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nr. 210 723 van 9 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

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 april 2018 heeft

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

21 maart 2018.

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 28 mei 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 juli 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

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

LOOBUYCK en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert de Somalische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit het dorp Jaro in het district

Jalalaqsi van de provincie Hiraan.

U bent in Somalië driemaal gehuwd. Uw eerste man, aan wie u door uw oom was uitgehuwelijkt,

mishandelde u. U liep weg van uw echtgenoot, met wie u drie kinderen had. Nadat u uw oom over de

mishandelingen had verteld, ging hij verhaal halen bij uw echtgenoot. Er volgde een ruzie waarbij uw

echtgenoot uw oom doodde. U huwde hierna een tweede keer.



RvV X - Pagina 2

Uw man verkocht sigaretten op de lokale markt en werd hierdoor vervolgd door Al-Shabaab. Op een

avond kwamen ze hem ontvoeren. U was op dat moment pril zwanger van jullie vijfde kind samen. Toen

uw zwangerschap zichtbaar werd, beschuldigde uw eerste echtgenoot ervan dat u overspel had

gepleegd en zwanger was geworden van iemand waarmee u niet was getrouwd. U werd door Al-

Shabaab opgepakt en ter dood veroordeeld. De doodstraf werd echter uitgesteld tot het kind dat u droeg

3,5 jaar oud zou zijn. Uw neef, de zoon van uw vermoorde oom, kreeg medelijden met u en wou u en

uw moeder helpen door met u te huwen. Na uw huwelijk bleven uw man en uw moeder echter vrezen

voor uw leven en besloten ze om u naar het buitenland te sturen. Uw man vroeg een paspoort aan voor

u en u verliet Somalië via Mogadishu, alleen, in het voorjaar van 2015.

U kwam in België aan op 26 augustus 2015 en diende de volgende dag, op 27 augustus 2015, een

asielaanvraag in bij de DVZ.

Tijdens uw asielprocedure vernam u dat uw tweede echtgenoot, van wie u sinds zijn verdwijning geen

nieuws meer had ontvangen, in Malta internationale bescherming had gekregen en daar was

overleden.

Nog tijdens uw asielprocedure werd u om medische redenen in België gedesinfibuleerd. U vreest dat uw

huidige man hierom van u zal scheiden en u bij Al-Shabaab zal aangeven omdat u het geloof en de

traditie van uw land niet respecteert.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: een kopie van uw identiteitskaart;

een overzicht van uw medische consultaties opgesteld in uw centrum; een ingevulde PROTECT-

vragenlijst; een attest van het centrum CARDA dd. 14.09.2016, waaruit blijkt dat u daar sinds

07.06.2016 ambulant werd gevolgd; diverse medische certificaten; een gynaecologisch attest dd.

12.02.2016, waaruit blijkt dat u op dat moment nog volgens type III besneden was; uw lidkaart van

GAMS; een medisch attest dd. 04.07.2017, waaruit blijkt dat u een desinfibulatie om medische redenen

had ondergaan; een CD-rom met medische beeldvorming; een kopie van het paspoort van A.M.B.; een

kopie van de begrafenisvergunning voor A.M.B.; diverse uitgeprinte foto’s.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u aangehaalde feiten en alle elementen aanwezig in het

administratieve dossier dient er echter te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat

er in uw hoofde sprake zou zijn van een gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de

Vluchtelingenconventie of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, a, b of c

van de Vreemdelingenwet.

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 van u dat u zo gedetailleerd en correct mogelijke

informatie geeft over alle facetten van uw identiteit, leefwereld en asielrelaas. Het CGVS mag van u

correcte en coherente verklaringen, en waar mogelijk documenten, verwachten met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, uw leeftijd, uw achtergrond, ook die van relevante familieleden, de landen en

plaats(en) van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken en de afgelegde reisroute. Er kan van u dan ook

worden verwacht dat u het CGVS inzicht verschaft in uw werkelijke achtergrond, het werkelijk (familiaal)

netwerk waarop u kan steunen en uw reële financiële draagkracht.

Niettegenstaande u bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, 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. Zo blijkt u tegenstrijdige en ongeloofwaardige

verklaringen te hebben afgelegd over de verblijfplaatsen van u en uw familie en wat jullie

levensomstandigheden daar waren/zijn en de redenen waarom u uw regio van herkomst hebt verlaten.

Ten eerste wordt opgemerkt dat u doorheen uw asielprocedure tegenstrijdige verklaringen hebt afgelegd

over waar u hebt u verbleven voor uw komst naar België. Zo stelde u voor de DVZ dat u uw hele leven,

van uw geboorte tot uw vertrek, in de wijk Hafad Eylad van de stad Jalalaqsi hebt gewoond (zie

verklaring DVZ dd. 30.11.2015, punt 10).
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Voor het CGVS verklaarde u tijdens uw eerste interview echter dat u tot uw vijftiende in Jaro, een

klein dorp dichtbij Jalalaqsi hebt gewoond, na uw huwelijk drie jaar in Bur Weyn doorbracht- waar u drie

kinderen kreeg- en vervolgens naar het huis van uw moeder verhuisde in de stad Jalalaqsi in de wijk

Quraksin (westen) (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 6-7). Tijdens uw tweede gehoor voor

het CGVS verklaarde u dan weer dat u nooit in de stad Jalalaqsi hebt gewoond (zie gehoorverslag

CGVS dd. 03.03.2017, p. 4). Ook verklaarde u toen dat maar twee van uw kinderen in Bur Weyn

geboren zijn. Geconfronteerd met de plaatsnaam Hafad Eylad ontkende u tijdens uw beide gehoren

voor het CGVS daar ooit te hebben gewoond (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 8 en zie

gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017, p. 5).

Bovendien is het vreemd dat u, hoewel u, onder andere, wel op de hoogte bent van dorpen in de

omgeving van Jalalaqsi en de namen van lokale machthebbers, tijdens uw asielprocedure bepaalde

cruciale informatie betreffende uw leefgebied niet blijkt te kennen. Zo verklaarde u bij de DVZ, toen u

nog beweerde uw hele leven in de wijk Hafad Eylad van de stad te hebben verbleven, dat u daar dichtbij

een rivier woonde, maar kon u zich de naam van deze rivier niet herinneren (zie verklaring DVZ dd.

30.11.2015, punt 10). De enige rivier die door de stad Jalalaqsi stroomt is de Shebelle-rivier. Het is dan

ook zeer vreemd dat u deze rivier niet bij naam kon benomen. Het gegeven dat u de Shebelle-rivier niet

bij naam kende bij de DVZ is des te vreemder aangezien u tijdens uw eerste interview voor het CGVS

wel correct kon verklaren dat hij in Ethiopië ontspringt om dan via steden langs Balcad en Jowhar

zuidwaarts richting de zee te stromen (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 14). Bovendien is het

vreemd en ongeloofwaardig dat u, gevraagd naar wie voor Al-Shabaab de macht over Jalalaqsi had, er

verschillende warlords waren maar dat u geen enkele naam kunt geven van een dergelijke warlord (zie

gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 16). Zelfs al was u zelf nog jong ten tijde van de heerschappij

van deze warlords, dan nog kan er redelijkerwijze worden verondersteld dat u, die verklaart in de regio

van Jalalaqsi te hebben gewoond van haar geboorte tot haar vertrek in 2015, toch enigszins met deze

warlords zou vertrouwd zijn.

