwam volgens zijn verklaringen op 15 oktober 2008 het Rijk binnen en diende op 10

november 2009 een tweede asielaanvraag in zonder terug te keren naar zijn land. Op 6 mei 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 verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn van het eiland Chula en te

behoren tot de minderheidsgroep Bajuni.

Op 15 oktober 2008 diende u een eerste asielaanvraag in, bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

werd door het Commissariaat-generaal genomen dd. 23 juni 2009. Op 9 juli 2009 diende u bij de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen een beroep in tegen deze beslissing doch de beslissing van het
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Commissariaat-generaal werd gehandhaafd bij arrest van 13 oktober 2009. U keerde niet naar uw land

van herkomst terug.

Op 10 november 2009 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit uw

verklaringen voor de Dienst Vreemdelingenzaken (dd. 25 januari 2010) en het Commissariaat-generaal

(dd. 29 april 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 Somalisch

paspoort op naam van Yasir Amair Hamid (nr. A 01309850) uitgegeven te Mogadishu dd. 8 november

2007, een persoonlijke brief geschreven door uw nonkel Awadhi dd. 2 juli 2009, een envelop van DHL

(shipment no. 3532472311) waarmee het door u voorgelegde Somalisch paspoort en de door u

voorgelegde persoonlijke brief mee verstuurd zouden zijn en een medisch attest op naam van Ameir

Hamid Yasir uitgegeven door Dr. W. Hoogmartens dd. 9 november 2009 te Hooglede.

U verklaarde dat u subsidiaire bescherming wenst te krijgen.

B. Motivering

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

tweede asielaanvraag voorlegde onvoldoende blijken 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

Commissariaat-generaal op 23 juni 2009 een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus werd genomen op basis van de bedrieglijkheid van uw verklaringen.

Meer bepaald werd in deze beslissing gesteld dat u het niet aannemelijk heeft kunnen maken dat u

werkelijk de Somalische nationaliteit zou bezitten. In het licht hiervan werden de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten — die zich in Somalië zouden afgespeeld hebben — dan ook in twijfel getrokken.

Vervolgens werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dd. 13 oktober 2009 geconcludeerd

dat uw beroep verworpen werd gezien verzoekende partij niet ter terechtzitting verschenen is en

evenmin werd vertegenwoordigd (zie arrest RVV nr. 43473) hetgeen toch een ernstige aanwijzing is

voor het gebrek aan belangstelling wat betreft de door u ingediende asielaanvraag.

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 Somalisch paspoort op naam van Yasir Amair Hamid (nr. A

01309850) uitgegeven te Mogadishu dd. 8 november 2007 kan het volgende gezegd worden. Eerst en

vooral kan gesteld worden dat het merkwaardig is dat u tijdens uw gehoor bij de Dienst

Vreemdelingenzaken in het kader van uw eerste asielaanvraag dd. 28 oktober 2008 beweerd had in

Somalië slechts in het bezit te zijn geweest van een geboortecertificaat (gehoorverslag Dienst

Vreemdelingenzaken dd. 28 oktober 2008, punt 21) hoewel u in het kader van uw tweede asielaanvraag

een Somalisch paspoort voorlegt dat reeds uitgegeven blijkt te zijn op 8 november 2007 (zie informatie

in administratief dossier) en waarvan u beweerde dat u het persoonlijk ging afhalen in Mogadishu met

het oog op het aanvangen van verdere studies in het buitenland (gehoorverslag Commissariaat-

generaal dd. 30 april 2010, p. 3). Uw vergoelijking voor deze anomalie, namelijk dat u niet in het bezit

was van het paspoort bij aanvang van uw eerste asielaanvraag in Belgie (p. 5) is weinig overtuigend

gezien er u tijdens uw gehoor voor de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van uw eerste

asielaanvraag expliciet gevraagd werd naar ontbrekende documenten (punt 21) en u hierop duidelijk

repliceerde "Ik was in Somalië enkel in het bezit van mijn geboorteakte" (punt 21). Ten tweede is het

merkwaardig dat u tijdens uw opeenvolgende asielaanvragen steeds beweerde op het eiland Chula

gewoond te hebben hoewel het door u voorgelegde paspoort stelt dat u gedomicilieerd bent in

