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nr. 200 703 van 5 maart 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 25 augustus 2017

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

staatlozen van 25 juli 2017.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 11 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 februari 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat H.

CHATCHATRIAN en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, die volgens haar verklaringen op 25 augustus 2016 België is binnengekomen, diende

op 29 augustus 2016 een asielaanvraag in.

1.2. Op 25 juli 2017 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die

verzoekster bij aangetekend schrijven van 25 juli 2017 ter kennis werd gebracht, is de bestreden

beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 29/08/2016

Overdracht CGVS: 07/09/2016
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U werd gehoor op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 5 mei 2017

van 14u14 tot 18u01 (verder: CGVS 1) en op 6 juni 2017 van 14u10 tot 17u08 (verder: CGVS 2). U werd

tijdens beide gehoren bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Tijdens uw eerste gehoor was

uw advocaat, Meester Braem, loco Meester Chatchatrian, gedurende het gehele gehoor aanwezig.

Tijdens uw tweede gehoor was uw advocaat, Meester Oger, loco Meester Chatchatrian, gedurende het

gehele gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaarde de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Habar Gedir-clan te behoren, een subclan

van de Hawiye-clanfamilie. U bent geboren op 6 juni 1988 in Mogadishu maar verhuisde op jonge

leeftijd naar het dorp Goob Weyn, in het district Kismayo van de provincie Lager-Juba. U heeft geen

onderwijs genoten en leefde als huisvrouw. U huwde in het jaar 2011 met uw eerste echtgenoot A.H.A..

U kreeg met hem drie kinderen. Aangezien hij u dikwijls mishandelde, bent u in het jaar 2013 van hem

gescheiden. Na uw scheiding, verkocht u geitenvlees in het dorp om een inkomen te verwerven. Op 3

april 2016 huwde u opnieuw, deze keer met M.R.I., een ver familielid van u. Ongeveer tweeënhalve

maand na uw huwelijk met M.R.I., begon uw eerste echtgenoot A.H.A. u te bedreigen. Hij wilde u

opnieuw huwen en stelde daartoe dat hij niet officieel met u gescheiden was. Hij beschuldigde u van

overspel en zei dat hij u zou aangeven. Drie dagen na deze bedreiging heeft hij de islamitische

terreurorganisatie Al-Shabaab op u afgestuurd. Er kwamen vijf gemaskerde mannen naar uw huis. Ze

namen u mee naar de gevangenis en sloten u op. Nadat u drie dagen was opgesloten, werd u naar een

rechtbank gebracht, beschuldigd van overspel, en veroordeeld tot steniging. Op 24 juli 2016 bent u

ontsnapt uit de gevangenis. De leden van Al-Shabaab die u moesten bewaken, waren vertrokken omdat

ze bang waren voor een nakende aanval van de troepen van Jubaland. Een andere bewaker was aan

het bidden. U ontsnapte samen met een andere gevangene. U reisde daarna per auto naar de stad

Nairobi in Kenia. U kwam er aan op 29 juli 2016. Op 25 augustus 2016 vertrok u met het vliegtuig naar

België, waar u aankwam op 25 augustus 2016. U vroeg asiel aan op 26 augustus 2016.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen een persoonlijke 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 niet aannemelijk heeft gemaakt.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (zie gehoorverslag CGVS 1, p.2), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde

verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot

medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw verklaringen over uw verblijf

in Somalië. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

Streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.
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Er dient opgemerkt dat u uw beweerde Somalische herkomst niet aannemelijk heeft weten te maken. U

kan niet aannemelijk maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het dorp Goob Weyn in het district

Kismayo van de provincie Lager-Juba, Somalië. Uw verklaringen over uw streek van herkomst en uw

onmiddellijke leefomgeving zijn immers uiterst merkwaardig en duiden enkel op het feit dat u geenszins

affiniteit heeft met uw beweerdelijke regio van herkomst.

Vooreerst bleek u zeer onwetend en uiterst verwarrend omtrent de aanwezigheid van verschillende

groeperingen en milities in uw onmiddellijk leefomgeving. U bleek enige kennis te hebben in verband

met deze politieke spelers in de provincie Lager-Juba, maar wanneer dit meer in detail werd bevraagd,

bleek uw kennis zeer beperkt en ondermaats. Bovendien, bleken uw antwoorden steeds zeer summier,

vaag of ontwijkend, bleek u vaak slechts objectieve feiten te kennen over uw beweerde regio van

herkomst, maar geenszins enig verband te kunnen leggen tussen deze feiten of gebeurtenissen.

Zo werd u gevraagd wie in de stad Kismayo aan de macht was in het jaar 2011, het jaar waarin uw

moeder en zus omkwamen bij een granaataanval in uw dorp Goob Weyn (gehoorverslag CGVS 1,

p.11). U antwoordde dat [de islamitische terreurbeweging] Al-Shabaab toen aan de macht was in de

stad, en u voegde er ook – zeer vaag – aan toe dat “er ook andere mannen die tegen hen waren aan de

macht waren.” Gevraagd wat u bedoelt met deze “andere mannen”, antwoordde u opnieuw dat de stad

door Al-Shabaab werd gecontroleerd, en dat de veiligheidsmannen van de overheid tegen hen gingen

vechten, maar dat bijna alle gebieden in handen waren van Al-Shabaab. Opnieuw werd u gevraagd wat

u bedoelt met “andere mannen die aan de macht waren”, waarop u zei dat de hele regio in handen was

van Al-Shabaab maar dat in die periode het leger van Jubaland werd opgericht, die hen probeerde te

bevechten. U stelde dat Jubaland het bestuur is van Kismayo, en dat het geleid wordt door Ahmed

Madobe (gehoorverslag CGVS 1, p.12). Gevraagd of er ook nog andere milities of strijdmachten in de

regio aanwezig waren, die tegen Al-Shabaab streden, antwoordde u – ontwijkend – dat de gevechten

daar nooit zijn gestopt. De vraag werd u daarop herhaald, en opnieuw antwoordde u absoluut vaag dat

er heel veel bondgenoten zijn, legers die samenwerken, zoals het leger van Kenia, die Ahmed Madobe

helpen, maar dat de mensen van Al-Shabaab heel sterk waren, en sterker waren dan nu. Er dient

opgemerkt dat u slechts heel oppervlakkig op de aan u gestelde vragen kan antwoorden, en dat u

daarbij geenszins aantoont enige militie of groepering in de tijd te kunnen plaatsen. Zo geeft informatie –

toegevoegd aan het administratieve dossier – aan dat de islamitische terreurgroepering Al-Shabaab

inderdaad aan de macht was in de stad Kismayo, in het jaar 2011. Zij leidden de stad en de regio vanaf

het jaar 2008, samen met de Ras Kamboni Brigade. In 2009 kwam het tot een breuk tussen de Ras

Kamboni Brigade en Al-Shabaab, en sindsdien regeerde Al-Shabaab de stad alleen. Zeer opvallend,

stelt informatie, dat er slechts sprake is van Jubaland in het jaar 2013, en dat in de maand mei van het

jaar 2013 Ahmed Madobe werd uitgeroepen tot president, en niet in het jaar 2011, zoals u verkeerdelijk

beweerde. Nochtans kan redelijkerwijs van u worden verwacht dat u tenminste op de hoogte zou zijn

van het feit dat Jubaland slechts veel later werd opgericht, daar u steeds in het gebied heeft gewoond.

