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nr. 219 515 van 5 april 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. MEULEMEESTER

Langestraat 152

9473 WELLE

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 25 maart 2019

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

staatlozen van 15 maart 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 2 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

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

V. MEULEMEESTER en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde over de Somalische nationaliteit te beschikken en te behoren tot de minderheidsclan

Ashraf (> Hassan). U bent geboren op (…) in Afgoye, Lower Shabelle, waar u uw hele leven woont. U

huwt op 19 juli 2004. U werkt als bouwvakker, en sinds juni 2018 heeft u een lokaal waar klanten naar tv

kunnen kijken.

Begin juli 2018 wordt u een eerste maal telefonisch gecontacteerd door iemand van Al Shabaab. Er

wordt u verteld dat tv immoreel is omdat er o.m. blote vrouwen getoond worden. U moet de zaak sluiten.

U neemt het echter niet ernstig, want u denkt dat u door een concurrent gebeld wordt. In augustus wordt
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u nogmaals opgebeld met de mededeling dat u uw zaak dient te sluiten. Op 14 november wordt u

nogmaals gebeld. U wordt dan ook met de dood bedreigd.

Op 27 november 2018 wordt een projectiel op uw tv-lokaal afgevuurd. Hierbij komen zowel uw neef

M.C.F. (…), als twee klanten om het leven. De slachtoffers worden diezelfde dag begraven. Na

de begrafenis wordt u nogmaals opgebeld door iemand van Al Shabaab, u wordt met de dood bedreigd.

Eveneens wil de familie van de omgekomen klanten een schadevergoeding.

Op 4 december 2018 verlaat u Afgoye. U duikt 2 maanden onder in Mogadishu, waar u in de woning

van de smokkelaar verblijft. U komt gedurende deze 2 maanden niet buiten. In de maand december

mag u van de smokkelaar naar uw familie bellen. Uw echtgenote vertelt u dat leden van Al Shabaab u

zijn komen zoeken.

Op 9 februari 2019 verlaat u Mogadishu. U vliegt naar een voor u onbekend Afrikaans land, van waar u

naar België reist. U wordt op 11 februari 2019 op de luchthaven te Zaventem onderschept. Op deze

zelfde dag dient u een verzoek tot internationale bescherming in.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u geen documenten neer.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 voor versnelde procedures en/of 57/6/4, eerste lid voor procedures aan de grens van de

Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid omdat u niet in het bezit bent van de nodige documenten

voor binnenkomst op het grondgebied, rechtvaardigt dat een versnelde procedure werd toegepast bij de

behandeling van uw verzoek.

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

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

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

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het

aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal,

zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. 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 persoonlijk

onderhoud uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (notities van

het persoonlijk onderhoud dd. 04/03/2019 (verder notities CGVS), 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, meer bepaald in Afgoye. 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 verzoeker 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 verzoeker 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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In casu werd vastgesteld dat u het niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk recent uit

Afgoye, Lower Shabelle, afkomstig te zijn.

Eerst en vooral wordt opgemerkt dat u verklaart in de wijk 21e Oktober gewoond te hebben (notities

CGVS, p. 4-5). Gevraagd of de wijk 21e Oktober binnen de stad zelf ligt en geen dorp buiten de stad is,

verklaart u dat het geen dorp buiten de stad is, maar dat het in de stad zelf gelegen is. U verklaart ook

dat er in de stad een rivier is en “het is aan die kant gelegen.” Gevraagd aan welke kant het (de wijk)

ligt, verklaart u “In Somali zeggen we 2 Gedi. Gedi Oktober, de kant van Oktober, zijn al deze subwijken

gelegen. De andere kant zijn er andere wijken.” Gevraagd of 21e Oktober de enige wijk aan die kant van

de rivier is, verklaart u dat aan de andere kant totaal andere wijken zijn. Gevraagd aan welke kant van

de rivier 21e Oktober ligt, verklaart u dat het niet aan de kant van Mogadishu is, maar aan de andere

kant. Ter bevestiging gevraagd of u de rivier moet oversteken om naar Mogadishu te gaan, antwoordt u

bevestigend. Gevraagd of er geen andere wijken gelegen zijn aan de kant van 21e Oktober, antwoordt u

ontkennend. Uit informatie beschikbaar voor het CGVS blijkt echter dat Oktoobar aan de kant van

Mogadishu gelegen is (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Geconfronteerd met deze

informatie, weet u echter niet wat te antwoorden (notities CGVS, p. 38). Daarenboven, gevraagd in

welke richting de rivier stroomt als u in uw wijk aan de rivier staat en naar de rivier kijkt, verklaart u dat

het de kant van Merka is (notities CGVS, p. 19). Gevraagd of het water van links naar rechts gaat of van

rechts naar links, verklaart u dat het er vanaf hangt waar u staat. Herhaald dat u gevraagd werd

wanneer u in 21e Oktober staat, verklaart u dat het water naar links gaat. Uit informatie

beschikbaar voor het CGVS blijkt inderdaad dat Merka stroomafwaarts gelegen is van Afgooye

(informatie beschikbaar in uw administratieve dossier), maar uit deze informatie blijkt ook dat u de

beschrijving van de stroomrichting geeft wanneer u naar de rivier kijkt vanaf de oever die aan de kant

van Mogadishu gelegen is, dus de andere oever dan deze waar u de wijk 21e Oktober situeert.

