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nr. 50 863 van 8 november 2010

in de zaak RvV X / IV en 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 de verzoekschriften die X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 19 juli 2010 en op

22 juli 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 22 juni 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’s met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikkingen van 31 augustus 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN, loco advocaat T.

OP DE BEECK, en advocaat Y. VAN DEN BROEKE, loco advocaat J. BECKERS, en van attaché S.

BOTTU, 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 9 november 2009 het Rijk binnen en diende op

diezelfde dag een asielaanvraag in. Op 22 juni 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:
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“A. Feitenrelaas

U beweerde de Somalische nationaliteit te bezitten, afkomstig te zijn uit Mogadishu en te behoren tot

de Duduble-clan.

U werd geboren op een onbekende datum te Mogadishu en zou heden 19 jaar zijn. U woonde er

steeds in het Heliwaa-district. Sinds uw kindertijd baatte uw vader een kledingswinkel uit op de Bakara-

markt. Toen de UIC (United Islamic Courts) aan de macht kwamen, op een u onbekend tijdstip, kreeg

uw familie problemen met uw buurman, Abdulahi, en zijn echtgenote Maryan. U weet niet waarover de

twist tussen de 2 families precies ging. U was op dat moment niet thuis maar toen u later thuis

arriveerde kreeg u een messteek in de rug. Nadien bedaarden de gemoederen en kende uw

familieleden geen problemen meer met buurman Abdulahi en zijn familieleden. Door de oorlogssituatie

heerst er onveiligheid in Mogadishu. Ethiopiërs vuurden bommen af op uw wijk en in januari 2008

vluchtte u met uw familieleden naar Ceelasha Biyaha. In 2008 huwde u met Ali Moalim te Ceelasha

Biyaha. U verliet Ceelasha Biyaha en u reisde per auto naar Hargeisa. Vervolgens reisde u per auto

naar Djibouti alwaar u arriveerde op 3 november 2009. Op 7 november 2009 nam u een vliegtuig van

een u onbekende vliegtuigmaatschappij en reisde u naar Frankrijk. Per trein arriveerde u op 8 november

2009 in België. U vroeg asiel aan op 9 november 2009.

B. Motivering

Er dient er te worden opgemerkt dat uw verklaringen 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.

Zo blijkt uit uw verklaringen die u aflegde voor het Commissariaat-generaal dat u het niet

aannemelijk heeft kunnen maken dat u werkelijk afkomstig zou zijn uit Mogadishu en de

Somalische nationaliteit zou bezitten.

Zo laat uw socio-politieke kennis over Mogadishu en Somalië in het algemeen te wensen over.

Immers, eerst en vooral verklaarde u niet te weten hoe Mogadishu genoemd wordt door de inwoners

van Mogadishu (gehoorverslag Commissariaat-generaal dd. 31 mei 2010, p. 14) hetgeen toch

uiterst bevreemdend is gezien u verklaarde sinds uw geboorte (p. 2) tot januari 2008 (p. 3)

ononderbroken in Mogadishu gewoond te hebben. Voorts verklaarde u geen namen van

minderheidsclans of minderheidsgroepen in Mogadishu te kunnen benoemen (p. 14). Wanneer de

interviewer van het Commissariaat-generaal u de vraag stelde “Wie controleerde sinds de uitbraak van

de oorlog [het] Heliwaa-district?” (p. 9) repliceerde u aanvankelijk dat Heliwaa onder de controle was

van de UIC en dat vervolgens Al-Shabaab en Hizbul Islam kwamen (p. 9). U voegde er aan toe dat de

UIC ongeveer in 2007 aan de macht kwamen (p. 9). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-

generaal u vervolgens vroeg “Welke krijgsheren controleerden [het] Heliwaa-district vooraleer UIC aan

de macht kwam?” (p. 10) verklaarde u de krijgsheren niet bij naam te kunnen noemen (p. 10). U kon

tevens slechts één leider van Hizbul Islam bij naam noemen (p. 12) en verklaarde voorts geen leiders

van Al-Shabaab te kunnen benoemen (p. 12). Daarnaast verklaarde u in het algemeen geen krijgsheren

te kunnen benoemen die over de controle van uw district, Heliwaa, vochten gedurende de burgeroorlog

(p. 14). U beweerde geen namen van milities, krijgsheren of groeperingen te kennen die het Heliwaa-

district controleerden gedurende de burgeroorlog (p. 10). U kon evenmin toelichten welke clans sinds

het begin van de burgeroorlog in 1991 de controle hadden over het Heliwaa-district (p. 10). Ondanks het

feit dat u verklaarde dat het Heliwaa-district in hoofdzaak bevolkt wordt door subclans van de Habr Gedir

(p. 9) verklaarde u geen krijgsheren van de Habr Gedir-clan bij naam te kunnen noemen (p. 10).