Meer nog, alvorens te zijn uitgeroepen als president van Jubaland (in het jaar 2013), maakte Ahmed

Madobe deel uit van het gedeelde bestuur van Al-Shabaab en de Ras Kamboni Brigade in Kismayo. Na

de breuk tussen de Brigade en Al-Shabaab, leidde hij de fractie die tegen Al-Shabaab streed (zie

informatie, toegevoegd aan het administratieve dossier). Maar ook hierover bleek u geen kennis te

hebben. Zo haalde u zelf de Ras Kamboni Brigade aan, door te zeggen dat Ahmed Madobe deze had

opgericht, maar stelde u dat het pas in het jaar 2012 bekend is geworden. Nochtans kan redelijkerwijs

worden verwacht dat u de Brigade wel degelijke kende vóór het jaar 2012, daar zij een jaar de regio

samen met Al-Shabaab hebben bestuurd, en daarna nog tegen Al-Shabaab hebben gestreden. Er werd

u dan ook gevraagd wat de bedoeling was van de oprichting van de – door u zelf aangehaalde - Ras

Kamboni Brigade en er werd u gevraagd tegen wie ze dan streden, maar u antwoordde opnieuw naast

de kwestie (gehoorverslag CGVS, p.12). U zei enkel – herhalend – dat deze man [Ahmed Madobe] de

enige is die ooit zijn leger heeft opgericht, en dat hij probeerde president te worden van de provincie en

dat het hem is gelukt, dat het Keniaanse leger hem steunt en dat hij wilde vechten tegen het leger van

Al-Shabaab. U stelde dat de Brigade nog steeds aan de macht was in Kismayo, en dat ze altijd tegen

Al-Shabaab hebben gestreden, maar dat zij [Al-Shabaab] zeer machtig waren (gehoorverslag CGVS 1,

p.13). Het is danig opvallend dat u enige notie heeft van de machtsverhoudingen in uw regio, maar dat u

de verschillende fasen en bondgenootschappen absoluut niet blijkt uit elkaar te kunnen houden.

Nochtans heeft u de besproken milities en groeperingen meestal zelf aangehaald. Echter, u blijkt telkens

slechts heel summier iets over hen te weten, en u bent absoluut verwarrend, hetgeen enkel een

ingestudeerde indruk geeft.
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Zo blijkt u tijdens het eerste gehoor niet te weten dat de Ras Kamboni Brigade ooit samen met Al-

Shabaab de stad Kismayo bestuurde – u zei immers dat ze altijd tegen Al-Shabaab hebben gestreden

(gehoorverslag CGVS 1, p.13), om tijdens het tweede gehoor voor het CGVS – wanneer u het over de

krijgsheer Barre Hiraale had – te verklaren dat hij verdreven is uit Kismayo door Al-Shabaab en de Ras

Kamboni Brigade (gehoorverslag CGVS 2, p.4). Niet veel later tijdens het gehoor, bleek u alweer te zijn

vergeten dat deze twee organisaties ooit samen streden, aangezien u opnieuw beweerde dat de

Brigade altijd strijders zijn geweest van Ahmed Madobe en dat ze steeds tegen Al-Shabaab streden,

samen met de Keniaanse troepen (gehoorverslag CGVS 2, p.5). U kende eveneens geen andere

milities waarmee de Ras Kamboni Brigade vocht, buiten Al-Shabaab. Zeer vreemd is dat u eerder

tijdens het gehoor had gesteld dat de krijgsheer Barre Hiraale uit uw dorp Goob Weyn werd verdreven

door Ahmed Madobe (gehoorverslag CGVS 2, p.4), waarvan u zei dat zijn groepering enkel tegen Al-

Shabaab streed (gehoorverslag CGVS 2, p.5). Niet veel later tijdens dit gehoor herhaalde u opnieuw dat

Ahmed Madobe de strijders van Barre Hiraale uit [uw dorp] Goob Weyn verdreef (gehoorverslag CGVS

2, p.6). Dat u geen enkele duidelijkheid kan scheppen over een dergelijke belangrijke militie als de Ras

Kamboni Brigade, die al tien jaar in uw onmiddellijke leefomgeving aanwezig is, is geenszins

aannemelijk. Opnieuw dient opgemerkt dat u slechts objectieve feiten blijkt te kennen over uw beweerde

regio van herkomst, maar dat u tussen die feiten geenszins enig verband kan leggen.

Dit blijkt eveneens uit uw verklaringen over de islamitische rechtbanken [ICU], waarvan u zei dat zij in

het jaar 2006 in uw regio aanwezig waren (gehoorverslag CGVS 1, p.13). Zo blijkt u, wanneer u werd

gevraagd alles te vertellen over Ahmed Madobe wat u weet, vlot te kunnen aangeven dat hij vroeger lid

was van de islamitische rechtbanken (gehoorverslag CGVS 1, p.12), maar niet veel later tijdens het

gehoor heeft u heel veel moeite om aan te geven wie de islamitische rechtbanken eigenlijk zijn

(gehoorverslag CGVS, p.13). U kon namelijk enkel zeggen dat ze vroeger één grote groep waren, dat

ze uit elkaar gingen en dat Al-Shabaab eruit voortsproot. Nochtans kreeg u uitgebreid de kans om over

hen te vertellen. Zo werd u nogmaals gevraagd om welke redenen de islamitische rechtbanken splitsten

(gehoorverslag CGVS 1, p.13). U stelde dat u het niet weet omdat u niet tussen die mannen was, en u

herhaalde opnieuw de reeds gegeven oppervlakkige informatie, namelijk dat ze zijn gesplitst in

verschillende groeperingen, zoals Hizbul Islam en Al-Shabaab en dat Ahmed Madobe nu president is.