Daarenboven blijkt u doorheen uw asielprocedure ook tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd

over uw identiteitsdocumenten. Zo verklaarde u voor de DVZ nog dat uw originele paspoort en

identiteitskaart door de Somalische smokkelaar werden afgenomen, maar verklaarde u voor het CGVS

dat enkel uw paspoort u werd afgenomen en dat u met uw identiteitskaart tot België reisde, waar u ze

weggooide omdat mensen in uw centrum u dat hadden aanbevolen (zie verklaring DVZ dd. 30.11.2015,

punt 24 en zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 4 en zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017, p.

9). Bovendien is het vreemd dat u voor het CGVS verklaarde dat u uw originele identiteitskaart wel

degelijk bij zich had toen u door de DVZ werd geïnterviewd, maar dat u die daar niet mocht tonen (zie

gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017). Het is bijzonder vreemd en ongeloofwaardig dat men u dat zou

hebben meegedeeld bij de DVZ. Bovendien wordt op het inschrijvingsdocument waarop de DVZ

asielaanvragen initieel registreren de vraag vermeld of u identiteitsdocumenten bij zich heeft. Op uw

inschrijvingsdocument staat echter niet te lezen dat u daar hebt geantwoord over een identiteitskaart te

beschikken (zie inschrijvingsbewijs DVZ dd. 28.08.2015). Bovendien staat op uw bijlage 26, die tevens

op 28.08.2015 werd opgesteld, vermeld dat u niet over identiteitsdocumenten beschikt. Overigens is het

bijzonder vreemd dat u bij de DVZ nog aangaf dat uw paspoort een visum of verblijfsvergunning voor

Kenia bevatte, maar dat u dit voor het CGVS ontkende (zie verklaring DVZ dd. 30.11.2015, punt 24 en

zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2016, p. 9-10). Bovendien blijkt dat u ook tegenstrijdige verklaringen

hebt afgelegd over uw reisweg. Zo verklaarde u voor de DVZ nog dat u daags na uw aankomst Nairobi

reeds verliet, terwijl u voor het CGVS verklaarde dat u er drie dagen bleef (zie verklaring DVZ dd.

30.11.2015, punt 31 en zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017, p. 10).

Ook blijken uw verklaringen over uw huwelijken en hoe het uw echtgenoten is vergaan, tegenstrijdig

en ongeloofwaardig te zijn. Zo verklaarde u nog tijdens uw interview voor de DVZ op 30.11.2015 dat u 7

maanden eerder was gehuwd met uw derde echtgenoot, maar verklaarde u voor het CGVS op

22.09.2016 dat u drie jaar geleden met hem bent gehuwd (zie verklaring DVZ dd. 30.11.2015 en zie

gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 12). Bovendien verklaarde u tijdens uw eerste interview voor

het CGVS dat uw derde man bij uw moeder om haar zegen voor jullie huwelijk kwam vragen omdat uw

man al meer dan 3,5 jaar verdwenen was, terwijl u de tweede keer voor het CGVS verklaarde dat u

huwde met uw derde man toen het kind waarvan u zwanger was toen uw tweede man verdween, vier

maanden oud was (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 11 en zie gehoorverslag CGVS dd.

03.03.2017, p.14). U verklaarde op 3 maart 2017 voor het CGVS ook dat u met uw huidige echtgenoot

al vier jaar was getrouwd en dat u in Somalië drie jaar met hem hebt samengewoond als getrouwd

koppel (zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017, p. 7).
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In het kader van uw derde gehoor voor het CGVS verklaarde u opnieuw dat u drie of drie en een half

jaar nadat uw ex door Al-Shabaab ontvoerd was, met hem bent gehuwd (zie gehoorverslag CGVS dd.

09.10.2017, p. 3). U biedt bijgevolg geen zicht op wanneer u met uw huidige echtgenoot zou zijn

gehuwd. Bovendien legt u ongeloofwaardige verklaringen af over wat er uw tweede echtgenoot, A.M., is

overkomen. Zo verklaarde u, toen u de eerste maal door het CGVS werd gehoord, dat uw tweede man

A.M. door gewapende mannen werd meegenomen nadat uw eerste man hem gevraagd had materiaal

te gaan halen en hij dat geweigerd had. U zou vervolgens jarenlang niets van hem hebben vernomen

(zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 7 en 11 en zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017,

p. 13). Het is echter vreemd dat u hierover bij de DVZ niets hebt verklaard en dat u daar nog stelde,

toen u gevraagd werd waar uw tweede echtgenoot verbleef, stelde dat hij in de wijk Hafad Eylad van de

stad Jalalaqsi verbleef (zie verklaring DVZ dd. 30.11.2015, punt 15 en zie vragenlijst CGVS bij DVZ

dd.30.11.2015, punt 3.5). Er kan redelijkerwijze worden aangenomen dat u dit gegeven zou vermelden

toen u gevraagd werd waarom u stelde te vrezen gedood te worden door Al-Shabaab en een kort

overzicht te schetsen van de feiten die tot uw vlucht uit uw land van herkomst te hebben geleid. Zeker

aangezien uw eigen problemen met Al-Shabaab zouden zijn ontstaan omdat uw eerste man u van

overspel verdacht omdat uw zwangerschap van uw vijfde kind zichtbaar werd nadat uw tweede man al

verdwenen was (zie gehoorverslag CGVS dd. 22.09.2016, p. 7 en 11). Bovendien is het vreemd dat u in

het kader van uw tweede gehoorverslag voor het CGVS verklaarde dat u op de avond van uw eerste

interview voor het CGVS had vernomen dat uw tweede echtgenoot, van wie u al vijf à zes jaar niets had

vernomen, in Malta (waar hij internationale bescherming genoot) was overleden (zie gehoorverslag

CGVS dd. 03.03.2017, p. 6 en 12). U kwam via Facebook te weten dat hij daar was omgekomen, nadat

zijn zus dit aan uw moeder zou hebben verteld. Het is echter zeer vreemd dat u het overlijden van uw

echtgenoot de dag zelf nog via Facebook vernam, maar dat u al die jaren niet geweten zou hebben dat

hij, de vader van vijf van uw kinderen, in Malta verbleef en daar een internationale beschermingsstatus

had verkregen (zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2016, p. 6).

Uit al het bovenstaande dient te worden besloten dat u niet bereid bent de Belgische asielinstanties

zicht te bieden op waar en in welke omstandigheden u geleefd hebt in de laatste jaren voor uw komst

naar België, noch waar en in welke levensomstandigheden uw gezin op heden verkeert. Ondanks 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 (zie gehoorverslag CGVS dd. 03.03.2017, p. 8 en 15 en zie

gehoorverslag CGVS dd. 09.10.2017, p. 4).

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.