Mogadishu (zie informatie in administratief dossier). Uw vergoelijking voor de foutieve notering van uw

woonplaats in uw paspoort, meer bepaald dat het moeilijk is voor eilandbewoners om een paspoort te

krijgen indien je zegt geboren te zijn op het eiland (p. 3) kan weinig overtuigen gezien op het door u

voorgelegde paspoort uitdrukkelijk als geboorteplaats [het eiland] Chula wel staat vermeld (zie

informatie in administratief dossier). Ten derde stelt informatie waar het Commissariaat-generaal over

beschikt het volgende "Door het wegvallen van een centrale overheid in 1991 is er geen internationaal

erkende instantie meer die Somalische paspoorten uitgeeft of de geldigheidsduur ervan verlengt.

Reisdocumenten die doorgaan voor Somalische paspoorten zijn in Somalië en in de buurlanden op de

markten te koop." (zie informatie in administratief dossier) hetgeen de authenticiteit van het door u

voorgelegde paspoort in verdere mate ondermijnt.
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De door u voorgelegde persoonlijke brief geschreven door uw nonkel Awadhi dd. 2 juli 2009 kan

bezwaarlijk als objectief bewijsmateriaal beschouwd worden gezien de door u voorgelegde persoonlijke

brief opgesteld werden op basis van verklaringen van derden. Deze vaststellingen laten toe te stellen

dat de door u voorgelegde persoonlijke brief geen enkele garantie van betrouwbaarheid biedt en dat u

bijgevolg uw vrees voor vervolging in het kader van uw tweede asielaanvraag niet aannemelijk heeft

gemaakt.

Van de door u voorgelegde envelop van DHL (shipment no. 3532472311) waarmee het door u

voorgelegde Somalisch paspoort en de door u voorgelegde persoonlijke brief mee verstuurd zouden zijn

vanuit Somalië kan enerzijds opgemerkt worden dat uw verklaringen betreffende welke documenten

zich precies in de envelop bevonden geenszins geverifieerd kunnen worden. Anderzijds kan opgemerkt

worden dat het feit dat u een zending van DHL uit Somalië zou ontving geenszins als bewijs geldt van

de door u beweerde Somalische nationaliteit.

Wat betreft het door u voorgelegde medisch attest op naam van Ameir Hamid Yasir uitgegeven door Dr.

W. Hoogmartens, huisarts, dd. 9 november 2009 te Hooglede en uw verklaringen dat u kamp met

psychologische problemen (p. 5) kan het volgende opgemerkt worden. De in het medisch attest van uw

behandelende geneesheer vermelde observaties blijken niet van die aard zijn de hierboven in de

beslissing opgesomde rnotieven te wijzigen. Immers, uw behandelende huisarts kan zich hoogstens

uitspreken over uw letsels en uw psychologische situatie in België, zonder hierbij uitsluitsel te kunnen

geven over de oorzaak of identiteit van de daders en hun motieven, vermits hij geen getuige was en zich

in dit verband enkel kan baseren op de door u afgelegde verklaringen.

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 rebel 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

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

tegenstrijdigheden aan een inhoudelijke kritiek. Hij 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. Verzoeker roept een “schending van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van Vluchteling

van 28 juli 1951 en van het begrip” in.

3.2. Verzoeker diende een tweede asielaanvraag in. De eerste asielaanvraag werd door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen afgewezen omdat verzoeker zijn

Somalische identiteit en afkomst van het eiland Chula niet aannemelijk maakte en derhalve evenmin zijn

asielmotieven. In het kader van zijn tweede asielaanvraag volhardt verzoeker in zijn beweerde

Somalische nationaliteit, alsook in zijn asielrelaas “het verhaal blijft hetzelfde” (gehoorverslag CGVS,
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29.04.2010, p.2) en legt als nieuwe elementen een Somalisch paspoort, een brief van zijn oom A. over

Somalië en de ziekte van zijn moeder, een medisch getuigschrift aangaande zijn psychologische

problemen en een enveloppe van DHL neer (verklaring DVZ, 25.01.2010).