Er werd u eveneens gevraagd wie de macht van de islamitische rechtbanken heeft overgenomen in uw

dorp Goob Weyn, en opnieuw antwoordde u – zeer ontwijkend – dat de conflictgebieden rond [de stad]

Kismayo liggen, en dat de gevechten altijd daar gebeuren, en dat de mensen die worden verdreven [uit

Kismayo] naar [uw dorp] Goob Weyn vluchten, omdat het onder de stad Kismayo valt. Het dient

opgemerkt dat u geenszins een duidelijk antwoord kan geven op deze vraag over de islamitische

rechtbanken, die u nota bene zelf vermeldde en waarvan u wél kon aangeven dat ze in het jaar 2006

aanwezig waren (gehoorverslag CGVS 1, p.13) en niet lang aan de macht waren (gehoorverslag CGVS

1, p.14). Danig opvallend is dan ook dat u niet veel later tijdens het gehoor, wanneer de vraag over de

machtsovername van de islamitische rechtbanken u een derde keer werd gesteld, opeens wél kan

aangeven dat de overheid van Abdullahi Yusuf er werd geïnstalleerd nadat de rechtbanken vertrokken

waren (gehoorverslag CGVS 1, p.14). Verder dient opgemerkt dat u slechts zeer weinig wist te vertellen

over een dergelijk belangrijk figuur in uw regio, Ahmed Madobe, zelfs al werd u meermaals over hem

bevraagd en heeft u zijn naam meermaals vernoemd. U kon enkel stellen dat hij de president was van

Jubaland, dat hij vroeger lid was van de islamitische rechtbanken en dat hij een eigen groep oprichtte

dat Ras Kamboni Brigade heette (gehoorverslag CGVS 1, p.12). Dit was meteen het enige dat u bleek

te weten. Wanneer u opnieuw de kans kreeg om over hem te vertellen, herhaalde u enkel dat hij vroeger

lid was van de islamitische rechtbanken, dat hij zijn eigen militie heeft opgericht, de Ras Kamboni

Brigade, en dat hij de president is van Jubaland (gehoorverslag CGVS 1, p.14). Slechts nadat u drie

maal werd gevraagd wat u zelf over hem denkt, kon u uiteindelijk antwoorden dat u dacht dat zijn macht

beperkt was.

Verder, blijkt uw gebrekkige affiniteit met uw regio van herkomst ook uit uw verklaringen over de

conflicten en incidenten in uw beweerde regio van herkomst. Opnieuw blijkt u enige noties te hebben

hierover, maar blijkt uw verdere kennis absoluut ondermaats. Gevraagd of er in uw regio clanconflicten

zijn, antwoordde u bevestigend en zei u dat er in uw regio meerdere clans wonen, waarvan één de

Biyomaal zijn en dat zij vochten met de clan Jareer, waarbij mensen werden vermoord (gehoorverslag

CGVS 1, p.23). U vermoedde dat het conflict in het jaar 2015 doorging. Gevraagd naar de aanleiding

van het conflict, zei u dat er ruzie was vanwege de dood van een man van de Biyomaal-clan en dat het

conflict escaleerde. Gevraagd of er voordien nog clanconflicten in uw regio zijn geweest, antwoordde u

ontkennend (gehoorverslag CGVS, p.23). Deze verklaringen zijn absoluut opvallend.
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Volgens informatie die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, is er reeds sinds de jaren

negentig een conflict aan de gang tussen de Marehan-clan en de Ogaden-clan, die beide de controle

over de stad Kismayo, en bij uitbreiding Lager-Juba, wilden veroveren. Dat u dit gevecht niet eens

aangeeft wanneer gevraagd werd naar clanconflicten in uw regio, is absoluut bizar. Te meer, omdat u

niet veel later tijdens het gehoor dit conflict wél aanhaalt. Gevraagd of er ooit een gevecht is geweest in

uw dorp Goob Weyn zelf, vertelde u dat het ergste incident de gebeurtenis was waarbij uw moeder en

zus stierven, herhaalde u dat er een conflict was tussen de Biyomaal en de Jareer, en zei u dat Goob

Weyn conflictgebied is, en dat er altijd iets gebeurt (gehoorverslag CGVS 1, p.26). U nogmaals

gevraagd of er andere clanconflicten zijn geweest in uw dorp, behalve die tussen de clans Biyomaal en

Jareer, antwoordde u – opeens – dat er in het jaar 2014 een gevecht was in het dorp, waarbij [de

krijgsheer] Barre Hiraale werd verdreven. U werd geconfronteerd met het feit dat de vraag u reeds werd

gesteld, en er werd u gevraagd om welke redenen u het conflict niet eerder aangaf. U stelde echter

enkel dat u aan het begin van het gehoor gezegd heeft dat het [de regio] conflictgebied is, en dat

mensen uit [de stad] Kismayo worden verdreven, en zich daar [in het dorp Goob Weyn] vestigen. Deze

verklaringen zijn danig opvallend. U blijkt er immers met moeite van op de hoogte dat het conflict tussen

de krijgsheren Barre Hiraale en Ahmed Madobe om een clanconflict gaat dat al jaren aansleept, en dat

bovendien steeds de machtsverhoudingen in uw regio grotendeels bepaalt. U verbindt dit conflict enkel

met een gevecht dat doorging in uw dorp Goob Weyn in het jaar 2014 (gehoorverslag CGVS, p.26).

Wanneer later tijdens het gehoor opnieuw gevraagd werd naar het conflict dat doorging in uw dorp in het

jaar 2014 en gevraagd om welke redenen dit conflict zich voordeed, kon u enkel – herhalend – stellen

dat er een gevecht plaatsvond in uw dorp, dat Ahmed Madobe hem [Barre Hiraale] daar heeft

aangevallen, en zijn eigen mannen zich met Ahmed Madobe hebben verenigd en dat Barre Hiraale

gewoon is weggevlucht (gehoorverslag CGVS 1, p.27). Uit geen enkel antwoord uwentwege komt naar

voor dat dit gevecht voortvloeit uit een ellelang clanconflict tussen de Marehan-clan en de Ogaden-clan,

die strijden om de macht over Kismayo en Lager-Juba. U kon echter wel, wanneer gevraagd werd om

over Barre Hiraale te vertellen, opnieuw oppervlakkige feiten uit het verleden aanhalen (gehoorverslag

CGVS 1, p.26). U stelde dat hij het Juba-bondgenootschap heeft opgericht en dat hij uiteindelijk door

Ahmed Madobe uit de stad Kismayo is verdreven, dat hij naar [het dorp] Goob Weyn kwam, en daar ook

is verdreven.

