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nr. 93 325 van 11 december 2012

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 23 augustus 2012

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

staatlozen van 25 juli 2012.

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 25 september 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 oktober 2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. PIROTTE verschijnt

voor de verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 14 augustus 2011 het Rijk binnen en diende op

16 september 2011 een asielaanvraag in. Op 25 juli 2012 werd een beslissing tot weigering van de

hoedanigheid van vluchteling en tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen in de zin

van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

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

vreemdelingenwet). Het onderhavige beroep is gericht tegen deze beslissing.

1.2. De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U beweert de Somalische nationaliteit te bezitten en te behoren tot de Biyomal-clan

(Dir Mahad<Biyomal<Daado<Salebaan). U werd op 26 augustus 1993 geboren te Afgoye. Uw moeder

N.G.T. overleed toen u 2 jaar oud was. Sindsdien werd u opgevoed door uw tante N.G. W.. In 1998, op

vijfjarige leeftijd, verhuisde u samen met uw tante N.G. W. naar de Verenigde Arabische Emiraten. U

verbleef er onder een valse identiteit, namelijk als N.A.K., van Somalische nationaliteit. U moest

regelmatig uw verblijfsvergunning laten verlengen. Dit ging gepaard met een medisch onderzoek. Op 24

mei 2010 werd op zo’n onderzoek hepatitis B bij u vastgesteld. Daarom kreeg u op 31 mei 2011 een

bevel om het grondgebied te verlaten. Op 21 juni 2010 keerde u terug naar Somalië. Uw tante N.G. W.

vergezelde u. U verbleef 3 dagen bij uw oom in Mogadishu. Daarna keerde u terug naar Afgoye, meer

bepaald de wijk Dhaga Tur. U woonde er samen met uw tante N.G. W.. Uw vader J.G.O. was inmiddels

hertrouwd met K.M. en had samen met haar 2 kinderen: S. en K.. Uw vader woonde met hen

samen, maar kwam u regelmatig bezoeken. Tijdens uw verblijf in Somalië ging u soms naar de markt of

bracht u uw vader een bezoekje. Het grootste deel van de tijd bleef u echter binnenshuis. Op 30

augustus 2011 kwamen 3 mannen van Al Shabaab naar uw huis. Uw tante was thuis en uw vader was

op bezoek. Ze vroegen naar u en zegden dat u geen sluier droeg en een spion was. U hoorde het

gesprek vanuit uw slaapkamer en kwam buiten in uw pyjama. De mannen van Al Shabaab bevolen u uw

kleren en hoofddoek aan te doen en naar beneden te komen. Uw vader zei dat ze u niet mochten

meenemen. Vervolgens sloegen ze uw vader. De mannen doorzochten uw kamer en vonden uw laptop.

Op de laptop zagen ze moderne films en foto’s van u in Westerse kledij en foto’s waarop u aan het

roken bent. De mannen van Al Shabaab namen uw laptop mee en arresteerden u. U werd meegenomen

naar een nabijgelegen politiekantoor. U zat er samen met een oudere vrouw opgesloten. ’s Nachts werd

u meegenomen door de bewakers en door meerdere mannen verkracht. U overwoog de oversten van

Al Shabaab te vertellen over het wangedrag van de bewakers, maar uw medegevangene raadde u dit

af. De volgende dag kwam een man van Al Shabaab naar uw cel en werd u staat van

beschuldiging gesteld. Hij zei dat u een spion was omdat u teruggekeerd was uit het buitenland.

Daarnaast was uw kledij zondig en in strijd met de religieuze voorschriften. Uw straf bestond uit 25

slagen. U zou ook verplicht worden om deel te namen aan de jihad en zou zelfmoordaanslagen moeten

plegen. U weigerde en zei dat ze u mochten doden. De man van Al Shabaab was boos en zei dat op

vrijdag een beslissing genomen zou worden. U kreeg geen eten of drinken meer. Op vrijdag 1

september 2011 werd u aangesproken door een jongeman die uw vader kende. Hij wilde u helpen om te

ontsnappen. U werd naar buiten gebracht. Daar wachtte uw halfbroer S. u op. Hij bracht u naar

Mogadishu. U verbleef gedurende 13 dagen bij uw oom in Mogadishu. Op 13 september 2011 nam u

het vliegtuig, in het bezit van een vals Brits paspoort. Via een overstap in Dubai en Doha kwam u op 14

september 2011 in België aan. Op 16 september 2011 vroeg u asiel aan bij de Belgische

asielinstanties. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een

uitwijzingsbevel van de Verenigde Arabische Emiraten, een geboorteakte en identiteitskaart, artikels

over de gezondheidsscreening in de Verenigde Arabische Emiraten en 2 medische attesten betreffende

de vaststelling dat u drager bent van het hepatitis B virus.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw 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 aannemelijk te maken.