3.3. Verzoekers eerste asielaanvraag werd geweigerd door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Het beroep bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen werd, gelet op

artikel 39/59, § 2, tweede lid vreemdelingenwet, verworpen omdat verzoeker niet ter terechtzitting

verscheen noch vertegenwoordigd werd. Volgens het verzoekschrift had hij “de beroepsprocedure voor

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen niet (…) verder gezet in samenspraak met zijn voormalig

raadsman”. Hij zou een “weloverwogen keuze gemaakt [hebben] om een nieuwe asielaanvraag in te

dienen in plaats van zijn beroepsprocedure verder te zetten gelet op de nieuwe documenten waarover

verzoeker ondertussen beschikte”. Daargelaten dat dit strijdig is met verzoekers verklaringen op het

Commissariaat-generaal “u kwam niet opdagen op de zitting? Waarom? Ik ontving geen uitnodiging voor

de zitting van de RVV” (gehoorverslag CGVS29.04.2010, p.2) berust verzoekers handelwijze gelet op

artikel 39/76 vreemdelingenwet, op een oneigenlijk gebruik of misbruik van de asielprocedure. Dit haalt

verzoekers algehele geloofwaardigheid op fundamentele wijze onderuit.

3.4. Verzoeker ontkent niet dat zijn verklaringen tijdens zijn eerste asielaanvraag onvoldoende waren om

zijn asielrelaas te staven en meent “de reden voor de vage kennis van verzoeker over de toestand in

Somalië [is] het trauma dat hij daar heeft opgelopen alsook de zenuwen tijdens de ondervraging door

het CGVS”. De loutere verwijzing naar psychologische problemen is, gezien de aard en de omvang van

verzoekers gebrekkige kennis, onvoldoende om de geloofwaardigheid in zijn relaas te herstellen. Zo is

verzoeker niet enkel onbekend met de bevolkingsgroepen op zijn kleine eiland (“Wonen er Darod op de

Bajuni-eilanden?” “nee” zie eerste CGVS-verhoor p. 9), noch wist hij wie het eiland controleerde terwijl

zeker in het kader van zijn opgeworpen problemen, het belang van een niet-Badjuni-leider essentieel

was en stelt de eerste beslissing van de CGVS dat “kan gezegd worden dat het bevreemdend is dat u –

zelfs niet bij benadering - kon toelichten wanneer de Darod dan wel invasies deden (p. 8 en 9), niet kon

toelichten welke subclans van Darod invasies deden (p. 9) en niet kon preciseren welke Darod-

groeperingen invasies deden (p. 9). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal u

vervolgens vroeg “Weet u of de Majertein en Marehan subclans invasies deden op de [Bajuni-

]eilanden?” (p. 9) repliceerde u dit niet te weten (p. 9). Voorts beweerde u verkeerdelijk dat naast de

Darod geen andere clans invasies deden op de Bajuni-eilanden (p. 9) en dat enkel de Darod invasies

deden op de Bajuni-eilanden (p. 9) (zie informatie in administratief dossier). Vervolgens verklaarde u dat

generaal Morgan de leider was van het SNF (p. 9) doch u kon niet verduidelijken of het al dan niet de

troepen van generaal Morgans SNF waren die invasies deden op de Bajuni-eilanden (p. 9) hoewel uit

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt dat de milities van SNF wel degelijk

overstaken naar de eilanden voor de kust en zich aldaar schuldig maakten aan plunderingen van Bajuni-

eigendommen (zie informatie in administratief dossier). Voorts is het uiterst merkwaardig dat u

de volgende termen niet bleek correct te kunnen toelichten: Ngweningweni (p. 11), Yundu-Yundu (p.