Ook bent u danig onwetend over incidenten die in uw geboortedorp Goob Weyn plaatsvonden na het

gevecht tussen Barre Hiraale en Ahmed Madobe in het jaar 2014. U stelde enkel dat er een conflict is

geweest tussen de clans Biyomaal en Jareer in het jaar 2015 (gehoorverslag CGVS 1, p.23 en p.26). U

stelde– zeer vaag – dat het conflictgebied is, een front, en dat er altijd iets gebeurt en dat het er nooit

veilig is (gehoorverslag CGVS 1, p.26). Nogmaals werd u gevraagd of er in uw eigen dorp Goob Weyn

geen aanvallen, gevechten of explosies zijn geweest, meer recenter dan de door u aangegeven

incidenten in de dorpen Yontooy en Buulo Gaduud – zie gehoorverslag CGVS 1, p.25 – (gehoorverslag

CGVS 1, p.26). U zei echter dat er in Goob Weyn geen andere gebeurtenissen plaatsvonden. U stelde

dat u het had gehad over de conflicten van [krijgsheer] Barre Hiraale, de conflicten tussen de Biyomaal

en de Jareer, en een mortiergranaat waarbij uw moeder en zus omkwamen [in 2011], maar dat er

daarbuiten niets anders is gebeurd, maar wel op andere plaatsen. U stelde opnieuw ontzettend vaag dat

Goob Weyn een frontgebied is, en dat iedereen die daar kwam daar aan de macht was, zowel Al-

Shabaab als andere legers. U zei dat het leger van Jubaland niets voorstelt in Goob Weyn en dat Al-

Shabaab sterker is dan hen. U herhaalde dat u hoorde dat er dingen op andere plaatsen gebeurden.

Nochtans, geeft informatie aan dat er meerdere andere incidenten hebben plaatsgevonden in uw dorp

Goob Weyn en omstreken. Zo geeft informatie – toegevoegd aan het administratieve dossier – aan dat

het gevecht tussen Barre Hiraale en Ahmed Madobe, en de vredesgesprekken die daarop volgden,

doorgingen in augustus van het jaar 2014, zoals u beweerde. Echter, na dit gevecht hebben zich nog

verschillende incidenten voorgedaan waarin verschillende milities betrokken waren. Dit waren niet enkel

milities van Al-Shabaab, Jubaland of het Keniaanse leger, maar ook milities van de door u zelf vermelde

krijgsheer Barre Hiraale. Echter, u had gesteld deze niet meer te hebben gezien na het vertrek van de

krijgsheer Barre Hiraale uit Goob Weyn (gehoorverslag CGVS 2, p.7). Maar deze milities van Barre

Hiraale zouden in de maanden oktober en december van het jaar 2014, dus na het door u aangegeven

gevecht tussen beide krijgsheren, nog betrokken zijn bij incidenten in uw dorp Goob Weyn, en het

nabijgelegen – en door u gekende en zelf aangehaalde (gehoorverslag CGVS 1, p.23-24) – dorp Sabca

Ashraf [Sabax Ashraf]. Ook doorheen het jaar 2015 hebben zich verschillende incidenten voorgedaan in

uw dorp Goob Weyn. Zo deed er zich in de maand mei een explosie voor en in de maand oktober

hebben milities die loyaal zijn aan de krijgsheer Barre Hiraale opnieuw gevechten aangegaan met

Jubaland-milities [van Ahmed Madobe]. Verschillende personen zijn daarbij omgekomen.
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Ten slotte, deed er zich ook in de maand mei van het jaar 2016, ongeveer twee maanden voor uw

vertrek uit Somalië, een explosie voor in uw dorp Goob Weyn. Dat u allerminst van bovenstaande

incidenten op de hoogte was, en slechts vaag kon aangeven dat Goob Weyn een “frontgebied” is, is

danig weinig aannemelijk, en doet enkel afbreuk aan de door u beweerde herkomst uit dit dorp. U stelde

immers dat u het dorp Goob Weyn nooit had verlaten (gehoorverslag CGVS 1, p.24). In die zin kan

redelijkerwijs worden verwacht dat u tenminste op de hoogte zou zijn van deze gevechten in uw

geboortedorp Goob Weyn, en eveneens van het feit dat de milities van Barre Hiraale nog steeds

aanwezig zijn in uw regio. U was hier echter uitermate onduidelijk over.

Ten slotte, kan ook om andere redenen geen geloof worden gehecht aan uw herkomst uit het dorp

Goob Weyn, in Somalië. Zo bleek u geenszins op de hoogte van de Somalische seizoenen. U bleek

slechts twee namen van Somalische seizoenen te kennen, en daarenboven kon u ze niet koppelen aan

de juiste perioden. Zo werd u gevraagd in welk Somalische seizoen er droogte voorkomt (gehoorverslag

CGVS 2, p.14). U stelde enkel – de vraag ontwijkend – dat de droogte er komt wanneer er geen regen

is. Gevraagd of u dan de naam kent van deze droogteperiode, stelde u dat het “deyr” is, en dat het “gu”

is als het regent. Wanneer u gevraagd werd hoeveel Somalische seizoenen er zijn, bleek u de vraag

niet te begrijpen. Nadat u werd verduidelijkt dat u zei dat de “deyr” de droogte is, en dat het “gu” is

wanneer het regent, en opnieuw gevraagd of er nog andere Somalische seizoenen zijn, bleek u de

vraag opnieuw niet te begrijpen en vroeg u of andere seizoenen bedoeld werden die door de Somali

worden gebruikt, zoals maanden. Nogmaals werd uitgelegd dat de vraag over seizoenen gaat, en dus

de perioden van het jaar. U stelde echter enkel “gu” en “deyr” te kennen, niets anders. Gevraagd of u

dan weet uit welke maanden het seizoen “gu” bestaat, zei u dat “gu” de zesde maand betrof, en dat het

dan regent, en u herhaalde dat het “deyr” is wanneer er een droogte is. Echter, uit informatie,