Wat betreft uw vrees voor herinfibulatie in Somalië dient ten slotte nog te worden benadrukt dat u,

aangezien u geen zicht biedt op uw huidige familiale situatie en de verblijfplaatsen en

levensomstandigheden van uw gezin, u ook niet aannemelijk maakt dat u zal worden geherinfibuleerd

(zie supra). Immers, wanneer u gevraagd wordt wat u naar aanleiding van uw desinfibulatie in België

vreest bij een terugkeer naar Somalië, stelt u dat u problemen zult kennen met uw man, die vindt dat u

de religie en de traditie hebt de rug gekeerd (zie gehoorverslag CGVS dd. 09.10.2017, p. 2-3). Uit het

bovenstaande is echter gebleken dat u tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen hebt afgelegd

met betrekking tot uw huwelijk met deze man en de verdwijning van uw vorige man (zie supra).

Bovendien is het vreemd dat u enerzijds stelt dat uw huidige echtgenoot u van Al-Shabaab trachtte

te beschermen door met u te huwen, ook al was u zwanger terwijl uw echtgenoot niet meer aanwezig

was en werd er door de gemeenschap gezegd dat u zich misdragen had en ook al liep hij daardoor zelf

het risico om ter dood te worden veroordeeld, maar anderzijds aangeeft dat deze echtgenoot u bij

diezelfde Al-Shabaab zou aangeven omdat u zich hebt laten desinfibuleren (zie gehoorverslag CGVS

dd. 22.09.2016, p. 11 en zie gehoorverslag CGVS dd. 09.10.2017, p.3).

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. In verband

met het attest van het CARDA-opvangcentrum in Bierset, wordt opgemerkt dat uit deze attesten niets

kan worden afgeleid met betrekking tot uw actuele psychologische gezondheidstest. Uit deze attesten

blijkt immers enkel dat u van 7 juni 2016 minstens tot 14 september 2016 ambulant werd opgevolgd in

het CARDA-centrum, een centrum voor asielzoekers met mentale problemen.
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Er wordt niet in vermeld aan welke mentale of psychologische problemen u precies leidt en waaruit uw

behandeling precies bestaat. Evenmin wordt er een uitspraak gedaan over de oorzaak van deze

problemen. In verband met de door u ingevulde PROTECT-vragenlijst wordt opgemerkt dat deze

door uzelf werd ingevuld, en dat voorts elke psychiatrische of psychologische analyse van deze

gegevens ontbreekt. Uit deze documenten kan bijgevolg niet worden afgeleid dat de aangehaalde

psychische problemen verband houden met problemen die u in Somalië zou hebben gekend. Uit deze

documenten blijkt evenmin dat uw psychische toestand van dien aard zou zijn bij een eventuele

terugkeer naar Somalië aanleiding te geven tot een gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op

onmenselijke of vernederende behandeling.

In verband met het gynaecologisch attest dd. 12.02.2016 en het medisch attest dd. 04.07.2017 wordt

opgemerkt dat deze documenten enkel aantonen dat u hier in België om medische redenen werd

gedesinfibuleerd, hetgeen in deze beslissing niet ter discussie staat. Uw lidkaart van GAMS bewijst dan

weer enkel dat u lid bent van deze organisatie.

De overige door u neergelegde documenten, het overzicht van uw medische afspraken en de CD-rom

met medische beeldvorming, verwijzen enkel naar uw verdere fysieke gezondheidstoestand. In verband

hiermee dient te worden opgemerkt dat artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus aan personen die beroep kunnen doen op artikel 9ter van dezelfde wet

uitsluit. Het betreft personen die op zodanige wijze lijden aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico

inhoudt voor zijn leven of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of

vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in zijn land van herkomst of het

land waar hij verblijft. U dient zich voor de beoordeling van medische elementen bijgevolg te richten tot

de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de

Staatssecretaris of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. In

verband met de kopie van het paspoort en de kopie van de begrafenisvergunning voor A.M.B. wordt

opgemerkt dat het om kopieën gaat, waarvan de bewijswaarde sowieso gering is. In verband met

deze documenten wordt verder nog opgemerkt dat uit deze documenten niet blijkt wat uw verwantschap

is met deze A.M.B.. Ook uit de neergelegde foto’s blijkt niet wat de identiteit is van de persoon die er op

staat afgebeeld en wat zijn verwantschap is met u.

In verband met de door u neergelegde kopie van uw identiteitskaart wordt ook opgemerkt dat het een

kopie is, waarvan de bewijswaarde beperkt is. Bovendien bevat dit document enkel informatie met

betrekking tot uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in deze beslissing niet dadelijk ter discussie

staan.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 23 april 2018 in een eerste middel een schending aan van

de 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 (hierna:

Vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.
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Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting over de materiële motiveringsplicht.

Waar verweerder verzoekster verwijt tegenstrijdige verklaringen te hebben afgelegd, stelt verzoekster

dat zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet de kans kreeg om haar relaas uitvoerig te doen,

niet werd bijgestaan door een raadsman, noch de mogelijkheid werd gegeven om eventuele

misverstanden recht te zetten. Verzoekster meent dat de vermeende tegenstellingen tussen het DVZ

gehoor en haar CGVS gehoren - zowel aangaande haar herkomst als hoe het haar echtgenoten

vergaan is - niet kan worden tegengeworpen. Verzoekster stelt achter haar verklaringen te staan zoals

afgelegd op het CGVS.

Wat betreft de tegenstrijdigheden in haar CGVS gehoren, meent verzoekster dat er een misverstand

moet zijn ontstaan. Verzoekster stelt dat zij van haar geboorte tot haar 15 jaar in Jaro gewoond heeft en

is na haar huwelijk verhuisd naar Bur Weyn, waar haar drie kinderen geboren werden (zie CGVS-

verslag 2, p. 3).

Verzoekster stelt vast dat verweerder zelf aangeeft dat zij een uitgebreide kennis heeft van de lokale

machthebbers, van haar leefomgeving, dorpen, etc. Verzoekster haalt aan dat zij bijzonder concrete

informatie kan geven omtrent haar omgeving, informatie die zij onmogelijk zou hebben indien zij niet

daadwerkelijk van Jalalaqsi afkomstig zou zijn (zie CGVS-verslag 1, p. 8). Verzoekster benadrukt verder

dat zij haar eigen clanlijn, de clans in haar dorp en de verschillende clanconflicten perfect kan aangeven

(zie CGVS-verslag 1, p. 9), dat zij erg gedetailleerd de weg tussen Jaro en Jalalaqsi kan beschrijven (zie

CGVS-verslag 1, p. 13) en dat haar politieke kennis bijzonder uitgebreid is (zie CGVS-verslag 1, p. 15,

p. 16, p. 18).

Verzoekster stelt dat zij de naam van de rivier “Shabelle” kende. Zij stelt alle dorpen te hebben

gesitueerd ten opzichte van deze rivier. Verzoekster legt uit dat zij tijdens het gehoor niet heeft

begrepen dat haar de naam van de rivier werd gevraagd, maar dat zij dacht dat zij deze enkel moest

situeren.

Aangaande de vaststelling van verweerder dat verzoekster geen namen kan geven van de warlords die

voor Al Shabaab aan de macht waren, betoogt verzoekster dat deze aan de macht waren toen

verzoekster nog een kind was. Zij stelt dat er onmogelijk van een ongeletterde vrouw kan worden

verwacht dat zij de namen kan opnoemen van politieke leiders van tien jaar geleden.