Bovendien beweerde u geen krijgsheren, militieleiders of groeperingen van uw eigen Duduble-clan te

kunnen benoemen (p. 12). U verklaarde aanvankelijk dat u geen namen van krijgsheren of milities van

Hawiye kon benoemen (p. 10) waarna u er vervolgens slechts 2 kon benoemen (p. 11). U verklaarde

tevens geen namen van krijgsheren in het algemeen te kunnen benoemen die vochten in Mogadishu

vooraleer UIC of Al-Shabaab de macht grepen (p. 10). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-

generaal u vroeg “Kent u in het algemeen namen van vechtende groeperingen of milities in Somalië

naast UIC en Al-Shabaab?” (p. 10) repliceerde u “Er waren oorlogen eerder maar ik weet niet wie vocht”

(p. 10). U verklaarde verder niet te weten waarom de oorlog uitbrak in 1991 (p. 10) noch kon u toelichten

wie in 1991 vocht toen de oorlog begon (p. 10). Daarenboven kon u naast de clan Raxanwein (p. 11)

geen enkele andere clan of clangroep in Somalië benoemen die niet tot de clangroep Hawiye behoort

(p. 11). Wanneer de interviewer van het Commissariaat-generaal u vroeg waar het thuisland van uw

eigen Duduble-clan zich bevindt (p. 11) kon u slechts 2 plaatsnamen benoemen (p. 11), echter, u
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verklaarde vervolgens “geen idee” (p. 12) te hebben van waar de door u benoemde plaatsen zich

ergens bevinden in Somalië (p. 12).

Gezien uw ontoereikende kennis heeft u het niet aannemelijk kunnen maken dat u werkelijk

de Somalische nationaliteit zou bezitten. Bijgevolg kan geen geloof worden gehecht aan de door

u ingeroepen asielmotieven.

Het feit dat u uw verklaringen in de Somalische taal hebt afgelegd vormt geen afdoende bewijs van

uw beweerde Somalische nationaliteit, omdat de Somalische taal niet alleen in Somalië zelf

wordt gesproken maar eveneens in een aanzienlijk deel van de buurlanden van Somalië, zoals

Djibouti, Ethiopië en Kenia (zie informatie in administratief dossier), en doet bijgevolg geen afbreuk

aan bovenstaande vaststellingen.

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

U heeft immers 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.

Uw identiteit, nationaliteit en reisweg kunnen, bij gebrek aan geldige documenten ter zake, niet

worden nagegaan.

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. Verzoekster beroept zich in het verzoekschrift van advocaat OP DE BEECK op de “Schending van

het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, m.n. de motiveringsplicht” en in het verzoekschrift van

advocaat BECKERS op de “Schending van artikelen 2 en 3 van Wet Motivering Bestuurshandelingen” .

2.1.1. De bepalingen vervat in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna vreemdelingenwet)

hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid ze

heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. Uit de verzoekschriften blijkt ontegensprekelijk dat verzoekster kritiek uitbrengt op

de inhoud van de motivering zodat zij een beweerde schending van deze motiveringsplicht niet dienstig

kan inroepen. Aangezien verzoekster de beoordeling van de aangehaalde feiten door de commissaris-

generaal betwist, voert verzoekster de schending aan van de materiële motiveringsplicht, zodat het

middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

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

voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS), 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).

2.3. Verzoekster voert in het verzoekschrift van advocaat BECKERS de schending aan “van de regels

van evenredigheid” nu “Een enkele twijfel/onzekerheid van verweerster omtrent de socio politieke kerinis

van verzoekster, dat met een negatieve beslissing door verweerster -en aldus verwijdering van bet

grondgebied - wordt gesanctioneerd zonder een afweging te maken tussen de gevolgen van de

verwijdering, kan niet als evenredig beschouwd worden”. De beslissing van de CGVS staat geenszins in

wanverhouding tot de motieven waarop ze is gebaseerd. Verzoekster gaat eraan voorbij dat in

onderhavige procedure enkel over de status van vluchteling en de subsidiaire beschermingsstatus wordt
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geoordeeld en niet over de terugleiding of een verwijderingsmaatregel en ze niet toelicht welke socio-

politieke kennis verzoekster wel heeft. De schending van het evenredigheidsbeginsel kan niet worden

weerhouden.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster voert in het verzoekschrift van advocaat OP DE BEECK de “Schending van de

Conventie van Genève” aan en in het verzoekschrift van advocaat BECKERS de “Schending van de

invulling van het begrip “vluchteling” van artikel 1 a van Het Verdrag van Genève”.