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt duidelijk dat er in Somalië wel degelijk vier seizoenen

zijn, en geen twee zoals u verkeerdelijk beweerde. Deze seizoenen zijn jilaal, gu, hagaa en deyr. Uit

dezelfde informatie komt naar voor dat het seizoen “gu” zowel uit de vierde, vijfde als zesde maand

bestaat, en niet enkel uit de zesde. Dat u zo weinig kan vertellen over de Somalische seizoenen, is

danig weinig aannemelijk, gezien u in een dorp woonde op het platteland van Somalië, waarvan u zelf

zei dat het bekend was voor landbouw en veeteelt (gehoorverslag CGVS 1, p.23). Daarbij stelde u dat

uw eerste echtgenoot, A.H.A., een veehouder was (gehoorverslag CGVS 1, p.17). U was met hem een

drietal jaar gehuwd voor u van hem scheidde (gehoorverslag CGVS 1, p.10-11). Bovendien, stelde u dat

u na uw huwelijk met A.H.A. uw inkomen verdiende door geitenvlees te verkopen (gehoorverslag CGVS

2, p.11). Dit moet u toch ten minste in staat stellen te weten in welke seizoenen er droogte voorkomt en

in welke seizoenen het regent. U was hier echter geenszins van op de hoogte. Zo stelde u dat “deyr” het

droogseizoen is, terwijl uit informatie duidelijk blijkt dat “deyr” een regenseizoen is. Dat u geenszins in

staat bent een coherent overzicht te geven van de Somalische seizoenen is dan ook zo danig weinig

aannemelijk en doet dan ook afbreuk aan uw profiel een huisvrouw en vleesverkoper te zijn in een

plattelandsdorp in de provincie Lager-Juba, Somalië. U bleek in de loop van het gehoor immers

geenszins verward over data.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het dorp Goob Weyn, gelegen in de provincie Lager-Juba, Somalië. Derhalve kan er

evenmin geloof gehecht worden aan de door u geopperde vervolgingsfeiten, die daar zouden hebben

plaatsgevonden. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde herkomst kan er evenmin geloof

worden gehecht aan de door u aangehaalde nood aan bescherming die er onlosmakelijk mee

verbonden is. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor

vervolging in vluchtelingrechterlijke zin, of een reëel risico zou lopen op ernstige schade, in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

De door u, in het kader van uw asielaanvraag, neergelegde documenten weten bovenstaande

vaststellingen niet te wijzigen. Wat betreft de door u neergelegde kopie van uw geboorteakte, dienen

volgende vaststellingen gedaan. Zo blijkt uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie,

dat er – wat betreft de opmaak van Somalische identiteitsdocumenten – geen archieven bestaan, en

derhalve geen referentiemateriaal voor het opstellen van (identiteits-)documenten. Zowel autoriteiten in

Somalië als buiten Somalië, moeten zich baseren op de verklaringen van de aanvragers. Voorts blijkt

corruptie in het Somalisch staatsapparaat algemeen en endemisch. Deze vaststellingen maken het

nagenoeg onmogelijk de authenticiteit van Somalische documenten na te gaan. Aangezien uw relaas

over het geheel genomen niet geloofwaardig is, kan het CGVS geenszins geloof hechten aan uw

verklaringen omtrent dit document, en de door u voorgehouden authenticiteit ervan.
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Wat betreft het door u neergelegde psychologische rapport, waarin wordt vermeld dat u in een staat van

posttraumatische stress verkeert, dienen de volgende vaststellingen worden gedaan. Ten eerste, dient

opgemerkt, dat het - toch wel erg summiere (1 bladzijde) - psychologische rapport niet werd opgesteld

door een gespecialiseerde arts-psychiater, maar door een psycholoog seksuoloog, waardoor het niet

kan worden beschouwd als een uitgebreid psychiatrisch verslag. Ten tweede, wordt in het rapport geen

vermelding gemaakt van het feit dat u niet in staat zou zijn bepaalde gebeurtenissen, die belangrijk zijn

voor uw asielaanvraag, uiteen te zetten. Het rapport herhaalt enkel uw verklaringen en de redenen die u

reeds aangaf voor het niet kunnen terugkeren naar uw land van herkomst. Wat betreft uw

psychologische toestand, doet het rapport slechts zeer vage en algemene vaststellingen. Zo wordt

vermeld dat u huilt, dat u nachtmerries heeft en dat u geen eetlust heeft. Nergens uit het psychologische

rapport blijkt dat het voor u onmogelijk zou zijn uw problemen te beschrijven, of uw Somalische

herkomst aannemelijk te maken. Bovendien, bleek u tijdens het gehoor voor het CGVS, op 5 mei 2017,

wél in staat om uw asielrelaas op een duidelijke manier te structureren en de redenen voor uw

asielaanvraag op een gedetailleerde manier uiteen te zetten.

Wat betreft het door u neergelegde medische attest – waarin wordt bevestigd dat u genitale verminking

type 3 onderging – kan enkel vastgesteld dat dit attest een bewijs vormt voor de door u reeds

ondergane genitale verminking. U uitte echter geen vrees in verband met uw besnijdenis. De

lichamelijke klachten die u uitte en die u toeschrijft aan de reeds ondergane besnijdenis, kunnen echter

op zich niet beschouwd worden als daden van vervolging. Wat betreft de vrees die u uitte omtrent de

besnijdenis van uw dochters die zich nog steeds in Somalië bevinden, kan enkel worden opgemerkt dat

er geen internationale bescherming geboden kan worden aan personen die hun land van nationaliteit of

gewoonlijk verblijf niet verlieten. Het CGVS kan de asielaanvraag van een persoon die niet in België

verblijft, en er geen asiel aanvraagt, niet beoordelen.

Wat betreft uw lidkaart van de organisatie GAMS Belgique en de bevesting van het Rode Kruis dat u

sensibiliseringscampagnes omtrent besnijdenis bijwoonde, kan enkel worden vastgesteld dat u actief

deelneemt aan het sensibiliseren van vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan, in België.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend

intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben

genomen in het buitenland. Het geweldsniveau en de impact van het gewapend conflict zijn bovendien

regionaal erg verschillend. Zo bestaan er fundamentele verschillen tussen de situatie in Mogadishu en

Noord-Somalië enerzijds en de rest van Zuid- en Centraal-Somalië anderzijds. Het aantonen van de

werkelijke regio van herkomst en de laatste verblijfplaats(en) binnen Somalië is dan ook essentieel,

vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is

indien een asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of

als de asielzoeker over de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een

asielzoeker, met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere

verwijzing naar zijn Somalische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk

maken ook al is daartoe geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een

dergelijk verband met uw persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw

voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS op 6 juni 2017 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten.
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U werd in de loop van het gehoor uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan

worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië

(gehoorverslag CGVS 2, p.12 en p.13). U werd er ook op gewezen dat het niet volstaat om louter te

verwijzen naar uw Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van

uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst

naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Somalië afkomstig bent en/of

dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk

is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag

correct te beoordelen rekening houdend met al uw verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien

u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren

voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke

achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk

maakt.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Somalië of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer .

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

2.1.1. Verzoekster voert een schending aan van de volgende bepalingen:

“Schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot

het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, B.S. 31 december

1980.

Schending van het redelijkheidsbeginsel, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Schending van de materiële motiveringsplicht, algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.”

Verzoekster licht toe als volgt:

“II.1.1. De verwerende partij stelt in haar beslissing dat er geen aanwijzingen zouden zijn dat

verzoekende partij nood zou hebben aan de bescherming geboden door de Conventie van Genève,

noch aan subsidiaire bescherming.

De verwerende partij is er immers niet van overtuigd dat de verzoekende partij recentelijk afkomstig is

uit Goob Weyn in het district Kismayo (provincie Lower Jubba) in Somalië.

De Verwerende partij is er in essentie van overtuigd dat de verzoekende partij te weinig weet over de

gevechten en de politici die in haar regio de touwtjes in handen hadden de afgelopen jaren.
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Het klopt inderdaad dat de verzoekende partij niet alles in detail weet over de politici en de grote

gevechten de afgelopen jaren.

Ook de verwerende partij zal moeten toegeven dat het een groot kluwen is. Desalniettemin kan niet

gesteld worden dat de verzoekende partij haar kennis niet afdoende zou zijn om aannemelijk te maken

dat zij wel degelijk uit die regio afkomstig is.

Cf gehoor I, 11-12:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 11-12]

(…)

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 12]

Tevens kan de verzoekende partij Barre Hirale duiden. Cf gehoor I, p. 26:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 26]

Aldus is duidelijk dat de verzoekende partij wel degelijk de essentie van de zaak kent, doch de

verwerende partij wenst kennelijk alle politieke details te horen. Dit kan echter onmogelijk van de

verzoekende partij verwacht worden en is ook niet redelijk!

De verwerende partij verwijt de verzoekende partij tijdens het gehoor enkel "algemeenheden" over

Ahmed Madobe te vertellen en wenst te weten wat de verzoekende partij zelf over hem denkt. De

verzoekende partij werd nochtans geleerd zoveel mogelijk politiek afzijdig te blijven en zo weinig

mogelijk standpunt in te nemen. Dat is ook nodig indien men als gewone burger in haar regio wenst te

overleven. Het lijkt erop of dat de verwerende partij dit niet wil snappen.

Cf. gehoor I, p. 14:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 14]

Ook inzake de incidenten lijkt het of de verwerende partij wenst, nadat de verzoekende partij een aantal

ervan heeft aangegeven, een 'exhaustieve' oplijsting. Telkens weer is het voor haar 'niet genoeg'.

Nochtans kan een dergelijke exhaustieve oplijsting enkel verwacht worden van iemand die

ingestudeerde kennis heeft - hetgeen de verwerende partij de verzoekende partij contradictorisch

genoeg net verwijt.

II.1.2. Ook de verwerende partij zal wellicht toegeven dat de politici en de gevechten slechts één

onderdeel uitmaken van de herkomstcheck.

Zo worden normaliter ook vragen gesteld over de clans in de regio. Wanneer de afgelegde interviews

van de verzoekende partij hierop nagelezen worden, dan kan slechts worden vastgesteld dat de

verzoekende partij hier met brio in geslaagd is.

Cf. gehoor I, p. 21-23:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 21]

EN:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 22]

EN:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 23]

II.1.3. Daarnaast worden er bij een herkomstcheck ook geografische vragen gesteld Ook hier antwoordt

de verzoekende partij doorleefd en in de bestreden beslissing valt hierover geen enkel motief terug te

vinden.

Cf. gehoor I, p. 23-24:

[CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 23-24]

II.1.4. Aldus kan worden vastgesteld dat de verwerende partij erg éénzijdig focust op de politieke kennis

van de verzoekende partij en dus erg éénzijdige motieven weerhoudt om haar herkomst in twijfel te

trekken.

Tot slot wordt de verzoekende partij tevens een gebrekkige kennis van de seizoenen verweten, wat niet

zou stroken met haar profiel als huisvrouw en vleesverkoopster in een plattelandsdorp.

De verzoekende partij geeft toe dat ze hierover verward geweest is. In haar dorp zelf kwam zij niet

rechtstreeks hiermee in conctact, ze was geen landbouwster of veehoudster. Ze kende ze echter wel

degelijk, maar had een zwak moment tijdens het interview.

II.1.5. Het is aldus onbegrijpelijk hoe verwerende partij deze kennis van verzoekende partij zomaar

meent naast zich te kunnen leggen en geen geloof hecht aan haar regio van herkomst. Verwerende

partij is klaarblijkelijk erg onredelijk en onzorgvuldig te werk gegaan bij de beoordeling van het dossier

van verzoekende partij.
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Verwerende partij heeft zich enkel gefocust op de vragen waarop verzoekende partij niet kon

antwoorden en legt het grootste deel van het gehoor - en de vragen waarop verzoekende partij

moeiteloos kon antwoorden - naast zich neer. Dit is niet serieus.

Een dergelijke manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken schendt dan ook op een

kennelijke wijze de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het

zorgvuldigheidsbeginsel.

Tevens schendt de verwerende partij de materiële motiveringplicht. De materiële motiveringsplicht

gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die in rechte en in feite

aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief dossier. De motieven

moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig zijn.

De informatie die verzoekende partij heeft gegeven tijdens haar gehoor toont ontegensprekelijk aan dat

zij weldegelijk van Somalië, Goob Weyn, afkomstig is, minstens dat de nodige informatie in het

administratief dossier ontbreekt om die de motieven van de bestreden beslissing kunnen schragen.

Verwerende partij motiveert absoluut niet omtrent het asielrelaas van verzoekende partij. Nochtans

vormt dit de voornaamste reden waarom verzoekende partij haar land van herkomst verlaten heeft en

heeft zij hier uitgebreid over verteld tijdens het gehoor.

II.1.7. Uit het bovenstaande blijkt ten overvloede dat de verwerende partij zeer snel en zeer

onzorgvuldig tot deze negatieve beslissing is gekomen.”