Verder wordt in het verzoekschrift aangevoerd dat het “verifiëren van iemands Somalische nationaliteit

vereist een uitgebreide en doorgedreven herkomstcheck. Hierbij mogen de vragen geenszins eenzijdig

zijn. Evenmin kan van de asielzoeker een encyclopedische kennis worden verwacht van zijn

omgeving.”. Verzoekster verwijst hierbij naar een advies van professor Abbink, antropoloog en professor

aan het Afrika Centrum van de Universiteit te Leiden, aan het UNHCR waarin hij stelde “dat veel

Somali's gewoonweg niet alle (kleine) dorpjes uit hun omgeving kennen”. Hij gaf voorts aan dat “In het

geval van plaatsnamen, dorpsnamen, winkels. overheidsgebouwen. etc. moet men er ook rekening mee

houden dat vele Somaliërs niet kunnen lezen of schrijven en de vele kleine dorpjes - (...) - niet (kunnen)

kennen.” Verzoekster stipt aan dat hierbij dus niet wordt gesteld dat het vragen van dorpen en clans

geen deel uitmaakt van een herkomstcheck, integendeel. Wel wordt opgeroepen tot enig

relativeringsvermogen bij de analyse ervan.

Verzoekster voert aan dat verweerder zich focust op details en futiliteiten om haar herkomst in twijfel te

trekken en een groot deel van verzoeksters kennis naast zich neerlegt. Zij betoogt dat een dergelijke

manier van redeneren en desgevallend gebrekkig onderzoeken dan ook op een kennelijke wijze de

algemene beginselen van behoorlijk bestuur als het redelijkheidbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel

schendt en dat verweerder tevens de materiële motiveringplicht schendt.

Verzoekster benadrukt dat zij wel degelijk een geloofwaardig asielrelaas en een uitgebreide kennis over

haar leefomgeving en herkomst heeft. Zij betoogt dat verweerder niet motiveert omtrent haar

asielrelaas.

Verzoekster meent dat de thans bestreden beslissing niet gesteund is op daadwerkelijke

tegenstrijdigheden of omissies, doch enkel op kleine onbenullige verklaringen. Zij heeft hierboven de

argumenten van verweerder weerlegd en aangetoond waarom zij weldegelijk meent in aanmerking te

komen voor internationale bescherming. Volgens verzoekster is verweerder op zijn minst onredelijk te

werk gegaan bij de beoordeling van het asielgehoor en asielrelaas.
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Verzoekster stelt dat zij wel degelijk afkomstig is van Somalië en er in Jaro, Bur Weyn en Jalalaqsi heeft

verbleven tot haar vertrek naar België.

In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikelen 48, 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, het zorgvuldigheidsbeginsel, de materiële motiveringsplicht, artikel 3 van het

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM)

en artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster haalt aan dat verweerder haar Somalische nationaliteit niet betwist, doch enkel haar verblijf

in Somalië alvorens haar komst naar België. Verzoekster stelt hierboven reeds uitvoerig te hebben

aangetoond dat zij wel degelijk van Jalalaqsi afkomstig is.

Verzoekster herneemt dat zij bij haar asielgehoren bewijzen van haar besnijdenis heeft neergelegd en

duidelijk heeft aangegeven te vrezen voor herinfibulatie ingeval van terugkeer naar Somalië, alsook dat

haar man van haar zou scheiden omwille hiervan. Zij herneemt te hebben aangegeven niet te willen

worden dichtgenaaid, maar dat dit traditie is in Somalië en er druk wordt gelegd op vrouwen om zich na

de bevalling opnieuw te laten dichtnaaien. Verzoekster legt uit dat er niet alleen een enorme sociale

druk ligt op vrouwen om zich opnieuw te laten dichtnaaien na de bevalling, maar dat ook haar man haar

zou dwingen zich opnieuw te laten dichtnaaien. Verzoekster stelt dat zij zich tegen deze diepgewortelde

traditie niet kan verzetten in haar land van herkomst, ook al geeft zij letterlijk aan 'normaal' te willen zijn

en niet meer te willen worden geherinfibuleerd. Zij voegt eraan toe dat zij, net zoals zij geen keuze had

bij de besnijdenis, geen keuze heeft bij de herinfibulatie en dit quasi automatisch onmiddellijk na de

bevalling gebeurt.

Verzoekster stelt dat zij door middel van medische attesten het bewijs heeft geleverd dat zij besneden is

én dat zij gedeeltelijk geherinfibuleerd werd. Daarnaast stelt zij haar eigen fysieke en psychische

gevolgen omwille van haar besnijdenis te hebben vermeld tijdens haar gehoren, waarbij zij aangaf tot op

heden te lijden aan mentale en psychische problemen en hiervan ook verschillende medische attesten

van voorlegde. In het verzoekschrift wordt beklemtoond dat het duidelijk is dat verzoekster al jaren

kampt met problemen omwille van haar besnijdenis, dit zowel fysiek als psychisch. Zij haalt aan dat zij

ook leeft met een enorme angst opnieuw dichtgenaaid te worden bij terugkeer naar Somalië. Die kans is

bijzonder reëel gezien de diepgewortelde traditie.

Verzoekster stelt dat het gegeven dat zij afkomstig is van Somalië, dat zij besneden werd en dat zij

opnieuw dichtgenaaid werd niet ter discussie staat. Volgens verzoekster staat het aldus buiten kijf dat zij

een onmenselijke en vernederende behandeling heeft ondergaan. Zij voert dan ook aan dat de

bestreden beslissing een flagrante schending van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet uitmaakt.

Verzoekster stelt dat zij vanaf het begin duidelijk geweest is over haar besnijdenis en vrees voor

herinfibulatie. Zij betoogt dat, zelfs als verweerder niet helemaal overtuigd is van de waarheid van alle

feitelijke gegevens, het voordeel van de twijfel dient te worden verleend vanwege de objectiviteit van de

situatie in het land van herkomst en gezien de ernst van de mogelijke vervolging. Verzoekster verwijst

naar rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in dit verband (“Cf RVV N 4923 dd

14.12.2007, RVV N 58934 dd 30.03.2011 en RVV N 25092 dd 26.03.2009”).

Verzoekster herneemt dat zij het bewijs heeft aangebracht van haar besnijdenis en het feit dat zij

opnieuw 'open' gemaakt werd en meermaals aangaf te vrezen door herinfibulatie. Verzoekster stelt vast

dat verweerder hier geen rekening mee houdt en voert een schending aan van het

zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 48/7 van het vreemdelingenwet en artikel 3 van het EVRM. Verzoekster

voert tevens een schending aan van de artikelen 48, 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

In hoofdorde vraagt verzoekster om de vluchtelingenstatus toe te kennen; subsidiair om de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen en uiterst subsidiair om de thans bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift legt verzoekster een advies van UNHCR van 9 oktober 2009 in het kader van de

asielaanvraag van mevrouw Y. neer.