3.2. Verzoekster steunt haar asielaanvraag uitsluitend op haar afkomst uit Somalië, waar oorlog heerst

en de situatie onveilig is. De asielaanvraag werd afgewezen omdat verzoeksters voorgehouden

Somalische afkomst niet kon overtuigen aangezien haar algemene kennis van Somalië ontoereikend is,

en in het bijzonder haar kennis inzake haar eigen leefwereld in Mogadishu, zodat haar ingeroepen

asielmotieven evenmin kunnen overtuigen.

3.3. Waar verzoekster “thans signaleert dat sommige namen die haar werden voorgelezen vreemd en

nietszeggend klonken, allicht ook omdat zij niet steeds correct werden uitgesproken door de Belgische

interviewer; Dat taal in dit soort zaken, en met name een correcte uitspraak, cruciaal kan zijn; Dat men

derhalve toch enig voorbehoud dient te koppelen aan deze conclusies” gaat zij eraan voorbij dat de

Somalische woorden haar ter verhoor niet rechtstreeks werden voorgelegd door de “Belgische

interviewer” maar dat zij werd bijgestaan door een Somalische tolk waarvan ze zowel bij het begin als

op het einde van het verhoor uitdrukkelijk aangaf dat zij deze tolk goed begreep (gehoorverslag CGVS,

p.2 en 15). Verzoekster kreeg bovendien de gelegenheid bijkomende opmerkingen te maken en heeft

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

het gehoor en de uitwisseling tussen de tolk en haarzelf. De opmerking in het verzoekschrift dat

bepaalde woorden verkeerd uitgesproken werden is bovendien louter hypothetisch, temeer nu uit het

gehoorverslag blijkt dat verzoekster alle vragen begreep en beantwoordde. Verzoekster kan dan ook

bezwaarlijk overtuigen waar zij meent haar onwetendheid te kunnen toeschrijven aan een nefaste

uitspraak van bepaalde woorden door de interviewer te meer nu haar onwetendheid ook uit het geheel

van antwoorden wordt afgeleid.

3.4. Volgens verzoekster “blijkt uit de motivering van verweerster tevens dat op bepaalde vragen,

waarop in eerste instantie geen antwoord kon gegeven worden, na enige tijd wel een antwoord kon

gegeven worden, hetgeen aantoont dat verweerster onder de indruk was van het interview. In die zin

kunnen eventuele gebrekkige antwoorden deels verklaard worden.”

3.4.1. Op elke kandidaat-vluchteling rust de verplichting om in elke fase van het onderzoek zijn

asielrelaas zo correct en volledig mogelijk te vertellen. Van een kandidaat-vluchteling mag verwacht

worden dat deze zelf, zonder daarom te zijn gevraagd, de feiten die de oorzaak waren van zijn vlucht uit

het land van herkomst nauwkeurig, zorgvuldig en op een coherente en geloofwaardige manier weergeeft

in elke fase van het onderzoek. De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is dermate

fundamenteel en ingrijpend dat hij bij machte moet zijn om desbetreffend een volledig en coherent

verhaal te vertellen. Het argument dat verzoekster onder de indruk was, doet geen afbreuk aan deze

plicht (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377). Overigens brengt elk gehoorgesprek een zekere stress en

emoties met zich mee. De interviewer houdt hiermee rekening. Uit het gehoorverslag kan hoe dan ook

niet worden afgeleid dat verzoekster enkel in de beginfase van het verhoor gebrekkige antwoorden gaf

en aangezien haar onwetendheden dermate flagrant zijn kunnen deze bezwaarlijk te wijten zijn aan de

“indrukwekkende omstandigheden” van het verhoor. Derhalve wijst de vaststelling dat verzoeksters

antwoorden uiteenlopend zijn er eerder op dat haar verklaringen leugenachtig en verzonnen zijn.