2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet onderzoekt de Raad verzoeksters asielaanvraag

bij voorrang in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het arrest

moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekster al dan niet beantwoordt aan de criteria van

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoekster de aangehaalde vervolgingsfeiten niet

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt immers vast dat verzoekster met haar betoog in het

verzoekschrift de omstandige motivering van de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt. Zij

ontkent slechts de vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan haar identiteit en

regio van herkomst, herhaalt haar verklaringen omtrent haar leefomgeving en clan en volhardt dat zij

wel over een toereikende socio-politieke kennis bezit. Na lezing van het administratief dossier wordt de

commissaris-generaal echter bijgetreden dat verzoeksters socio-politieke kennis over (i) de

verschillende machtshebbers in haar regio van herkomst, (ii) clanconflicten en (iii) recente incidenten en

gevechten in haar regio van herkomst en (iv) verzoeksters kennis van de seizoenen enerzijds lacunair is

en anderzijds ingestudeerd overkomt. De Raad is van mening dat deze vaststellingen verzoeksters

verklaringen over haar vermeende regio van herkomst ernstig ondermijnen.

Verzoekster tracht de bevindingen in de bestreden beslissing omtrent haar socio-politieke kennis te

minimaliseren door aan te voeren dat zij niet alles in detail weet en het “een groot kluwen is”, doch dit

verweer kan niet dienstig worden aanvaard. Van verzoekster, een 28-jarige vrouw die sinds jonge

leeftijd in Goob Weyn woonde (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 5-6), kan immers worden verwacht dat

zij de opeenvolgende machtshebbers en krijgsheren – desnoods niet chronologisch, noch volledig – kan

toelichten en weet wie zij moet vrezen. Verzoekster zou desgevallend met anekdotes of met levendige

dagelijkse herinneringen moeten kunnen vertellen welke milities, krijgsheren of groeperingen haar regio

onder controle hadden, gezien dergelijke kennis om veiligheidsredenen cruciaal is, quod non. Dat

verzoekster zoveel mogelijk “politiek afzijdig” wenste te blijven kan dan ook geen afdoende verklaring

bieden voor verzoeksters ontoereikende socio-politieke kennis hieromtrent. Dat verzoekster verklaarde

dat in 2014 het laatste incident in Goob Weyn heeft plaatsgevonden, terwijl uit de landeninformatie

beschikbaar in het administratief dossier (Landeninformatie, stuk 16, nr. 5-7) blijkt dat er in 2015 en

2016 nog meerdere incidenten waren waarbij verschillende milities waren betrokken, duidt erop dat zij

deze incidenten in haar dorp niet daadwerkelijk heeft meegemaakt. Zelfs als niet verwacht kan worden

en evenmin wordt vermoed dat verzoekster een “exhaustieve oplijsting” kan geven van alle incidenten

die de voorbije jaren plaatsvonden in haar dorp, dan nog kan van verzoekster, die verklaarde tot haar

vertrek naar België in Goob Weyn verbleven te hebben en aldus de incidenten heeft meegemaakt,

worden verwacht dat zij op de hoogte is dat er na 2014 nog incidenten hebben plaatsgevonden in haar

dorp en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken

hieromtrent, quod non. Het is aldus niet aannemelijk dat verzoekster niet beter op de hoogte is van de

meer recente incidenten voorafgaand aan haar voorgehouden vertrek uit Goob Weyn.
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In de bestreden beslissing werd bovendien terecht geoordeeld dat verzoeksters kennis over de

seizoenen in haar regio van herkomst, lacunair is. Verzoekster verklaarde tijdens het CGVS-interview

dat de “Deyr” de droogteperiode is en “Gu” de regenperiode. Gevraagd of er nog andere seizoenen zijn

in Somalië, vroeg verzoekster eerst wat bedoeld werd met de seizoenen, waarna zij verklaarde “Gu en

Deyr, ik weet niet anders” (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 14). Verzoeksters verklaringen komen

echter niet overeen met de informatie in het administratief dossier die vermeldt dat er twee

regenseizoenen, Gu en Deyr en twee droogteseizoenen, Jiilaal en Haga zijn. Verzoekster kan aldus niet

ernstig voorhouden dat zij de seizoenen in haar regio van herkomst wel degelijk kent, doch enkel

“verward” was en een “zwak moment had” tijdens het CGVS-interview. Verzoeksters verklaringen zijn

duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Bovendien blijkt noch uit het door verzoekster neergelegde

psychologische attest, noch uit het verloop van de CGVS-interviews dat verzoekster niet in staat was

om coherente verklaringen af te leggen, laat staan dat dergelijke moeilijkheden een verklaring zouden

kunnen bieden voor verzoeksters gebrek aan kennis over de seizoenen in Somalië. Verzoekster brengt

hiertoe geen enkel bewijs bij. Verzoekster werd bovendien bij het begin van het CGVS-interview

gevraagd om het onmiddellijk te melden indien zij iets niet begreep. Er dient te worden opgemerkt dat

op geen enkel moment tijdens het gehoor, noch door verzoekster zelf, noch door zijn advocaat,

hieromtrent een opmerking werd geformuleerd. Verzoekster verklaarde bovendien op het einde van het

interview alle vragen begrepen te hebben (CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 21). Aldus kan de Raad

enkel vaststellen dat verzoekster onvoldoende kennis heeft van de seizoenen in haar regio van

herkomst. Waar verzoekster aanvoert dat zij niet rechtstreeks met de seizoenen in contact kwam omdat

zij geen landbouwer of veehoudster was, merkt de Raad op dat verzoekster hiermee voorbijgaat aan de

motivering in de bestreden beslissing. Hierin werd immers terecht opgemerkt dat verzoekster verklaarde

dat haar dorp bekend was voor landbouw en veeteelt (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 23), dat haar

ex-partner een veehouder was (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 17) en dat zij zelf afhankelijk was van

inkomsten uit de veeteelt, nu zij geitenvlees verkocht (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 11), waardoor

redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoekster voldoende kennis heeft van de regen- en

droogteseizoenen in haar regio van herkomst. Verzoeksters beperkte kennis ondermijnt dan ook haar

beweerde profiel van vleesverkoopster als haar verklaringen omtrent haar regio van herkomst.

De motivering in de bestreden beslissing omtrent verzoeksters herkomst is pertinent, correct en vindt

steun in het administratief dossier en wordt integraal overgenomen door de Raad.

