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nr. 51 904 van 29 november 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 29 juli 2010 heeft

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

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

Gelet op de beschikking van 23 september 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

19 oktober 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat. T. VLAEMINCK loco advocaat

P. VAN ASSCHE en van attaché B. DIERICKX, 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 7 februari 2010 het Rijk binnen en diende op 9

februari 2010 een asielaanvraag in. Op 25 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:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten. U bent ongehuwd en hebt geen kinderen. U verliet

uw land van herkomst in januari 2010. U was niet vergezeld van enig familielid. U kwam op 7 februari

2010 in België aan, waar u op 9 februari 2010 het statuut van vluchteling aanvroeg. U bent niet in het

bezit van enig identiteitsdocument.
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Volgens uw verklaringen behoort u tot de etnische groep van de Bajuni en bent u geboren op het

eiland Koyama. U hebt uw hele leven op Koyama geleefd. Uw moeder stierf toen u nog een klein kind

was en u hebt geen broers of zussen. Uw vader was een visser. Hij deelde een vissersboot samen met

uw buur Nahoza Mussa. Geregeld kwamen milities van de Darod-clan naar Koyama en namen jonge

mannen mee die voor hen in hun militie moesten meevechten. Toen u 15 jaar oud was, werd uw vader

door een militie van de Darod meegenomen. U hebt sindsdien niets meer van hem vernomen. Na de

verdwijning van uw vader zorgde Nahoza Mussa voor u. Toen u 17 jaar oud was zijn de militieleden

opnieuw jullie eiland binnengevallen. Vele jongeren werden meegenomen. U weigerde met hen mee te

gaan. U werd hard geslagen totdat u het bewustzijn verloor. Drie andere jongeren die weigerden mee te

gaan werden die dag door de militie gedood. Nadat de militie vertrokken was, besloot Nahoza Mussa

dat het niet langer veilig was voor u op het eiland. Hij bracht u met de boot naar Mombassa, waar hij

u toevertrouwde aan een smokkelaar die John heette. Na twintig dagen verliet u Mombassa met

het vliegtuig en kwam u naar België.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u geen ernstige elementen aanbrengt die wijzen op

een gegronde vrees voor vervolging in uw land van herkomst in de zin van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951. U hebt evenmin ernstige elementen aangebracht die erop wijzen dat u in

geval van terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980 in verband

met de subsidiaire bescherming.

U hebt niet aannemelijk gemaakt dat u afkomstig bent van het eiland Koyama, waar u volgens

uw verklaringen uw hele leven hebt gewoond (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). U verklaart dat het te

voet ongeveer 6 uur duurt om van de ene kant naar de andere kant van het eiland te stappen

(zie gehoorverslag CGVS, p. 7). Verder zegt u dat u van op het eiland het vaste land moeilijk of niet kan

zien (zie gehoorverslag CGVS, p. . Uit de beschikbare informatie blijkt echter dat het eiland slechts 5 km

lang is en dat het op slechts 1,5 tot 2 kilometer van het vaste land afligt (zie informatie in het

administratief dossier). Uw verklaring dat u in uw hele leven nooit op de andere kant van het eiland bent

geweest zijn in deze context dan ook uiterst onwaarachtig.

U blijkt verder ook geen kennis te hebben van de omgeving van Koyama. U weet niet welke

de dichtstbijzijnde dorpen of steden op het vaste land van Somalië zijn. U kent geen andere eilanden in

de buurt van Koyama, terwijl Koyama deel uitmaakt van een eilandengroep (zie gehoorverslag CGVS,

p. 8). Uw verklaring dat u Koyama nooit verlaten hebt om veiligheidsredenen is op zich reeds

erg bevreemdend. De mobiliteit over zee wordt door de Bajuni net gebruikt als een middel om zich

te beschermen (zie informatie in het administratief dossier). Ook wanneer u een aantal namen

van eilanden en plaatsen in de buurt van Koyama genoemd worden (Ndoa, Kudai, Chula en Chovaye),

blijkt u er hiervan geen enkele te herkennen (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Van iemand die 17 jaar is

en heel zijn leven op één van de Bajuni eilanden heeft doorgebracht, kan redelijkerwijze verwacht

worden dat hij elementaire informatie, zoals de grootte van het eiland, de afstand tot het vaste land, de

namen van de andere Bajuni-eilanden of de namen van de dichtstbijzijnde dorpen en steden op het

vaste land, kan weergeven (of herkennen). Het feit dat u nooit naar school zou zijn gegaan kan voor

uw onwetendheid geen verklaring bieden, aangezien het hier een basiskennis betreft die opgedaan

wordt tijdens alledaagse contacten.