3.5. Met betrekking tot haar “onbevredigende antwoorden” op het CGVS-verhoor argumenteert

verzoekster in het verzoekschrift van advocaat OP DE BEECK “Dat dit allemaal juist is, doch dat zulks

niet wil zeggen dat verzoekster een geveinsde afkomst heeft geclaimd; Dat nuancering van deze

vaststellingen op zijn plaats is; Dat verzoekster eerst en vooral wil onderlijnen dat zij een bijzonder

beperkte scholing heeft gehad, en ongeletterd is; Dat zij slechts 19 jaar oud is, en steeds op de markt

haar vader heeft geholpen; Dat zij nooit in haar hoofd heeft geprent welke de militaire ontwikkelingen in

Mogadishu waren daarheen [lees:doorheen] de jaren; zij wilde hiervan helemaal niet weten en was
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veeleer bang van al deze zaken; Dat het dan ook niet te verwonderen valt dat verzoekster nagenoeg

niets kon noemen hiervan; zulks gaat ter plaatse op voor een substantieel aandeel van de bevolking (…)

Dat voorts het CGVS hoegenaamd geen rekening heeft gehouden met de zeer jonge leeftijd van

verzoekster. Dat dit alleszins niet blijkt uit de gevolgde methodiek in deze zaak: verzoekster kreeg

dezelfde (kennis)vragen als een volwassene, ook al kon zij daar als ongeletterde jonge vrouw zeer

weinig over weten (bv. de politiek);” In dezelfde zin stelt het verzoekschrift van advocaat BECKERS dat

er “kan verzoekster bezwaarlijk verweten worden dat haar socio politieke (wellicht wordt bedoeld socio-

politieke kennis) beperkt is over het desbetreffende land, hetgeen immers normaal is voor iemand die

amper een opleiding heeft genoten in een land dat geteisterd wordt door oorlog en extreme armoede.”

3.5.1. De commissaris-generaal heeft terecht doorgevraagd over de Somalische maatschappij en

verzoekster aldus de mogelijkheid geboden haar nationaliteit aan te tonen nu zij niet in het bezit was van

genoegzame identiteitsdocumenten. Verzoekster bleek echter niet in staat deze vragen navenant te

beantwoorden. Waar verzoekster aanvoert dat zij slechts een beperkte scholing genoot blijkt uit het

gehoorverslag dat zij enerzijds verklaarde “ik ben nooit naar school geweest” (vragenlijst, p.1) en “Ik kan

enkel een paar nummers schrijven, verder kan ik niet lezen en schrijven” (gehoorverslag CGVS, p.3)

doch anderzijds “Ging u naar de koranschool? Ja (…) Toen ik 7 jaar oud was begon ik aan de

koranschool en ik stopte in 2006” en “Ik kan de koran lezen” (gehoorverslag CGVS, p.6-7). Verzoekster

biedt geen aannemelijke verklaring voor haar tegenstrijdige verklaringen, wat de geloofwaardigheid van

haar beweerde beperkte scholing ernstig hypothekeert. Dat verzoekster al dan niet naar school ging is

hoe dan ook geheel irrelevant nu de vastgestelde onwetendheden betrekking hebben op haar eigen

leefomgeving en dagelijkse realiteit. Dit klemt temeer nu de Somalische maatschappij in essentie een

orale maatschappij is en maatschappelijke gegevens dan ook mondeling worden doorgegeven.

Verzoekster gaat eraan voorbij dat van algemene bekendheid is dat de gestructureerde clancontacten

het sociaal en economisch 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 en wordt doorheen het leven verder geïllustreerd. Verzoekster was een jonge vrouw en geen

kind zodat haar onwetendheden evenmin kunnen vergoelijkt worden door haar leeftijd te meer nu ze

enerzijds beweerde negentien jaar te zijn, maar aanvankelijk verklaarde vijfentwintig jaar te zijn (zie

verslag Dienst Vreemdelingenzaken). Verzoekster dient minstens kennis te hebben van de dagelijkse

realiteit in Somalië en haar eigen leefwereld, het is dan ook niet ernstig dat haar kennis van de lokale

situatie in Mogadishu en de clans, milities en krijgsheren die er vertoeven, alsook haar algemene kennis

van Somalië in het algemeen dermate gebrekkig is, dat zij zelfs haar eigen clan niet kon toelichten, noch

welke alternatieve benaming de inwoners van Mogadishu hun stad geven. Overigens kan worden

vastgesteld dat verzoekster in het huwelijk trad in Mogadishu en aldus minstens hieromtrent de

clansamenhorigheid en mogelijke clanbindingen moet kunnen toelichten. De vastgestelde

onwetendheden zijn pertinent, raken de kern van het asielrelaas en halen de geloofwaardigheid van

verzoeksters voorgehouden Somalische afkomst op fundamentele wijze onderuit te meer nu haar vader

jarenlang op de grote markt in Mogadishu handel dreef en ze minstens gehoord moet hebben welke

milities ze moet vrezen en waar ze heen kon voor bescherming.