11), Kuyumbi (p. 11), Jazira (p. 11), Taraab (p. 11) en Bangadini (p. 12) hoewel men toch zou

kunnen verwachten dat indien u werkelijk als Bajuni uw gehele leven op Chula gewoond zou hebben

deze termen correct zou kunnen benoemen (zie informatie in administratief dossier)”. Verzoeker vertoont

aldus geen lacunaire of mogelijk door psychologische moeilijkheden vertroebelde kennis, hij heeft geen,

laat staan elementaire, kennis van het kleine eiland waar hij beweert geboren en opgegroeid te zijn en

tot zijn negentien jaar heeft rondgelopen. Dit klemt temeer daar verzoekers onwetendheid met zijn

achtergrond te maken heeft en niet met de feiten waarop hij zijn asielrelaas steunt en uit het

gehoorverslag van 29 april 2010 blijkt dat hij wel degelijk vragen over zijn omgeving in België kan

beantwoorden alsook de vragen over de documenten. Er kan dan ook verwacht worden dat verzoeker

zijn vertrouwde omgeving overtuigend kan toelichten. Dit is niet het geval. Uit wat verder blijkt staat

verzoekers psychologische toestand hem evenmin in de weg om gericht valse stukken neer te leggen

met als doel de Belgische asielinstanties te misleiden. Uit verzoekers verklaringen kan enkel vastgesteld

worden dat verzoeker nooit op de Badjuni-eilanden verbleef of deze heeft bezocht, noch dat hij bekend

is met Somalië. In zoverre verzoeker problemen had, kunnen deze dan ook niet met Somalië in verband

worden gebracht. Verzoekers identiteit en nationaliteit komen dan ook bedrieglijk voor.

3.5. Verzoeker legt een Somalisch paspoort neer. Gelet op de uitvoerige beoordeling van dit document

door de commissaris-generaal, zoals weergegeven in de bestreden beslissing, kan verzoeker

bezwaarlijk worden bijgetreden waar hij stelt dat “Indien het CGVS effectief twijfelde aan de echtheid van
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het voorgelegde paspoort, diende het CGVS het document verder te onderzoeken. Op het paspoort is,

afgezien van de verkeerd aangegeven woonplaats, echter niets op aan te merken. Het paspoort is wel

degelijk geldig en toont genoegzaam zijn afkomst en nationaliteit aan”. Verzoeker gaat klaarblijkelijk uit

van een onvolledige of onzorgvuldige lezing van de bestreden beslissing. Dit klemt te meer nu verzoeker

tevens betoogt dat “de authenticiteit van het paspoort van verzoeker ten onrechte [werd] miskend. Het

paspoort werd naar aanleiding van zijn meerderjarigheid aangevraagd in Mogadishu. Officiële papieren

zoals geboorteakten en paspoorten kunnen niet in Chula maar wel in Mogadishu worden aangevraagd.

Op het paspoort van verzoeker staat als opgegeven woonplaats Mogadishu hoewel hij steeds in Chula

heeft gewoond. Indien verzoeker echter Chula had opgegeven als huidige woonplaats, zou hij langer

moeten wachten op zijn paspoort gelet op de conflicten tussen Mogadishu en Chula. Aangezien

verzoeker samen met zijn nonkel slechts enkele dagen in Mogadishu bleef, werd gemakshalve

Mogadishu in plaats van Chula als woonplaats opgegeven.” Verzoeker gaat immers voorbij aan de

essentie van de bestreden beslissing, met name dat in Somalië geen paspoorten kunnen worden

uitgereikt aangezien het land geen administratieve structuren bezit nu na 1991 het land in totale chaos

verviel en de oorlog naast alle gebouwen ook de staatsinstellingen heeft vernield. Verzoeker toont dan

ook niet aan waar in Mogadishu al een dienst zou bestaan waar paspoorten worden uitgereikt, welke

ambtenaren deze bemannen en onder wiens autoriteit ze zouden werken. Het paspoort is dan ook een

vals stuk gefabriceerd voor onderhavige procedure. Dat de erin vermelde gegevens zoals de woonplaats

en datum van uitreiking niet stroken met verzoekers verklaringen kan dit slechts versterken.