In deze context is ook uw verklaring dat uw vader en Nahoza hun vissen enkel naar de markt

in Mombassa brachten en nooit naar een andere haven, erg bevreemdend (zie gehoorverslag CGVS, p.

4). Uit de beschikbare informatie blijkt immers dat Mombassa op niet minder dan 500 km afstand

van Koyama afligt en een haven als Kismayo op slechts 36 km van Koyama ligt (zie informatie in

het administratief dossier).

Ook in verband met de militie die Koyama aanviel legt u verklaringen af die niet in overeenstemming

zijn met de informatie waarover het CGVS beschikt. U verklaart dat Koyama aangevallen werd door

de Wasongo, een sub-clan van de Darod (zie gehoorverslag CGVS, p. 8). Uit de beschikbare

informatie blijkt echter dat Koyama werd aangevallen door de Marehan, een andere sub-clan van de

Darod (zie informatie in het administratief dossier). De naam ‘Wasongo’ werd overigens nergens in de

beschikbare informatie teruggevonden als een clan of sub-clan in Somalië.

U legt verder ook geen documenten voor die uw identiteit, nationaliteit en reisroute kunnen staven.

Op basis van het bovenstaande dient dan ook te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk hebt

gemaakt van het eiland Koyama afkomstig te zijn, waardoor geen geloof kan gehecht worden aan uw

verklaringen betreffende uw problemen aldaar.
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In verband met uw talenkennis dient vastgesteld te worden dat wanneer u gevraagd wordt wat ‘Tikuu’

is, u hier geen antwoord op kan geven (zie gehoorverslag CGVS, p. 8), terwijl uit de beschikbare

informatie blijkt dat Tikuu de naam is die de Bajuni zelf aan hun taal ‘Kibajuni’ geven (zie informatie in

het administratief dossier). Ook is het erg bevreemdend dat u verklaart nauwelijks Swahili te verstaan

(zie gehoorverslag CGVS, p. 3), terwijl uit de beschikbare informatie blijkt dat Kibajuni een dialect is van

het Swahili en dat er nauwelijks verschillen zijn tussen het standaard Swahili en het Kibajuni. In de mate

dat aangenomen kan worden dat u wel Kibajuni zou spreken, dient opgemerkt te worden dat Kibajuni

ook in Kenia gesproken wordt (zie informatie in het administratief dossier) en het spreken van het

Kibajuni op zich geen bewijs vormt van uw afkomst of nationaliteit.

Aangezien u verklaart uw hele leven op Koyama te hebben doorgebracht dient de kennis van uw

land van herkomst in de eerste plaats te worden nagegaan aan de hand van uw kennis van uw

onmiddellijke leefomgeving. Nu vastgesteld werd dat u niet aannemelijk gemaakt hebt van Koyama

afkomstig te zijn, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de door u beweerde Somalische

nationaliteit.

Gelet op het voorgaande kan er in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een

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

van ernstige schade' zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, weerhouden

worden. U hebt ter ondersteuning van uw asielaanvraag geen documenten voorgelegd.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid op het feit dat u

minderjarig bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

geratificeerd door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker meent dat hem het “statuut van vluchteling” moet worden toegekend, “minstens de

subsidiaire bescherming”. Verzoeker beroept zich aldus op de schending van artikel 48/3 en 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 (hierna vreemdelingenwet).

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

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

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

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

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

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

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

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

(RvS 30 oktober 2008, nr. 187.504).

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekers asielaanvraag is integraal gebaseerd op zijn voorgehouden afkomst van het eiland

Koyama, dat hij diende te ontvluchten omdat hij er geviseerd werd door milities die hem gedwongen

wilden recruteren. De asielaanvraag werd afgewezen omdat verzoekers beweerde afkomst van Koyama

niet kan overtuigen, en derhalve evenmin zijn hierop gebaseerde asielmotieven.