Gevraagd waar het ziekenhuis van Afgoye gelegen is, vermeldt u dat het in de wijk 21e oktober ligt (zie

notities, p. 8), de wijk waar u ook gewoond zou hebben. Hierna, eenvoudigweg, gevraagd om eens, zo

gedetailleerd mogelijk, uit te leggen hoe u van uw huis naar het ziekenhuis ging, antwoordt u : ‘Ik woon

in Sigaley. Sigaley ik ga te voet tot het ziekenhuis, maar ik begrijp het niet goed. Wat moet ik zeggen ?

Er zijn geen nummers die daar staan. Het is tussen 12-15 minuten wandelen. Dat zijn allemaal van die

woninkjes waar heel arme mensen wonen.’ U blijkt niet in staat om spontaan een gedetailleerde

beschrijving te geven van een traject binnen uw wijk van de stad. Wanneer de interviewer u verder op

weg wil helpen om dit traject te beschrijven en hij u vraagt of u dan helemaal niets anders tegenkomt

onderweg, slaat u de bal helemaal mis en begint u over twee bruggen over de Shabelle. U verklaart :

“Als je de kleine brug oversteekt, daar is het ziekenhuis.” Even later tijdens het onderhoud bevestigt u dit

nog eens (zie notities, p. 8). Aangezien u de wijk 21e Oktober duidelijk situeerde aan één kant van de

rivier is het allerminst aannemelijk en helemaal niet doorleefd dat, wanneer gevraagd naar het traject

van uw huis naar het ziekenhuis, u zelf op de proppen komt met de bruggen over de Shabelle. Indien u

werkelijk in de wijk 21e Oktober in Afgoye zou gewoond hebben, moet u immers de brug helemaal niet

oversteken om bij het ziekenhuis te komen. U stelt kennis over de bruggen van Afgoye tentoon maar

kan die kennis niet betrekken op uw persoonlijke situatie in de stad.

Pas wanneer de interviewer heel uitdrukkelijk vraagt of het ziekenhuis dan aan de andere kant van de

rivier is ten opzichte van uw woning, ontkent u dit. Dat u echter niet in staat bleek dit ook zelf vast te

stellen wanneer u gevraagd werd naar een beschrijving van het traject tast uw bewering in Afgoye

gewoond te hebben bijkomend aan.

Dat u er vervolgens op aandringt het traject te mogen tekenen (zie notities, p. 8), tart alle verbeelding.

Dat u, met uw beperkte scholing, wel in staat zou zijn het traject naar het ziekenhuis schematisch en

planmatig voor te stellen, maar er niet in slaagt een doorleefde beschrijving te geven van een wijk waar

u zo lang woonde, tast verder uw verklaringen betreffende uw herkomst uit Afgoye aan en toont aan dat

u de interviewer ingestudeerde kennis wil aantonen.

Vervolgens blijkt u niet te weten welke militairen van AMISOM er in Afgoye zijn (zie notities p. 12). U

verklaart dit door te stellen dat je als bevolking beter niet in contact komt met de militairen van de

overheid of van AMISOM omdat dit problemen kan geven met Al Shabaab. Er kan echter aangenomen

worden dat men niet echt in contact moet zijn met de militairen van AMISOM in zijn stad om te weten

waar ze vandaan komen. Bovendien is het vreemd dat u deze bemerking maakt. Het lijkt erop dat u uw

gebrekkige kennis wil vergoelijken. Immers, anderzijds begon u wel een cinema waar u

voetbalwedstrijden zou tonen. Uw voorzichtigheid voor Al Shabaab lijkt eerder selectief. Dat u het wel

‘gevaarlijk’ vindt om te weten van waar de AMISOM-soldaten in Afgoye afkomstig zijn, maar toch een

voetbalcinema begint uit te baten, en het enige wat daarover bij u opkwam was ‘dat ik daar geen

enkele problemen mee zou ondervinden…Voor mij is dat iets normaals, naar tv kijken, voetbal kijken…’
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(zie notities, p. 31) tast opnieuw de doorleefdheid van uw verklaringen betreffende uw herkomst uit een

regio waar Al Shabaab een zekere macht heeft, aan. Er dient bovendien op gewezen te worden dat u,

na de pauze, plots wel bleek te weten dat er Burundese en Ugandese troepen aanwezig waren in

Afgoye (zie notities, p. 29). U verklaart op de radio hierover informatie gehoord te hebben. Waarom u

dan voor de pauze verklaarde niet te weten van waar die troepen kwamen, is een raadsel.