Met betrekking tot de door u ingeroepen vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan de bedenking gemaakt worden dat u het niet aannemelijk

heeft gemaakt dat u werkelijk de Somalische nationaliteit zou bezitten.

Ten eerste kunnen volgende opmerkingen gemaakt worden bij uw geografische kennis over

uw regio van herkomst: de stad Afgoye in het bijzonder en Somalië in het algemeen. U legt

hierover gedetailleerde verklaringen af en tekent een uitgebreid grondplan van Afgoye en de wijken in

Afgoye (gehoor CGVS, p.6 + toegevoegde notities). Deze uitgebreide kennis valt echter moeilijk te

rijmen met uw verklaring dat u slechts 1 jaar in Afgoye woonde - van 21 juni 2010 tot 1 september 2011

-, volgens uw verklaringen niet veel buiten kwam en de meeste getekende plaatsen nog nooit gezien

heeft. U verklaarde dat u deze kennis verkreeg via uw vader en via bezoekers (gehoor CGVS, p.6,7,10).

Hiermee geeft u impliciet aan dat de gegeven informatie geen ‘doorleefde’, maar eerder ‘gestudeerde’

kennis is. Verder doen weinig tot geen van de 21 benoemde omliggende dorpen van Afgoye een belletje

bij u rinkelen (gehoor CGVS, p.14,15).

Ten tweede laat uw socio-politieke kennis over uw regio van herkomst te wensen over. U

verklaart dat u van 21 juni 2010 tot 1 september 2011 in Afgoye verbleef. Wanneer gevraagd wordt
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naar belangrijke gebeurtenissen in Afgoye tijdens deze periode en u meermaals op het belang

hiervan gewezen wordt, slaagt u er enkel in te antwoorden dat Al Shabaab soms mensen mishandelde

op de markt en dat mensen moesten toekijken (gehoor CGVS, p.11). Wanneer u gevraagd werd of u

weet hebt over de instelling van een khat-verbod door Al Shabaab stelt u dat Al Shabaab al aan de

macht was toen u in Afgoye aankwam en mensen die slagen kregen soms betrapt waren met khat

(gehoor CGVS, p.11). Volgens de beschikbare informatie op het CGVS (die is toegevoegd aan het

dossier) blijkt dat Al Shabaab pas in juli 2011, dus een jaar na uw aankomst, een khat-verbod instelde in

Afgoye. Wanneer u gevraagd werd of u weet of de ramadan in augustus 2011 vlot verlopen is en of er

zich incidenten hebben voorgedaan, antwoordt u dat u zich niets bijzonders kan herinneren (gehoor

CGVS, p.11). Nochtans beschikt het CGVS over informatie (die is toegevoegd aan het dossier) dat Al

Shabaab in augustus 2011 na een grote zoekactie ten minste 15 mensen arresteerde in Afgoye omdat

ze niet zouden deelnemen aan de Ramadan. Ook vrouwen werden gearresteerd omdat ze geen

gepaste kleren droegen. Wanneer u gevraagd werd of u iets weet over een herdenking van de dood van

Osama Bin Laden, antwoordt u dat niets weet over een herdenking en dat u enkel weet dat Al Qaeda en

Al Shabaab samenwerken (gehoor CGVS, p.11). Nochtans beschikt het CGVS over informatie (die is

toegevoegd aan het dossier) dat Al Shabaab begrafenisceremonieën verbood, maar in augustus 2011 in

Afgoye wel een grote herdenking organiseerde naar aanleiding van het overlijden van Osama Bin

Laden. Wanneer u gevraagd werd of u iets weet over de start van een officiële samenwerking tussen Al

Shabaab en Hizbul Islam, antwoordt u dat u jong bent en de politiek niet kent, maar al gehoord hebt van

Hizbul Islam (gehoor CGVS, p.12). Volgens de beschikbare informatie op het CGVS (die is toegevoegd

aan het dossier) blijkt dat Al Shabaab en Hizbul Islam in december 2010 in Afgoye met veel toeters en

bellen hun samenwerking bekrachtigden. Op die manier kreeg Al Shabaab een voet aan de grond in