3.1.1. De commissaris-generaal heeft terecht doorgevraagd over verzoekers regio van herkomst en

verzoeker aldus de mogelijkheid geboden zijn nationaliteit aan te tonen nu hij niet in het bezit is of kan

zijn van genoegzame identiteitsdocumenten. Verzoeker bleek echter niet in staat de vragen over zijn

directe leefomgeving navenant te beantwoorden. Verzoeker meent echter dat de CGVS zijn verklaringen

verkeerd heeft verstaan en zijn beschrijving van het eiland “dat het te voet zes uur duurt om van de ene

naar de andere kant van het eiland te stappen, en dit terwijl het eiland slechts 5 km lang is” onjuist

interpreteerde. Verzoeker stelt dat zijn verklaringen “de omvang” betreffen en maakt hierbij een
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onderscheid tussen “van de ene kant naar de andere kant te stappen door het eiland volledig af te

stappen” en “gewoon van noord naar zuid af te stappen” doch licht dit onderscheid niet nader toe. De

Raad ziet dan ook niet in wat de betekenis en relevantie is van het onderscheid dat verzoeker maakt,

noch hoe dit zou kunnen verklaren dat men enkel “door het eiland volledig af te stappen” er 6 uur over

doet om zich van de ene naar de andere kant te begeven van een eiland dat amper 5 km lang is, wat

temeer klemt nu verzoeker verklaarde “ik ben er nooit geweest” (gehoorverslag CGVS, p.7) en het

CGVS-verhoor duidelijk niet vatbaar is voor uiteenlopende interpretaties “Zijn er dorpen op Koyama?”,

het eiland Koyama “is in twee delen verdeeld, Koyami en Gaden” en “Van Koyama naar Gaden is het 6

uur te voet, maar met een ezel is het 4 tot 5 uur” (gehoorverslag CGVS, p.7). Verzoekers toelichting dat

“De afstand [tot het vaste land] van 2 km. is geen garantie om het vaste land te zien en er is geen enkel

bewijsstuk in het administratief dossier dat de verklaring van de cliënt tegenspreekt. De omstandigheid

dat het eiland zich op 2 km bevindt van het vaste land belemmert niet dat er soms moeilijkheden zijn om

het vaste land op te merken, afhankelijk van de weersomstandigheden” is niet ernstig nu in redelijkheid

niet aannemelijk is dat de weeromstandigheden hem 17 jaar hebben belet het vasteland te zien.

Overigens deze toelichting is strijdig met verzoekers verklaring ter verhoor “Het is moeilijk om te zien

omdat er vele bomen zijn” (gehoorverslag CGVS, p.7), wat evenmin kan overtuigen nu verzoeker niet

aantoont dat bomen het zicht over zee zouden (kunnen) belemmeren.

3.1.2. Verzoeker kan bezwaarlijk de hiaten in zijn verklaringen toelichten door te stellen dat hij “het

eiland nooit verlaten [heeft] om veiligheidsredenen, en dit na het verdwijnen van zijn vader toen hij 15

jaar was. Dat de buurman en zakenpartner van zijn vader uiterst omzichtig en voorzichtig omging met de

verzoeker en diens veiligheid is dan ook te verklaren door het verdwijnen van diens vader. Deze

zorgzaamheid kan niet tegen de verzoeker gebruikt worden als een ongeloofwaardigheid.” Voor zover

verzoeker 17 jaar lang op een bijzonder klein eiland woonde met een beperkt aantal inwoners waar

“iedereen kent iedereen” (zie landeninfo in administratief dossier), en zijn vader bovendien visser was, is

het ongeloofwaardig dat hij dit eiland zelf nooit heeft verlaten. Hoe dan ook, dat hij zelfs nooit de andere

kant van het eiland zou hebben bezocht is gezien de oppervlakte niet aannemelijk te meer dat hij er

woonde toen er geen veiligheidsproblemen waren en verzoeker wel naar de moskee ging en hij het vee

hoedde. Daarbij blijkt uit algemene informatie (zie landeninformatie in het administratief dossier) dat de

Bajuni net minder het slachtoffer worden van persoonlijke of politieke aanvallen omwille van hun

mobiliteit op zee. Het is dan ook niet ernstig dat verzoeker de hem voorgelegde namen van de

omliggende eilanden niet minstens herkende en foutief verklaarde dat Ndoa “is een haak om vis te

vangen”, Chula “is een soort rat” en Chovaye of Chovayi “is iets dat gezaaid kan worden” (gehoorverslag