De door verzoekster neergelegde documenten kunnen voorgaande vaststellingen niet wijzigen. Wat de

door verzoekster neergelegde geboorteakte betreft (Documenten neergelegd door asielzoeker, stuk 17,

nr. 1), sluit de Raad zich aan bij de opmerkingen van de commissaris-generaal dat bronnen die de

uitgifte van Somalische documenten beschrijven (Landeninformatie, stuk 16, nr. 1), wijzen op het

ontbreken van een formele burgerlijke stand in Somalië en op de afwezigheid van archieven en dus van

referentiemateriaal voor het opstellen van (identiteits)documenten. Gezien het gebrek aan archief en

database kunnen Somalische autoriteiten zich ook vandaag nog niet op officiële gegevens baseren om

de identiteit, herkomst of nationaliteit vast te stellen van personen die verklaren Somaliërs te zijn. Zowel

autoriteiten binnen als buiten Somalië moeten zich voor het uitreiken van documenten baseren op de

verklaringen van de aanvragers. Bovendien blijkt uit de landeninformatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat corruptie wijdverspreid is in Somalië. Aldus biedt de door verzoekster

neergelegde geboorteakte niet de minste garantie dat de daarin opgenomen gegevens correct zijn of

dat deze authentiek zou zijn.

Wat het door verzoekster neergelegde psychologische attest betreft, dient opgemerkt te worden dat dit

attest op een summiere wijze vaststelt dat verzoekster lijdt aan een verlies aan eetlust, slaapproblemen

en huilbuien. Hieruit blijkt niet dat zij niet in staat was om een coherent en consistent asielrelaas naar

voor te brengen. Bovendien stelt de Raad vast dat verzoekster geen melding maakte van eventuele

problemen omtrent haar mentale gezondheidstoestand en dat dit evenmin blijkt uit het verloop van de

interviews. Verder merkt de Raad nog op dat dergelijk psychologisch attest geen sluitend bewijs vormt

voor de omstandigheden waarin verzoekster haar psychische problemen opliep. De Raad merkt op dat

het psychologisch verslag werd opgesteld door een psycholoog, seksuoloog die nog meer afhankelijk is

van hetgeen hem door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling tot een arts, die aan de hand van fysieke

vaststellingen, los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de medische problemen kan constateren. Een

psycholoog doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van

een patiënt, maar kan nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen

waarin een bepaalde fysieke of mentale gesteldheid is ontstaan.



RvV X - Pagina 12

Verder laat verzoekster na om de praktijk van vrouwelijke genitale verminking (VGV) in haar land van

herkomst aan te brengen in het verzoekschrift. Verzoekster formuleerde evenmin bij aanvang van de

asielprocedure enige aan deze praktijk gerelateerde vrees (CGVS-vragenlijst, stuk 11). Indien zij

dergelijke vrees koesterde, mocht van haar weldegelijk worden verwacht dit te vermelden. Van een

asielzoeker mag immers redelijkerwijze verwacht worden dat deze de asielinstanties van het

onthaalland, bevoegd om kennis te nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en

bescherming, van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten.

Verzoekster heeft de verplichting om haar volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van

informatie over haar asielaanvraag en het is aan haar om de nodige feiten en alle relevante elementen

aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over de asielaanvraag. Aan het feit dat

verzoekster zich wendt tot de asielautoriteiten in België teneinde er een status van internationale

bescherming te bekomen is voorts inherent het vertrouwen verbonden in de autoriteiten waaraan zij de

bescherming vraagt. Verder geschiedt de behandeling en het onderzoek van een asielaanvraag in

vertrouwen. Voorts stelt de Raad vast dat verzoekster tijdens het CGVS-interview, toen haar gevraagd

werd of zij een vrees koesterde omwille van haar besnijdenis, enkel verwees naar

gezondheidsproblemen die zij hierdoor had. De medische problemen die verzoekster hierdoor

ondervindt ressorteren niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster maakt bovendien op generlei wijze aannemelijk dat of onder welke

omstandigheden zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst zou worden herbesneden. Evenmin

duidt zij concreet aan wie er daarbij druk op haar zou (kunnen) leggen om te worden herbesneden.

Derhalve zijn er in casu goede redenen voorhanden in de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet

om aan te nemen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van herkomst niet opnieuw het

slachtoffer zou worden van VGV. Het door verzoekster neergelegde attest van GAMS en het Rode Kruis

vormen slechts een bewijs van verzoeksters lidmaatschap aan de organisatie en tonen aan dat zij actief

deelneemt aan sensibiliseringsactiviteiten omtrent VGV, doch kunnen geen afbreuk doen aan

bovenstaande vaststellingen.

De bestreden beslissing oordeelde bovendien terecht dat de door verzoekster aangehaalde vrees voor

gedwongen besnijdenis ten aanzien van haar dochter, niet in aanmerking kan worden genomen bij de

beoordeling van haar asielaanvraag vermits haar dochter zich niet buiten Somalië bevindt, hetgeen

krachtens het Vluchtelingenverdrag een noodzakelijke voorwaarde is voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus.

De uiteenzetting in het verzoekschrift dat de asielmotieven van verzoekster niet ten gronde werden

beoordeeld, is niet relevant, gezien uit bovenstaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk heeft

gemaakt dat zij afkomstig is uit Goob Weyn, in het district Kismayo, in de provincie Lower Juba in

Somalië. Hierdoor kan evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben

voorgedaan.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster een gegronde vrees voor vervolging koestert in

de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet.

2.4. Voor zover verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Verzoekster toont niet aan dat zij in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het feit dat verzoekster de beweerde herkomst uit Goob Weyn, in het district Kismayo, in de

provincie Lower Juba in Somalië niet aannemelijk maakt, maakt zij evenmin 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 aldaar.

Met betrekking tot de vraag of verzoekster bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Somalische

nationaliteit en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan.

Het is immers in de eerste plaats aan verzoekster om tijdens de asielprocedure haar ware identiteit en

herkomst aannemelijk te maken.
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De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster hierin manifest faalt. Het komt de Raad niet toe om te

speculeren over de verblijfplaats van verzoekster voor de komst naar België, noch over het element of

verzoekster afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer daar verzoekster op dit punt

uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens de CGVS-interviews en dus veelvuldig de kans

heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (CGVS-gehoorverslag 1, stuk 8, p. 2;

CGVS-gehoorverslag 2, stuk 5, p. 2 en 12-13). De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoekster zelf

meent dat er in Somalië geen zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat zij bij een

terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.5. Verzoekster vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de grond van

het beroep zou kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

terug te zenden naar de commissaris-generaal.

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 vijf maart tweeduizend achttien door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