Bij een aanvullende nota van 12 juli 2018 legt verzoekster een psychologisch rapport neer.
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2.3. Over de gegrondheid van het beroep

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante

elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn verzoek om internationale

bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op

individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met alle relevante informatie in

verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt

genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van

herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas

ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op

ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze

evenwel gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.4.1. De bewijslast inzake de gegrondheid van een verzoek om internationale bescherming berust in

beginsel bij de asielzoekster zelf, zodat verzoekster - zoals iedere burger die om een erkenning vraagt -

moet aantonen dat haar verzoek gerechtvaardigd is. Zij moet een poging ondernemen om het relaas te

staven en dient de waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 205). Voor

zover een kandidaat-vluchtelinge geen waarheidsgetrouwe identiteitsdocumenten neerlegt, moet haar

voorgehouden identiteit op overtuigende wijze blijken uit haar verklaringen. Hierbij blijkt uit vaste

rechtspraak dat de asielzoekster in staat moet zijn te antwoorden op eenvoudige vragen in verband met

de streek van afkomst, vooral in het geval dat men geen enkel overtuigend identiteitsdocument kan

voorleggen (RvS 6 januari 2003, nr. 114.251; RvS 12 februari 2003, nr. 115.776).

2.4.2. Voor iedere vorm van internationale bescherming, voor de vluchtelingenstatus en voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op verzoekster. Deze dient ter staving van

het verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de beoordeling van het

verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen onder meer alle documenten van verzoekster en die

van relevante familieleden met betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van eerder

verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Bij het ontbreken van deze elementen

dient een aannemelijke verklaring gegeven te worden. Uit wat onder wordt uiteengezet, blijkt dat

verzoekster tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd over de verblijfplaatsen en

levensomstandigheden van haar en haar familie alvorens haar komst naar België, alsook over de reden

voor haar vlucht. Verzoekster faalt in haar medewerkingsplicht.

2.4.3. Vooreerst dient opgemerkt dat verzoekster bij haar aankomst in België bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat zij haar hele leven “van geboorte tot vertrek” in de wijk Hafad

Eylad in Jalalaqsi, provincie Hiran, Somalië heeft gewoond (verklaring DVZ van 30 november 2015

(hierna: verklaring DVZ), punten 5, 10) en dat al haar kinderen in Jalalaqsi geboren werden (verklaring

DVZ, punt 16). Tijdens het eerste gehoor bij het CGVS gaf verzoekster echter aan dat zij in Jaro

geboren is en er woonde tot zij huwde op haar vijftiende, vervolgens bijna drie jaar in Bur Weyn - alwaar

zij drie kinderen kreeg - verbleef en daarna naar het huis van haar moeder in Jalalaqsi verhuisde waar

zij woonde van haar achttiende tot haar vertrek (gehoorverslag van het CGVS van 22 september 2016,

ofwel notities persoonlijk onderhoud (hierna: CGVS-verslag 1, p. 6-7). Zij stelde verder in de wijk

Quraksin in Jalalaqsi te hebben gewoond en gaf uitdrukkelijk aan niet in de wijk Hafad Eylad te hebben

gewoond (CGVS-verslag 1, p. 7-8).

Tijdens haar tweede gehoor bij het CGVS verklaarde verzoekster dan weer dat zij nooit in de stad

Jalalaqsi heeft gewoond (gehoorverslag van het CGVS van 3 maart 2017, ofwel notities persoonlijk

onderhoud (hierna: CGVS-verslag 2), p. 4).
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Verzoekster gaf aan dat zij in Jaro geboren was en daar verbleef tot haar vijftiende, waarna zij naar Bur

Weyn verhuisde - waar twee van haar kinderen geboren werden - om op zestien- à zeventienjarige

leeftijd terug te keren naar haar moeder in Jaro (CGVS-verslag 2, p. 3). Verzoekster ontkende opnieuw

uitdrukkelijk ooit in de wijk Hafad Eylad in Jalalaqsi te hebben gewoond (CGVS-verslag 2, p. 5).

Dergelijke tegenstrijdige verklaringen over eenvoudige zaken, met name haar woonplaats(en), tonen

aan dat verzoeksters verklaringen niet op waarachtige feiten berusten. Het is bovendien geheel

onaannemelijk dat verzoekster zou dwalen over de geboorteplaatsen van haar kinderen, temeer zij zelf

verklaarde “[o]ver mijn kinderen zou ik geen fouten moeten maken.” (CGVS-verslag 2, p. 5).

Voorgaande vaststellingen ondergraven de geloofwaardigheid van haar loutere beweringen aangaande

haar verblijfplaatsen in Somalië.

2.4.4. Verzoekster voert aan dat deze tegenstrijdige verklaringen haar niet kunnen worden

tegengeworpen nu zij bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) niet de kans kreeg om haar relaas

uitvoerig te doen, niet werd bijgestaan door een raadsman, noch de mogelijkheid werd gegeven om

eventuele misverstanden recht te zetten. De Raad wijst erop dat verzoekster eraan voorbij gaat dat de

DVZ en het CGVS geen rechtsprekende organen zijn en de verplichting om de rechten van verdediging

na te leven in administratieve procedures enkel in tuchtzaken gelden, behoudens andersluidend

voorschrift.

De Raad stelt tevens vast dat verzoekster wel degelijk concreet kon antwoorden op de vragen over haar

reis en haar (uitgebreide) familie en haar adres in België, en dit in sterk contrast met haar vermelding bij

Dienst Vreemdelingenzaken dat ze niet weet waar ze woonde in Somalië “Niet ver van een rivier (naam

weet ik niet)” zie punt 10). Waar verzoekster aanvoert dat zij tijdens het gehoor niet heeft begrepen dat

haar de naam van de rivier werd gevraagd, maar dat zij dacht dat zij deze enkel moest situeren is dit

bezwaarlijk ernstig nu de vraag was haar “exact adres” te geven.

Bovendien dient te worden benadrukt dat verzoeksters verklaringen tijdens het gehoor bij de DVZ aan

verzoekster werden voorgelezen in het Somalisch en door haar ondertekend. Verzoekster was aldus in

de gelegenheid om naar aanleiding van deze vragenlijst bijkomende opmerkingen te maken of

correcties aan te brengen, doch heeft geen enkele opmerking gemaakt. Ook bij de aanvang van haar

eerste gehoor bij het CGVS, wanneer verzoekster gevraagd werd of er enige fouten gebeurd waren in

het interview bij de DVZ, stelde verzoekster “Er zijn geen fouten gebeurd die ik wil rechtzetten” (CGVS-

verslag 1, p. 2).

2.4.5. Wat betreft de tegenstrijdigheden in haar CGVS gehoren, betoogt verzoekster dat er een

misverstand moet zijn ontstaan en verduidelijkt zij dat zij van haar geboorte tot haar 15 jaar in Jaro

gewoond heeft en is na haar huwelijk verhuisd naar Bur Weyn, waar haar drie kinderen geboren

werden. De Raad merkt op dat het verzoekster vrijstaat te bewijzen dat wat de commissaris-generaal

stelt dat zij verklaard heeft, op een andere manier werd gezegd. Het volstaat echter niet na het

ontvangen van een negatieve beslissing eenvoudigweg te ontkennen dat de weergegeven verklaringen

niet zouden overeenstemmen met hetgeen gezegd werd. De afgevaardigde ambtenaar van het

Commissariaat-generaal heeft er geen persoonlijk belang bij dat de verklaringen van de asielzoekster

onjuist zouden worden weergegeven. Tot bewijs van het tegendeel, bestaat het vermoeden dat wat in

het gehoorverslag, zoals samengevat weergegeven in de bestreden beslissing, opgenomen werd,

overeenstemt met wat verzoekster werkelijk heeft verklaard (RvS 26 juni 2002, nr. 108.470).