Afgoye. U verklaarde echter dat Al Shabaab steeds de controle over Afgoye had sinds u er verbleef

(gehoor CGVS, p.10). U verklaart uw gebrekkige kennis aan de hand van het feit dat u meestal in huis

moest blijven omdat u een vrouw bent (gehoor CGVS, p.10,11). Hiermee overtuigt u niet. U legde

immers gedetailleerde verklaringen af over wijken, ziekenhuizen, moskees, straten, scholen, markten,…

in Afgoye (gehoor CGVS, p.6 + toegevoegde notities) en verklaarde dat u die plaatsen niet zelf zag,

maar erover hoorde via uw vader en mensen die op bezoek kwamen (gehoor CGVS, p.6,7,10,11).

Aangezien u volgens uw verklaringen zoveel kennis kon vergaren uit de dingen die uw vader en

bezoekers u vertelden, is het opmerkelijk dat u zo weinig weet te vertellen over socio-politieke

gebeurtenissen in Afgoye gedurende de periode dat u er verbleef. Men zou immers verwachten dat uw

vader en de bezoekers u dan ook ook veel zouden vertellen over socio-politieke gebeurtenissen in

Afgoye.

Ten derde blijkt uit uw gehoor voor het CGVS dat uw algemene kennis van het

Somalische clansysteem beperkt is. U behoort tot de Biyomal<Daado< Salebaan subclan. Naast de

Salebaan kunt u echter geen enkele andere subclan van uw eigen Daado-subclan benoemen (gehoor

CGVS, p.3). De tweede vrouw van uw vader, K.M., behoort tot de Abgal-clan. U slaagt er echter niet in

om haar subclan te benoemen. U kunt ook geen enkele andere subclan van de Abgal-clan benoemen

(gehoor CGVS, p.3,4). U stelt dat u uw kennis over de wijk Afgoye verkreeg via uw vader en via

bezoekers. U stelt dat deze bezoekers F., N. en I. zijn (gehoor CGVS, p.10,11). Wanneer gevraagd

wordt tot welke clan deze personen behoren antwoordt u dat u het niet weet. U stelt zelfs dat het u

niet interesseert (gehoor CGVS, p.11). Men zou nochtans verwachten dat deze bezoekers, die u

volgens uw verklaringen zoveel vertelden over de wijk Afgoye (gehoor CGVS, p.6,7,10,11) tenminste

ook zouden vertellen tot welke clan ze behoren. Het valt ook op dat u lang moet nadenken voor u weet

dat de Geledi, een veel voorkomende stam in Afgoye tot de Rahanweyn stam behoren en dat de

Wa’adaan, een veel voorkomende stam in Afgoye tot de Hawiye stam behoren (gehoor CGVS, p.12).

Het feit dat u hier lang over moest nadenken duidt opnieuw eerder op ‘gestudeerde’ kennis in plaats van

op ‘doorleefde’ kennis. De vaststellingen van uw gebrekkige kennis over uw eigen clan, de clan van

de tweede vrouw van uw vader, de clan van de 3 bezoekende vrouwen en de voorkomende clans in

Afgoye zijn bevreemdend gezien het belang van clankennis in de Somalische samenleving. Uit

informatie waarover het CGVS beschikt, en die toegevoegd is aan het dossier, blijkt dat in de

Somalische samenleving genealogische afstammingslijnen aan kinderen aangeleerd worden vanaf een

zeer jonge leeftijd en patriarchale afstamming tot in de details mondeling wordt doorgegeven.

Er moet bovendien opgemerkt worden dat geen geloof gehecht kan worden aan uw terugkeer

naar Somalië op 21 juni 2010. Vooreerst is het weinig aannemelijk dat iemand vrijwillig zou beslissen

terug te keren naar Somalië. U werd weliswaar aangemaand om de Verenigde Arabische Emiraten

te verlaten, maar u besliste volgens uw verklaringen zelf om terug te keren naar Somalië (gehoor

CGVS, p.5). Daarbij legt u geen enkel document, zoals bijvoorbeeld een vliegtuigticket, neer om uw
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vermeende terugkeer naar Somalië te onderbouwen. U legt weliswaar een geboorteakte en

identiteitskaart neer, die u op 10 augustus 2010 te Mogadishu verkregen zou hebben. U weet echter niet

te overtuigen betreffende de manier waarop u deze documenten verkregen hebt. U stelt enkel dat uw

vader en oom uw foto namen en dat u niet weet waar ze het registreerden (gehoor CGVS, p.8). Het