Daarenboven wordt ter terechtzitting zowel verzoeker als verwerende partij geconfronteerd met de

vervalsingen in het paspoort in het bijzonder op pagina 2 waar het nummer, de stempels en de

handtekeningen voorkomen. Het stuk wordt dan ook ingehouden. Het louter neerleggen van

documenten is hoe dan ook onvoldoende om de hiaten in en de ongeloofwaardigheid van de

verklaringen te herstellen.

3.6. De overige neergelegde documenten kunnen verzoekers beweerde Somalische nationaliteit, en

hierop gebaseerde asielmotieven evenmin adstrueren. De brief van zijn oom heeft geen officieel noch

een objectief karakter en werd opgesteld op vraag van verzoeker zodat hieraan geen bewijswaarde kan

gehecht worden. Verzoeker kan niet worden bijgetreden waar hij stelt dat uit het neergelegde medische

attest blijkt “dat de voormelde feiten traumatiserend waren voor verzoeker en reden genoeg om Somalië

te ontvluchten gelet op de gegronde vrees voor vervolging”. Een medisch attest is immers geen sluitend

bewijs voor de omstandigheden waarin de patiënt de medische problemen opliep. De arts doet

vaststelling betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt; rekening houdend

met zijn bevindingen kan de arts vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen;

desalniettemin moet worden opgemerkt dat een arts nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke

omstandigheden kan schetsen waarbij de medische problemen werden opgelopen (RvS 10 juni 2004,

nr. 132.261; RvV 11 juni 2008, nr. 12.474; RvV 10 oktober 2007, nr. 2468). De neergelegde enveloppe

van DHL tenslotte kan hoogstens aantonen dat verzoeker post ontving, doch toont evenmin zijn

beweerde Somalische identiteit aan, laat staan zijn asielmotieven. Hoe dan ook is dit in casu gesteund

op verzoekers verklaringen aan de dokter over zijn ‘thuisland’ dat niet nader wordt toegelicht en zoals de

verwerende partij terecht stelt is dit thuisland niet Somalië.

3.7. Verzoekers voorgehouden Somalische nationaliteit is bedrieglijk, alsook zijn hierop gebaseerde

asielmotieven. Het betoog dat “algemeen geweten [is] dat Somalië en in het verlengde daarvan Chula,

een broeihaard van conflicten is. Moord, verkrachting, overvallen, piraterij en diefstallen vormen er de

normaalste zaak van de wereld. Ook het eiland Chula is onderhevig aan deze wantoestanden. Vandaar

dat verzoeker wel degelijk een meer dan aanvaardbare reden heeft om het statuut van vluchteling te

verkrijgen” alsook de verwijzingen naar de algemene situatie in Somalië, zijn dan ook irrelevant. De

verwijzingen in het verzoekschrift naar algemene rechtsleer en het “handboek van het UNHCR” doen

geenszins afbreuk aan de ongeloofwaardigheid van verzoekers voorgehouden identiteit en nationaliteit.

3.8. 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
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5. Artikel 3 EVRM stemt inhoudelijk overeen met artikel 48/4, §2, b van de vreemdelingenwet. Aldus

wordt getoetst of in hoofde van verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit 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). Verzoeker meent in aanmerking te komen

voor het subsidiair beschermingsstatuut en roept een “schending van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet” in.

5.1. Wat betreft de subsidiaire bescherming kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts

vaststellen dat verzoeker zijn Somalische identiteit en nationaliteit niet aantoont, noch aannemelijk

maakt. Verzoeker maakt 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 verzoeker geen nuttige elementen aan op dit punt en waren zijn verklaringen dermate

onvoldoende dat zijn beweerde nationaliteit bedrieglijk voorkomt en hij niet aantoont ooit in Somalië te

hebben verbleven laat staan er vervolgd te zijn geweest. 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).

5.2. Verzoeker 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.

6. Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

7. Verzoeker voert de schending aan van artikel 23 van de Belgische grondwet maar doet ter

terechtzitting afstand van dit middel.

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 éénentwintig september tweeduizend en tien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