Verzoekster bewijst in casu niet het tegendeel. Verzoeksters opmerking komt dus voor als een niet-

geconcretiseerde post factum bewering, is niet enkel ongegrond, maar eveneens laattijdig.

2.4.6. Voorts dient worden opgemerkt dat verzoekster bij de DVZ verklaarde dat zij in Jalalaqsi “[n]iet ver

van een rivier (naam weet ik niet)” woonde (verklaring DVZ, punt 10). Indien verzoekster werkelijk het

grootste deel van haar leven in de omgeving van Jalalaqsi, dan wel in Jalalaqsi zelf, heeft gewoond en

er boodschappen ging doen en water halen (CGVS-verslag 2, p. 4), dan kan niet worden ingezien dat

verzoekster de naam van de enige rivier die door deze stad stroomt (zie kaartje toegevoegd aan

administratief dossier), niet kent. Dat verzoekster tijdens haar eerste interview bij het CGVS weet aan te

geven dat de Shabelle-rivier in Ethiopië ontspringt om dan via de steden Balcad en Jowhar zuidwaarts

richting zee te stromen (CGVS-verslag 1, p. 14) wijst er slechts op dat verzoekster deze kennis heeft

ingestudeerd. Ook de vaststelling dat verzoekster een waslijst aan dorpen rondom Jalalaqsi opsomde

volgens de correcte windrichtingen (CGVS-verslag 1, p. 13-15) getuigt van een ingestudeerde

kaartkennis.
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Indien verzoekster werkelijk geen school gelopen heeft, dan kan redelijkerwijs verwacht worden dat

verzoekster deze dorpen op een andere manier - vanuit haar eigen ervaringen en leefwereld - zou

weten te situeren, quod non. Voorgaande vaststelling doet overigens afbreuk aan verzoeksters

voorgehouden ongeletterdheid.

2.4.7. In het verzoekschrift wordt benadrukt dat verzoekster wel degelijk veel informatie kon geven over

haar omgeving, de lokale machthebbers, dorpen, haar clanlijn, de aanwezige clans, etc.. Wat betreft

verzoeksters kennis dient te worden vastgesteld dat deze - in het licht van voorgaande vaststellingen -

geenszins volstaat om haar voorgehouden (recente) afkomst uit Jalalaqsi aannemelijk te maken.

Zo gaf verzoekster wel bij het CGVS aan dat voor Al Shabaab de warlords aan de macht waren in haar

beweerde regio van herkomst (CGVS-verslag 1, p. 16) maar kon zij geen enkele naam geven van deze

warlords (CGVS-verslag, p. 16), wat afbreuk doet aan haar beweerde herkomst uit deze regio, nu

redelijkerwijs kan worden verwacht van verzoekster dat zij zou kunnen aangeven welke krijgsheren haar

eigen stad onder controle hadden. Waar verzoekster betoogt dat de warlords aan de macht waren toen

zij nog een kind was en dat er onmogelijk van een ongeletterde vrouw kan worden verwacht dat zij de

namen kan opnoemen van politieke leiders van tien jaar geleden, wijst de Raad er redelijkerwijs op dat

ook van een jonge persoon kan worden verwacht dat zij doorleefde ervaringen kan geven en kan

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met

haar eigen leefomgeving. Bovendien is niet onbelangrijk dat verzoekster op heden 33 jaar is, zodat

verzoekster bezwaarlijk “nog een kind” was toen de warlords tien jaar geleden aan de macht waren,

doch een volwassen vrouw en moeder meerdere kinderen. Er kan dan ook redelijkerwijs worden

verwacht van verzoekster dat zij in staat zou zijn zich de namen van deze warlords te herinneren, te

meer dergelijke kennis om veiligheidsredenen van cruciaal belang is, te meer verzoekster een

uitgebreide familie heeft. Daarenboven is reeds gebleken dat verzoekster op verschillende punten

theoretische ingestudeerde kennis kan weergeven over elementen die verder van haar leefwereld

liggen, zodat niet kan worden ingezien dat zij zich dergelijke zaken die dicht bij haar leefwereld

aansluiten niet zou kunnen herinneren.

2.4.8. Verzoekster tracht haar profiel te minimaliseren. Dit blijkt tevens nu zij verklaarde geen andere

talen dan Somali te spreken (CGVS-verslag 1, p. 9), terwijl uit het administratief dossier blijkt dat

verzoekster Arabisch kan en haar zus in Saoedi-Arabië woont (zie bijlage 26). Het gegeven dat

verzoekster Arabisch - een taal die niet wordt gesproken in Somalië - spreekt, ligt in de lijn van

voorgaande vaststellingen inzake verzoeksters voorgehouden, doch ongeloofwaardige verblijfplaatsen

in Somalië. Het is immers niet aannemelijk dat een beweerdelijk ongeletterde vrouw, die het landelijke

Somalië nooit verlaten zou hebben, de Arabische taal machtig zou kunnen worden, minstens wordt dit

niet aangetoond. Meer nog, verzoekster gaf bij haar binnenkomst bij het registreren van haar verzoek

om internationale bescherming aan in de eerste plaats Arabische tolk te willen. Pas achteraf, wanneer

verzoekster het belang van de taal duidelijk werd voor de beoordeling van haar herkomst, vroeg

verzoekster om een tolk Somali. Verzoekster kan dan ook niet volhouden dat ze in een Somalische

omgeving woonde. In zoverre verzoekster al ongeletterd zou zijn, is ze in ieder geval verstandig en

spreekt meerdere talen.

2.4.9. Ook verzoeksters tegenstrijdige verklaringen over haar identiteitsdocumenten doen afbreuk aan

haar voorgehouden identiteit. Zo verklaarde verzoekster bij de DVZ nog dat haar originele paspoort en

identiteitskaart door de Somalische smokkelaar werden afgenomen (verklaring DVZ, punt 24), terwijl zij

bij het CGVS stelde dat enkel haar paspoort haar werd ontnomen (in Libië) en dat zij met haar originele

identiteitskaart tot België reisde, waar zij deze - na het nemen van een kopie - weggooide omdat

mensen in het centrum dit hadden aanbevolen (CGVS-verslag 1, p. 4; CGVS-verslag 2, p. 9).

Verzoekster is niet ernstig waar ze verklaart dat zij haar originele identiteitskaart wel degelijk bij zich had

toen zij door de DVZ werd geïnterviewd, maar dat zij die daar niet mocht tonen (CGVS-verslag 2, p. 9).