CGVS beschikt bovendien over informatie, die toegevoegd werd aan het dossier, die stelt dat de

bewijswaarde van Somalische documenten na 1991 erg relatief is. Sinds het begin van de burgeroorlog

in 1991 functioneren de besturen niet meer. Legale documenten werden sindsdien ‘geprivatiseerd’ en

een verhandelbaar product. Dergelijke documenten kunnen gemakkelijk op de zwarte markt gekocht

worden, bijvoorbeeld in Mogadishu. Niemand is in staat om documenten uit Somalië op hun echtheid

te controleren. Bovendien bevestigt uw ondermaatse.kennis over socio-politieke gebeurtenissen in

Afgoye tussen 21 juni 2010 en 1 september 2011 dat geen geloof gehecht kan worden aan uw verblijf

in Somalië van 21 juni 2010 en 13 september 2011.

Uit alle voorgaande opmerkingen dient te worden geconcludeerd dat er geen geloof gehecht

kan worden aan uw bewering de Somalische nationaliteit te bezitten. Uw kennis van het land

dient immers in de eerste plaats te worden afgetoetst aan uw kennis van uw

onmiddellijke leefomgeving. 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). Het feit dat u de Somalische taal

spreekt doet bijgevolg geen afbreuk aan bovenstaande vaststelling over de ongeloofwaardigheid van uw

Somalische nationaliteit.

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

U heeft immers tijdens uw asielaanvraag 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.

Wat de door u neergelegde documenten betreft: de kopie van het uitwijzingsbevel van de

Verenigde Arabische Emiraten (hierna VAE) en de artikels over de gezondheidsscreening in de

Verenigde Arabische Emiraten geven enkel informatie over het feit dat genaamde N.A.K., de

naam waaronder u volgens uw verklaringen in de VAE verbleef (gehoor CGVS, p.9), de VAE moest

verlaten na de vaststelling van het virus hepatitis B en dat het beleid in de VAE hieromtrent later

versoepeld werd. Uit dit document kan dan ook niet afgeleid worden of het wel degelijk u, Omar Miski,

was die dit uitwijzingsbevel ontvangen hebt. Bovendien roept ook de manier waarop u dit document

verkregen hebt, enkele vragen op. U legt enkel een kopie neer dat u volgens uw verklaringen door uw

familie in Somalië werd toegestuurd. Ter verantwoording van het ontbreken van een postbewijs legt u uit

dat ze dit opstuurden naar een kennis in Engeland en een kennis uit België dit ging ophalen in Engeland

(gehoor CGVS, p.6,7). Het ontbreken van een postbewijs zorgt ervoor dat niet gecontroleerd kan

worden hoe u dit document verkregen hebt. Uw geboorteakte en identiteitskaart werden hierboven

reeds besproken. De 2 medische attesten betreffende de vaststelling dat u drager bent van het hepatitis

B virus geven tenslotte informatie over uw medische toestand, wat hier niet in twijfel getrokken wordt. U

legde daarnaast geen documenten neer waaruit uw reisweg zou moeten blijken.

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. 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
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Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). Aldus treedt de Raad niet

louter op als annulatierechter. 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).

2.2. Verzoekster roept de volgende middelen in: “Schending van het artikel 1 van het Verdrag van

Genève van 28 juli 1951 betreffende het statuut van vluchtelingen, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 52

en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

vestiging en verwijdering van vreemdelingen, artikel 3 EVRM.”

2.3. De bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 57/6 van de vreemdelingenwet dat de

commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om een verzoeker de vluchtelingenstatus in de zin van

artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 te weigeren of toe te kennen.

De ingeroepen schending van artikel 52 van de vreemdelingenwet mist derhalve juridische grondslag.

2.4. De bepalingen vervat in artikel 62 van de 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 het

verzoekschrift 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.

3. Nopens de status van vluchteling

3.1. Verzoekster verklaart Somalische te zijn en op 5-jarige leeftijd migreerde ze naar de Verenigde

Arabische Emiraten. Ze werd het land uitgewezen omdat ze hepatitis B had en keerde terug naar

Somalië. Omwille van haar Westerse levensstijl werd ze in Somalië geviseerd door de Al Shabaab. Ze

werd opgesloten, verkracht en zou gedwongen worden om een zelfmoordaanslag te plegen. Met de hulp

van een jonge kennis van haar vader kon ze ontsnappen. Daarop vluchtte ze naar Europa.