3.6. Verzoekster “brengt in het kader van haar asielaanvraag een document van een officiële

gerechtelijke instantie uit Mogadishu aan, met name een origineel geboortecertificaat van de

“Municipally of Mogadishu” dd. 15/4/1991, hetwelk zonder omwegen bevestigt dat verzoekster geboren

is te Mogadishu (Stuk 2)” (…) Dit wordt daarnaast nogmaals bevestigd in een document ondertekend

door de heer Maxamed Xusseen, voorzitter van VZW Somabel waaruit blijkt dat verzoekster I) lid is van

een vzw die de belangen behartigt van Somaliërs in België en ii) dat verzoekster een Somalische is

(Stuk 3).”

3.7. Verzoekster legt bij het verzoekschrift van meester BECKERS een fotokopie van het originele

geboortecertificaat neer en toont ter terechtzitting het originele document. Verweerder merkt terecht op

dat verzoekster “allerminst aantoont waarom deze stukken niet eerder in de administratieve procedure

konden worden neergelegd”. Verzoekster gaat er hoe dan ook aan voorbij dat neergelegde documenten,

om enige bewijswaarde te hebben dienen te worden ondersteund door geloofwaardige verklaringen, wat

in casu gelet op wat voorafgaat geenszins het geval is. Het louter neerleggen van documenten is

onvoldoende om de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas te herstellen en verzoekster moet
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aannemelijk maken dat deze waarachtig en betrouwbaar zijn wat niet het geval is nu de geboorteakte

inhoudelijk gebrekkig is en op het geboortecertificaat in de rubriek ‘burgerlijke stand’ en ‘beroep’ ‘kind’

wordt ingevuld zodat dit slaat op de pasgeborene (in casu, verzoekster) terwijl hierin dient verwezen te

worden naar de moeder. Aangezien dit stuk klaarblijkelijk vals voorkomt, wordt het dan ook ingehouden

ter terechtzitting. 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). Het neergelegde attest van Somabel stelt bovendien uitdrukkelijk dat het

werd opgesteld op vraag van verzoekster en is ontegensprekelijk een complaisancestuk waaruit geen

nationaliteit kan blijken maar slechts dat verzoekster etnisch Somalische is, wat niet wordt betwijfeld.

Documenten zijn daarbij slechts een element in de beraadslaging en dienen ondersteund te worden

door geloofwaardige verklaringen. 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 documenten kunnen de ongeloofwaardigheid van

verzoeksters voorgehouden Somalische afkomst en hierop gebaseerde asielmotieven dan ook niet

vitiëren.

3.8. Verzoekster voert aan “dat het CGVS in zijn beslissing totaal geen beoordeling geeft van de

gebeurtenissen die verzoekster heeft verhaald; Dat daarvoor kennelijk geen oog meer moet zijn,

wanneer men denkt dat (via kennisvragen) betrokkene wellicht niet uit dat land afkomstig is; Dat deze

werkwijze niet verantwoord is: men dient alle aspecten van het dossier naast elkaar te beoordelen, en

niet in cascade, zoals hier gebeurt; Dat een motivering die derhalve alleen maar indirect is, niet voldoet”.

3.8.1. Aangezien verzoekster niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn uit Somalië, kunnen haar

voorgehouden asielmotieven, die zij geheel in Somalië situeert, evenmin overtuigen. Verweerder merkt

in dit verband terecht op dat “Iemand kan immers bezwaarlijk zijn vervolgd of risico op ernstige schade

lopen in een land waar zij niet eens vandaan zou komen.”

3.9. De theoretische beschouwingen en verwijzingen naar algemene wetgeving, rechtspraak en

rechtsleer in de verzoekschriften zijn tenslotte niet dienend en doen evenmin afbreuk aan de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas.

3.10. 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 roept in het verzoekschrift van advocaat OP DE BEECK de “Schending van art. 48/4

van de Vreemdelingenwet” en in het verzoekschrift van advocaat BECKERS de “Schending van de

materiële motiveringsplicht als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur met betrekking tot de weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus” in.

4.1.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit verzoeksters verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Wat betreft artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

slechts vaststellen dat verzoeksters voorgehouden Somalische identiteit en nationaliteit bedrieglijk is.

Verzoekster maakt dan ook niet aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie in

Somalië. Zoals hoger geoordeeld voert verzoekster geen nuttige elementen aan op dit punt. 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.
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4.3. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

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 acht november tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