Immers de Dienst Vreemdelingenzaken vraagt duidelijk en meermaals om documenten. Dergelijke

insinuaties zijn niet aannemelijk en tasten haar geloofwaardigheid aan. Daarenboven staat op

verzoeksters inschrijvingsdocument - waarop de DVZ verzoeken om internationale bescherming initieel

registreert en de vraag wordt vermeld of de asielzoekster identiteitsdocumenten bij zich heeft - te lezen

dat verzoekster geen documenten bij zich had (zie inschrijvingsbewijs van 27 augustus 2016 in

administratief dossier). Ook verzoeksters bijlage 26 vermeldt dat verzoekster niet over

identiteitsdocumenten beschikt (zie bijlage 26 van 27 augustus 2016 in administratief dossier). Verder

kan worden vastgesteld dat verzoekster bij de DVZ nog aangaf dat haar paspoort een visum of

verblijfsvergunning voor Kenia bevatte (verklaring DVZ, punt 24), terwijl zij dit voor het CGVS ontkende

(CGVS-verslag 2, p. 9-10).
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Daarnaast bleek verzoekster tevens incoherent aangaande haar reisweg, waar zij bij de DVZ verklaarde

dat zij daags na haar aankomst Nairobi reeds verliet (verklaring DVZ, punt 31), terwijl zij bij het CGVS

aangaf er drie dagen te zijn gebleven (CGVS-verslag 2, p. 10). Verzoeksters tegenstrijdigheden over

dergelijke eenvoudige zaken kan er slechts op wijzen dat ze niet de waarheid spreekt.

2.4.10. Voorts zijn ook verzoeksters verklaringen over haar huwelijken en echtgenoten tegenstrijdig en

ongeloofwaardig. Zo verklaarde zij bij de DVZ op 30 november 2015 dat zij zeven maanden eerder was

gehuwd met haar derde echtgenoot (verklaring DVZ, punt 15a), terwijl zij bij het CGVS – nog geen jaar

later – op 22 september 2016 aangaf dat zij drie jaar geleden met hem is gehuwd (CGVS-verslag 1, p.

12). Bovendien verklaarde verzoekster initieel bij het CGVS dat haar derde man vóór het huwelijk bij

haar moeder om haar zegen kwam vragen omdat verzoeksters man al meer dan 3,5 jaar verdwenen

zou zijn (CGVS-verslag 1, p. 11), terwijl verzoekster later bij het CGVS aangaf dat zij haar derde man

huwde toen het kind, waarvan zij zwanger was toen haar tweede man verdween, vier maanden oud was

(CGVS-verslag 2, p. 14). Verder verklaarde verzoekster op 3 maart 2017 bij het CGVS dat zij reeds vier

jaar gehuwd was met haar huidige echtgenoot en dat zij in Somalië drie jaar met hem heeft

samengewoond als getrouwd koppel (CGVS-verslag 2, p. 7). Tijdens haar derde gehoor verklaarde zij

opnieuw dat zij 3 of 3,5 jaar nadat haar ex door Al Shabaab ontvoerd was, met hem is gehuwd (CGVS-

verslag 3, p. 3). Verzoekster slaagt er aldus niet in op eenduidige wijze aan te geven wanneer zij met

haar derde echtgenoot gehuwd is. Ook legde zij tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen af over

wat er haar tweede echtgenoot, A.M., is overkomen. Zo verklaarde zij bij het CGVS aanvankelijk dat

haar tweede man A.M. door gewapende mannen werd meegenomen nadat haar eerste man hem

gevraagd had materiaal te gaan halen en hij dat geweigerd had, waarna verzoekster jarenlang niets van

hem zou hebben vernomen (CGVS-verslag 1, p. 7, p. 11). Vervolgens stelde zij bij het CGVS dat hij

thuis werd meegenomen door Al Shabaab omdat hij sigaretten en tabak verkocht in het openbaar,

waarna zij niets meer over hem vernam (CGVS-verslag 2, p. 13). Daargelaten dat deze tegenstrijdige

verklaringen een geheel ander levensloop meebrengen, liet verzoekster geheel na de verdwijning van

haar tweede echtgenoot te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken en verklaarde integendeel, dat

haar tweede echtgenoot in de wijk Hafad Eylad van de stad Jalalaqsi verbleef (verklaring DVZ, punt 15;

vragenlijst CGVS, punt 3.5). Verzoeksters tegenstrijdige onverzoenbare verklaringen leiden tot een

onzinnig verzonnen relaas. Er kan immers redelijkerwijs worden aangenomen dat verzoekster dit

gegeven zou vermelden toen haar gevraagd werd waarom zij stelde te vrezen gedood te worden door Al

Shabaab, temeer nu verzoeksters eigen problemen met Al Shabaab beweerdelijk zijn ontstaan omdat

haar eerste man haar van overspel verdacht omdat verzoeksters zwangerschap van haar vijfde kind

zichtbaar werd nadat haar tweede man al verdwenen was (CGVS-verslag 1, p. 7, p. 11). Tevens is het

niet aannemelijk dat verzoekster tijdens haar tweede interview bij het CGVS verklaarde dat zij op de

avond van haar eerste interview voor het CGVS via Facebook had vernomen (waaruit mogelijk kan

blijken dat verzoekster teksten kan lezen) dat haar tweede echtgenoot, van wie zij al vijf à zes jaar niets

had vernomen, in Malta (waar hij internationale bescherming genoot) was vermoord (CGVS-verslag 2, p.

6, p. 12). De Raad kan niet inzien dat verzoekster het overlijden van haar echtgenoot de dag zelf nog via

Facebook vernam, maar dat zij al die jaren niet geweten zou hebben dat hij, de beweerdelijke vader van

vijf van haar kinderen, in Malta verbleef en daar een internationale beschermingsstatus had verkregen

(CGVS-verslag 2, p. 6). Verzoekster faalt manifest in haar medewerkingsplicht.

2.4.11. Gelet op bovenstaande kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster verhindert dat de

Belgische asielinstanties bekend raakt met haar ware levenswandel, de levensomstandigheden van

haar gezin en haar verblijfplaatsen voor haar komst naar België. Er kan wel blijken uit voorgaande dat

verzoekster niet afkomstig is van de omgeving van Jalalaqsi, Somalië, zoals zij gedurende huidige

procedure voorhield en dat het relaas rond haar echtgenoten verzonnen is. De door haar voorgehouden

feiten, die zich beweerdelijk in Jalalaqsi, Somalië hebben voorgedaan, zijn bijgevolg evenmin

geloofwaardig.

2.4.12. Waar in de bestreden beslissing staat vermeld “uw identiteit en nationaliteit, gegevens die in

deze beslissing niet dadelijk ter discussie staan” betreft dit - gelet op bovenstaande motivering, alsook

de motivering in de bestreden beslissing - een materiële vergissing.

2.4.13. Het door verzoekster bij het CGVS neergelegde gynaecologisch attest van 12 februari 2016 en

het medisch attest van 4 juli 2017, waaruit blijkt dat verzoekster type 3 besneden was en op 18 mei

2017 werd gedesinfibuleerd, en haar lidkaart van GAMS doen geen afbreuk aan bovenstaande

vaststellingen omtrent haar herkomst. De lidkaart van GAMS is slechts een bewijs van haar

lidmaatschap van deze organisatie, dat overigens niet betwijfeld wordt. Het medisch attest toont aan dat

verzoekster in België om medische redenen werd gedesinfibuleerd.
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2.4.14. Verzoekster meent dat, indien ze teruggestuurd wordt, haar echtgenoot van haar zal willen

scheiden en haar zal aangeven bij Al Shabaab omwille van de desinfibulatie. Waar verzoekster aanvoert

dat zij bij een terugkeer een reëel gevaar op herinfibulatie loopt, herneemt de Raad dat verzoekster

geen zicht biedt op haar huidige familiale situatie en de verblijfplaatsen en levensomstandigheden van

haar gezin, zodat zij evenmin aannemelijk maakt het risico te lopen op herinfibulatie.