CGVS, p. 8). Verzoeker heeft duidelijk geen perceptie van Koyama, van de ligging, de grootte en het

leven aldaar. Het kan dan ook niet verbazen dat hij verklaart dat zijn vader de vis altijd naar de haven

van Mombassa op 500 kilometer afstand zou hebben gebracht, terwijl uit informatie blijkt dat de haven

van Kismayo amper 36 kilometer van Koyama verwijderd is. Voor zover verzoeker geen moeder, broers

of zussen had maar enkel zijn vader, en altijd bij hem inwoonde en door hem werd opgevoed, mag

immers redelijkerwijze worden verwacht dat hij goed op de hoogte is van diens activiteiten te meer nu hij

zijn vader moest helpen. Verzoekers verklaringen komen geheel verzonnen voor en worden niet

geobjectiveerd.

3.2. Met betrekking tot de “Wasongo-clan” stelt verzoeker dat “deze Wasongo-clan wel vermeld [wordt]

in de literatuur die terug te vinden is op het internet, waaronder het boek van John Hanning Speke,

getiteld What Lead to the Discovery of the Source of the Nile. Daarnaast wordt de clan ook vermeld in

het bock Swahili Origins, Swahili Culture and the Shungwaya Phenomenon, gebaseerd op cen aantal

clans van de Wasongo en de Darod-clan families, Ret bock Swahili Origins, Eastern African Studies, van

James de Vere Allen, bevat de vermelding van de Wasongo-clan op pagina 124 e.v. als één van de

subclans van de Darod.” Verweerder merkt terecht op dat verzoeker “nalaat zijn uitspraak te staven door

de relevante en concrete gegevens toe te voegen aan zijn verzoekschrift” terwijl de commissaris-generaal

zich daarentegen wel baseert op informatie toegevoegd aan het administratief dossier. Verzoeker komt

derhalve niet verder dan loutere, ongestaafde beweringen die overigens bezwaarlijk zijn onwetendheden

kunnen verschonen.

3.3. Waar verzoeker tenslotte aanvoert dat “Het enkele feit dat de verzoeker verklaart geen Swahili te

spreken en dat het Kibajuni ook in Kenia wordt gesproken is onvoldoende om hieruit af te leiden dat de

verzoeker geen Somaliër zou zijn afkomstig van Koyama” gaat hij voorbij aan de overige, talrijke

bevindingen van de commissaris-generaal zoals weergegeven in de bestreden beslissing en dat de
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bestreden beslissing moet worden gelezen als geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen. Het is

het geheel van de in de bestreden beslissing opgesomde motieven die de commissaris-generaal immers

hebben doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoekers asielaanvraag. Verzoeker bevestigt

overigens ter terechtzitting dat hij het Bajuni niet spreekt en dus de taal van zijn eigen etnie en de

bevolkingsgroep op het eiland Koyama niet machtig is. Dit ondergraaft verder zijn beweerde herkomst.

3.4. Verzoeker biedt evenmin een aannemelijke verklaring voor de overige door de commissaris-

generaal correct weergegeven ongeloofwaardigheden en omissies, die de kern raken van het relaas,

pertinent zijn, en dan ook onverminderd overeind blijven. 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. Verzoeker is geheel onbekend met het eiland Koyama, met het leven op

het eiland en toont aldus geen enkele band aan met het Somalië of het eiland Koyama. Verzoekers

voorgehouden afkomst is klaarblijkelijk verzonnen en de asielmotieven die integraal gebaseerd zijn op

zijn afkomst van het eiland Koyama zijn ongefundeerd. De Raad dient vast te stellen na een grondig

heronderzoek van de stukken uit het administratief dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de

ongeloofwaardigheid van het relaas heeft besloten.

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

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

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

vreemdelingenwet. Verzoeker beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op dezelfde

elementen als voor de vluchtelingenstatus, blijft bij boute beweringen en wijst ten slotte op algemene informatie.

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 vreemdelingenwet. Wat betreft artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet

kan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts vaststellen dat verzoekers voorgehouden

Somalische identiteit en nationaliteit bedrieglijk is. Verzoeker 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 verzoeker 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.

4.2. Verzoeker toont niet aan aanspraak te kunnen maken op de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

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 negenentwintig november tweeduizend en

tien door:
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mevr.K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