3.2. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de status van vluchteling als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van haar asielaanvraag zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de

beoordeling van haar verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen, naast coherente en gegronde

verklaringen, onder meer alle documenten van verzoekende partij en relevante familieleden met

betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken,

reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

met artikel 4, lid 1 en 2 van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004). Bij het ontbreken

van deze elementen dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden.

3.3. Verzoekster voert aan dat zij “een geboorteakte neerlegde en een identiteitskaart”, dat ze “legt

bovendien salarisfiches neer waarop haar paspoort nummer staat” en “Daarbij wordt een document

gevoegd dat aanduid[t] dat eiseres als schoonmaakster tewerkgesteld was in Dubai”. Voorts

argumenteert verzoekster dat zij “bovendien een uitwijzingsbevel van de VAE neerlegde als bewijs dat

zij de VAE moest verlaten omwille van hepatitis B” en “eveneens medische getuigschriften neerlegde die

aantonen dat zij hepatitis B heeft.”

3.3.1. Verzoekster legt geen identiteitsdocumenten neer die haar nationaliteit en persoonsgegevens

kunnen aantonen. De bestreden beslissing stelt terecht dat er geen geloof kan worden gehecht aan de

neergelegde geboorteakte en identiteitskaart. Deze stukken uitgereikt op 10 augustus 2010 in

Mogadishu, zijn niet authentiek nu blijkt uit objectieve informatie toegevoegd aan het administratief

dossier dat er sinds de val van het regime van Siad Barre in 1991 in Somalië geen staatsstructuren meer

bestaan en identiteitsdocumenten sindsdien worden “geprivatiseerd” en verhandeld onder meer op de

markten van Somalië. Verzoekster toont niet aan dat er intussen in Somalië administratieve diensten

bestaan met bevoegde ambtenaren die haar identiteitsdocumenten konden uitreiken. Verzoekster

objectiveert evenmin dat Somalische onderdanen, legaal kunnen verblijven zonder de vereiste
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identiteitsdocumenten. Verzoekster heeft initieel zelf bevestigd dat zij een “Somali PP [had] in Dubai met

residence permit” en ze er “legaal” verbleef.

In tegenstelling tot wat wordt beweerd in het verzoekschrift kunnen verzoeksters stukken uit de VAE

haar identiteit niet aantonen nu de salarisfiches, medische attesten en het uitwijzingsbevel zijn

uitgeschreven op een andere identiteit. Nochtans is verzoekster naar school geweest “jong: koran in

moskee. Later: ook een soort school voor rijke mensen, geen officiële school, ik leerde er Engels en

Arabisch” (CGVS-verhoor p.7), heeft gewerkt op verschillende plaatsen en haar tante dreef er handel. Er

kan dan ook verwacht worden dat verzoekster dit verblijf en dat van haar tante genoegzaam kan

aantonen. Hoe dan ook verzoekster licht niet toe waarom zij zich in Dubai überhaupt een frauduleuze

identiteit diende aan te meten, noch waarom haar tante geen verblijfsvergunning meer zou hebben.

Verzoekster voert aldus slechts blote beweringen aan die geenszins overtuigen. Voorgaande

vaststellingen wijzen erop dat verzoekster met gemak valse identiteitsdocumenten kan laten aanmaken

(paspoort op “andere naam”) en in het bezit kon geraken van een “Brits document”, dat haar oom voor

haar gekocht had. Dergelijke verklaringen kunnen haar geloofwaardigheid slechts verder ondergraven.

Er kan dan ook niet worden ingezien waarom verzoekster geen reis- of identiteitsdocumenten neerlegt

die haar nationaliteit aantonen. De vaststelling dat verzoekster haar verklaringen op dit punt achteraf

wijzigt (gehoorverslag CGVS, p.9-10) doet hieraan geen afbreuk. Verzoekster faalt in haar

medewerkingsplicht.