Dit klemt te meer nu ook uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat in Somalië

van getrouwde vrouwen niet verwacht wordt dat ze zich laten herinfibuleren, maar dat dit wel kan

gebeuren op vraag van de vrouw zelf, bijvoorbeeld na een bevalling (COI Focus “Somalië. Defibulatie en

herinfubilatie bij geïnfubileerde vrouwen in Zuid- en Centraal-Somalië” van 13 juni 2016). Bovendien is

het niet aannemelijk dat Al Shabaab verzoekster zou willen herbesnijden, aangezien de praktijk door Al

Shabaab verboden is (COI Focus “Somalië. Defibulatie en herinfubilatie bij geïnfubileerde vrouwen in

Zuid- en Centraal-Somalië” van 13 juni 2016, p. 3).

De in het verzoekschrift aangehaalde vrees voor haar echtgenoot, namelijk dat hij haar zal verstoten

omwille de defibulatie, komt voor als een opportunistische bewering in het kader van onderhavige

procedure. Immers valt niet te rijmen dat verzoekster enerzijds aangeeft dat haar huidige, derde

echtgenoot haar van Al Shabaab trachtte te beschermen door pro forma met verzoekster te huwen,

maar anderzijds aangeeft dat diezelfde man haar bij Al Shabaab zou aangeven omdat zij zich heeft

laten desinfibuleren (CGVS-verslag 1, p. 11; CGVS-verslag 3, p. 3). Bovendien kan worden herhaald dat

uit voorgaande is gebleken dat verzoekster tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen heeft

afgelegd met betrekking tot haar huwelijk met haar derde man en de verdwijning van haar tweede man,

zodat haar vrees ten aanzien van deze man(nen) evenmin geloofwaardig is.

2.4.15. Waar verzoekster in haar verzoekschrift verwijst naar rechtspraak van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, gaat zij eraan voorbij dat arresten van de Raad geen precedentwaarde

hebben en elke asielaanvraag individueel dient te worden onderzocht

2.4.16. De door verzoekster neergelegde documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet doen

wijzigen. Uit de attesten van het CARDA-opvangcentrum in Bierset blijkt enkel dat verzoekster van 7 juni

2016 minstens tot 14 september 2016 ambulant werd opgevolgd in het CARDA-centrum, een centrum

voor asielzoekers met mentale problemen. Er wordt niet in vermeld aan welke mentale of

psychologische problemen verzoekster precies leidt, noch waaruit haar behandeling bestaat. Evenmin

wordt vermeld wat de oorzaak van deze problemen is. De PROTECT-vragenlijst werd door verzoekster

zelf ingevuld en ontbreekt aan psychiatrische of psychologische analyse van deze gegevens. Wat

betreft het door verzoekster bij aanvullende nota neergelegde psychologisch rapport van 5 juli 2018,

benadrukt de Raad dat psychologische verslagen en attesten geen sluitend bewijs zijn voor de oorzaak

en omstandigheden van de vastgestelde psychologische problemen. Uit het psychologisch attest blijkt

dat verwezen wordt naar verzoeksters verklaringen ter zake. Zoals hoger aangehaald zijn verzoeksters

verklaringen niet geloofwaardig. In deze benadrukt de Raad dat het niet is omdat het psychologisch

verslag verwijst naar verzoeksters verklaringen, dat dit ook zou impliceren dat hieruit een exclusief

causaal verband met verzoeksters asielrelaas zoals aangehaald voor de asielinstanties, kan worden

afgeleid, noch dat dit de waarachtigheid van de vervolging zou kunnen aantonen gezien ook de

therapeut enkel de verklaringen citeert zoals deze werden medegedeeld door verzoekster. Voorts dient

nog te worden benadrukt dat een psycholoog geen onderzoek voert naar de waarachtigheid of de

gegrondheid van de verklaringen van de patiënt over een eventuele vervolging. Ten slotte wijst de Raad

er op dat verzoekster driemaal huwde en acht kinderen heeft en naar Europa kon komen. Bijkomend

stelde de Raad ter terechtzitting vast dat verzoekster blijk geeft van een uitgesproken alertheid. Immers

verzoekster nam immers steeds opnieuw zelf het woord en trachtte de debatten te leiden. Ze greep

eveneens meteen in wanneer een derde persoon onwel geraakte in de zittingszaal. Verzoekster

gedroeg en sprak manifest als bijdehandse persoon.

2.4.17. De overige door verzoekster neergelegde documenten, het overzicht van haar medische

afspraken en de CD-rom met medische beeldvorming, verwijzen enkel naar haar verdere fysieke

gezondheidstoestand. De Raad merkt op dat de medische problemen van verzoekster niet ressorteren

onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster dient

voor de beoordeling van de door haar ingeroepen medische problemen de geëigende procedure te

volgen, met name deze van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

2.4.18. Aangaande de kopie van het paspoort en de kopie van de begrafenisvergunning voor A.M.B.

dient opgemerkt dat verzoeksters verwantschap met A.M.B. uit deze documenten niet kan blijken. De

door verzoekster neergelegde kopie van haar (gedeeltelijke) identiteitskaart heeft evenmin

bewijswaarde, nu het een fotokopie betreft die gemakkelijk te vervalsen is.
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Verzoeksters tegenstrijdige verklaringen (zie supra) aangaande haar identiteitsdocumenten doen

fundamenteel afbreuk aan de bewijswaarde ervan.

2.4.19. Verzoekster beperkt zich tot het herhalen van het asielrelaas en het beklemtonen van de

waarachtigheid ervan, het geven van gefabriceerde post-factum verklaringen en het maken van

persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en geobjectiveerde elementen aan te

voeren die bovenstaande vaststellingen in een ander daglicht kunnen stellen.

2.4.20. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoekster

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

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

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

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

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster niet aantoont noch aannemelijk

maakt dat zij afkomstig is uit Jalalaqsi, Somalië.

2.5.2. Gelet op het feit dat verzoekster de door haar beweerde herkomst uit Jalalaqsi, Somalië niet

aantoont, 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 in

Jalalaqsi, Somalië.

2.5.3. Immers voor de aanvrager van de subsidiaire beschermingsstatus, met betrekking tot de vraag of

zij 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 voorgehouden, maar niet aangetoonde,

nationaliteit niet volstaan. Het is in de eerste plaats aan verzoekster om tijdens de procedure haar ware

identiteit, regio van herkomst en land van jarenlang verblijf aannemelijk te maken. De Raad kan slechts

vaststellen dat verzoekster hierin manifest faalt. Het komt de Raad immers niet toe om over de

verblijfplaats van verzoekster voor haar komst naar België te speculeren, noch of zij afkomstig is uit een

regio waar geen risico aanwezig is in de zin van artikel 48/5 § 3 van de Vreemdelingenwet, te meer

gezien verzoekster op dit punt uitdrukkelijk en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het gehoor op

het Commissariaat-generaal en dus veelvuldig de kans heeft gekregen zich toe te lichten. De Raad kan

hieruit enkel afleiden dat verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke land van herkomst 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.

2.6. In de mate dat verzoekster aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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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 negen oktober tweeduizend achttien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