3.4. Verzoeksters verklaringen kunnen het asielrelaas evenmin onderbouwen, nu deze zoals de

commissaris-generaal terecht vaststelt, vaag, niet doorleefd en ingestudeerd voorkomen. Uit het

administratief dossier blijkt dat verzoekster uitvoerig werd ondervraagd over Somalië maar zij niet in

staat was om deze vragen navenant te beantwoorden. Zowel haar geografische kennis als haar socio-

politieke kennis over haar regio van herkomst waren onvoldoende, en ook haar kennis van het

Somalische clansysteem schoot tekort.

3.4.1. Verzoekster volhardt dat zij Somalische is, en van juni 2010 tot september 2011 in Somalië

woonde. Met betrekking tot haar onwetendheid inzake het in 2011 ingevoerde verbod op het gebruik en

de verkoop van Khat argumenteert verzoekster “Dat dit echter geen afbreuk doet aan het feit dat Khat

altijd al verboden was door Al Shabaab. Inderdaad, Khat gaat in tegen het geloof en Al Shabaab voerde

al langer een strijd tegen Khat. Dit verbod kwam er niet plots eensklaps in juli 2011” en over haar

onbekendheid met de gebeurtenissen tijdens de Ramadan dat zij “niets anders kan dan verklaren dat de

Ramadam voor haar rustig verliep daar zij geen weet had van dit incident”. Inzake de hiaten in haar

verklaringen over de herdenking van de dood van Osama Bin Laden en de samenwerking tussen Al

Shabaab en Hizbul Islam stelt verzoekster dat ze “alleen kan herhalen dat zij waarheidsgetrouwe

verklaringen aflegde toen ze vermeldde daar niets van te weten. Verzoekster wijst er ook op dat ze “niet

alle gebeurtenissen kende die er in dat jaar gebeurde en dat zij ook niet echt geïnteresseerd was in

politiek” en “weinig toegang had tot de media en weinig interesse had”. Voorts argumenteert verzoekster

dat ze “antwoorde op de vragen over de clans naar haar best vermogen waarbij moet worden

vastgesteld dat er bij de eerste algemene vragen die aan het begin van het interview werden gesteld niet

werd doorgevraagd. Eiser noemde een aantal subclans op. Er werd niet gevraagd of er nog of andere

waren. Het CGVS kan dus niet objectief vaststellen dat eiseres dit niet weet daar zij haar nooit

hebben geconfronteerd met ontbrekende elementen.” Ten slotte erkent verzoekster dat zij “geen

doorleefde kennis” heeft doch voert in dit verband aan “Natuurlijk heeft eiseres geen doorleefde kennis,

eiseres kent de Somalische cultuur helemaal niet! Reeds als klein kindje werd zij door haar tante

meegenomen naar de Verenigde Arabische Emiraten waar zij vrij was en kon gaan werken. Zij was

amper 5 jaar toen zij Somalië verliet... Dat het dus volkomen normaal is dat eiseres de clans niet kent

van de mensen die zij zag daar zij daar helemaal niet in geïnteresseerd is. Dat is een “ver van haar bed

show”. Zij is NIET opgegroeid in de Somalische cultuur en hecht hier dan ook geen belang aan.”

3.4.2. Verzoekster beweert geboren te zijn in Somalië en afkomstig te zijn uit en opgevoed te zijn in een

Somalische familie. De Raad ziet dan ook niet in dat verzoekster dermate onwetend kon blijven inzake

Somalië. Het is immers niet aannemelijk dat zij nooit uitvoerig geïnformeerd werd door haar tante over

haar land van herkomst en haar achtergrond, noch dat zij hierin niet geïnteresseerd zou zijn en evenmin

dat zij in het dagelijkse leven via Somalische kennissen en vrienden niet over de essentiële aspecten

van Somalië zou horen. Bovendien blijkt uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat het

Somalische clansysteem reeds van kindsaf wordt bijgebracht. Uit de verhoren van verzoekster blijkt dat
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haar kennis van haar land en regio van herkomst beperkt blijft tot het theoretisch opsommen van

specifieke gegevens zoals namen van clans en dorpen, die zij niet kan situeren in de Somalische

maatschappij. Ook blijkt uit het gehoorverslag dat verzoekster vaak lange tijd moest nadenken over haar

antwoorden en toen er gevraagd werd naar “andere wijken in Afgoye” zij “maakt tekening, duurt

ongeveer een kwartier, heel uitgebreid” (gehoorverslag CGVS, p.5) wat wijst op ingestudeerde kennis.

De interviews op het CGVS zijn echter geen schoolse examens maar er wordt getoetst of de asielzoeker

bekend is met de omgeving en het land waarvan hij beweert de nationaliteit te hebben. Dit gebeurde in

casu aan de hand van de belangrijke gebeurtenissen, die plaatsvonden in verzoeksters eigen omgeving

tijdens haar beweerde verblijf in Somalië, en waarmee zij dus zelf rechtstreeks werd geconfronteerd.

Verzoeksters bewering dat zij “weinig toegang had tot de media”, is dan ook irrelevant.

3.4.3. Verzoekster beperkt zich in het verzoekschrift tot het verschonen van haar onwetendheid. Dat

verzoekster niet geïnteresseerd was in haar omgeving ontkent op zich haar verblijf in Somalië nu zij

aldus haar eigen veiligheid zou hypothekeren. Verzoeksters verklaringen dat zij “niet veel” deed in

Somalië omdat “vrouwen mogen niet buiten zonder familie”; “vrouw kan niet werken” en “vrouwen altijd

thuis blijven en niet bewegen om te zien wat er gebeurt” (gehoorverslag CGVS, p.10-11) zijn niet ernstig

nu de Somalische maatschappij in essentie een orale maatschappij is en maatschappelijke gegevens

dan ook mondeling worden doorgegeven, en waarin vrouwen belangrijke familietaken vervullen.

Bovendien had verzoekster een laptop en beweerde ze zelf dat ze niet kon aarden omdat zij

“verwesterd” was. Dit veronderstelt minstens sociale contacten en omgang met de omgeving. Aldus

biedt verzoekster geen aannemelijke verklaring voor de bevindingen van de commissaris-generaal, die

grondslag vinden in het dossier en onverminderd overeind blijven. Verzoekster is dan ook niet ernstig

waar zij meent dat haar verklaringen “coherent en plausibel zijn” en dat “Het mag duidelijk zijn dat dat

deze verklaringen niet haaks staan op enige algemeen geweten informatie”.

3.5. Verzoeksters argument dat zij “de Somalische taal” spreekt kan haar beweerde Somalische

nationaliteit en afkomst evenmin adstrueren. De Somali-bevolkingsgroep komt immers niet enkel in

Somalië voor maar ook in Djibouti, Ethiopië, Kenia en Jemen en is na de val van het Siad Barre-regime

over de gehele wereld uitgeweken. Ten slotte beperkt het verzoekschrift zich tot het louter herhalen van

haar vluchtrelaas. Als dusdanig wordt er echter géén afbreuk gedaan aan de bevindingen van de

commissaris-generaal die steun vinden in het administratieve dossier en op omstandige wijze worden

uitgewerkt in de bestreden beslissing.

3.6. De Raad kan aldus slechts concluderen dat verzoeksters handelwijze klaarblijkelijk bedrieglijk

voorkomt, haar asielrelaas over de hele lijn manifest ongeloofwaardig is, en verzoekster hiervoor geen

aannemelijke verklaring aanreikt in het verzoekschrift. De Raad kan slechts steunen op de elementen

aangevoerd door de verzoekende partij 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 Raad dient dan ook vast te stellen na een grondig heronderzoek van de

stukken uit het administratieve dossier dat de commissaris-generaal terecht tot de ongegrondheid van

het relaas heeft besloten.

3.7. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor

vervolging in de zin van artikel 1, A(2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking

worden genomen.

4. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

4.1. Verzoekster meent in aanmerking te komen voor het subsidiair beschermingsstatuut in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

4.2. Waar verzoekster in het verzoekschrift aanvoert dat “Het terugzenden van eiseres naar Somalië

houdt dus een inbreuk in op artikel 3 EVRM”, wijst de Raad erop dat er in onderhavige procedure geen

uitspraak wordt gedaan over een terugleidingsmaatregel, maar uitsluitend over de toekenning van de

vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Artikel 3 van het 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 17 februari 2009, C-465/07, Elgafaji,
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http://curia.europa.eu). Bijgevolg moet de schending van artikel 3 van het EVRM, gelet op de aard van

de bestreden beslissing, niet afzonderlijk worden beoordeeld.

4.3. 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. Aldus dient wederom te worden vastgesteld dat verzoekster

geen enkele band heeft aangetoond met Somalië. Verzoekster maakt derhalve evenmin aannemelijk dat de

afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) dient te gebeuren ten opzichte

van de situatie in Somalië. 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.

4.4. Verzoekster 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 de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op elf december tweeduizend en twaalf door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN K. DECLERCK