Gevraagd wanneer de laatste overstroming was toen u nog in Afgoye was, verklaart u te denken dat de

Shabelle in 2014 overstroomde (notities CGVS, p. 19). Ter bevestiging gevraagd of de rivier zo’n 4 jaar

voor uw vertrek uit Afgoye de laatste keer overstroomde, antwoordt u bevestigend. Echter, uit informatie

beschikbaar voor het CGVS blijkt dat er in april 2018 nog een overstroming was in de stad Afgoye

(informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Daarenboven, gevraagd of er de laatste 2 à 3

jaar veel zieken waren in Afgoye, verklaart u niet te weten of er iets uitzonderlijks uitgebroken is (notities

CGVS, p. 21-22). Gevraagd of u niet over een epidemie hoorde praten, verklaart u dat er een tijd

geweest is dat de mensen allemaal buikgriep hadden met als gevolg diarree en dat er toen een

overstroming had plaatsgevonden. Gevraagd wanneer dat ongeveer was, denkt u dat het in 2013 was.

Ter bevestiging gevraagd of het de periode 2013-2014 was, antwoordt u bevestigend. U geeft verder

aan dat het niet iets is wat ver verspreid was. Gevraagd of u de laatste keer hoorde dat mensen die

ziekte hadden in 2014 was, weet u niet of het in 2013 of 2014 was. Uit informatie beschikbaar voor het

CGVS blijkt echter dat er eind april 2018 een epidemie van zowel acute diarree als cholera uitbrak in

Afgoye (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Op het einde van het

onderhoud geconfronteerd met uw gebrekkige kennis omtrent een epidemie in de periode 2017-2018

(notities CGVS, p. 39), verklaart u wel gezegd te hebben dat het in 2017 uitgebroken is. Aangegeven

dat u verklaarde dat de laatste keer in 2014 was, verklaart u het wel aangehaald te hebben, maar dat u

vergeetachtig geworden bent door de schok die u meegemaakt heeft. U verklaart verder dat het waar is

dat het heeft plaatsgevonden. Door de interviewer opgemerkt dat het wel heel gemakkelijk is om

gewoon te zeggen dat u vergeetachtig geworden bent, verklaart u dat u wel alles weet wat voorgevallen

is, maar dat u vergeetachtig geworden bent omtrent wanneer iets gebeurd is. Aangezien u zelf verklaart

dat er in de periode 2013-2014 een epidemie uitbrak, kan van u verwacht worden dat u eveneens weet

dat er in 2018 een epidemie uitbrak. Hetzelfde geldt m.b.t. de overstromingen te Afgoye.

Gevraagd of er nog andere terroristische groeperingen in de omgeving van Afgoye zijn, noemt u Al

Shabaab en Hizbul Islam (notities CGVS, p. 28). Gevraagd of er nog andere dan Al Shabaab en Hizbul

Islam zijn, verklaart u dat de Daesh (Islamitische Staat) zelf zeggen dat ze er zijn, maar dat ze ergens

anders in meerderheid zijn in Somalië. Gevraagd wanneer de Daesh gekomen zijn, verklaart u dat die

verblijven in de andere provincies van Somalië, waar u niet geweest bent. Nogmaals gevraagd of Daesh

in de omgeving van Afgoye zijn, antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u daar nooit iets over gehoord

heeft, verklaart u “enkel de Al Shabaab.” Het is echter niet aannemelijk dat u nooit gehoord zou hebben

over Daesh in Afgoye, aangezien een lid van Daesh in de buurt van Afgoye gearresteerd werd en er

heel wat operaties van Islamitische Staat in Afgoye plaats hadden (informatie beschikbaar in uw

administratieve dossier). Het is niet aannemelijk dat u hier niets over gehoord zou hebben, te meer daar

u wel wist dat er in 2017 gevochten werd te Barrire, een plaatsje zo’n 30-35 kilometer van Afgoye

(notities CGVS, p. 27).

Het verwondert bovendien dat uw oom, die de melk van zijn koeien naar Hamar bracht (notities CGVS,

p. 17), u nooit iets vertelde over Hamar.

Het is daarenboven niet aannemelijk dat u, die meerdere jaren bij uw oom inwoonde (notities CGVS, p.

9) en voor diens koeien zorgde (notities CGVS, p. 16), denkt dat koeien gedurende 12 maanden

drachtig zijn, terwijl uit informatie blijkt dat de draagtijd van een koe ongeveer gelijk is aan deze van de

mens, nl. 9 maanden (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier).

Gezien het voorgaande, maakt u uw recente herkomst uit Afgoye in de regio Lower Shabelle

niet aannemelijk.

Daarenboven legt u inconsistente en tegenstrijdige verklaringen af m.b.t. het door u

geopperde asielrelaas, nl. dat u door Al Shabaab geviseerd wordt omdat u een studio heeft waar

mensen naar tv kunnen kijken (notities CGVS, p. 30).

Opgemerkt wordt dat u, toen de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) vroeg naar uw

beroepsbezigheden, enkel verklaart dat u als bouwvakker werkte (Verklaring DVZ, vraag 12), maar dat

u niet aangeeft dat u ook een inkomen had van een studio waar tv gekeken kon worden, uw laatste en

enige beroepsbezigheid (notities CGVS, p. 9). Daarenboven verklaart u de ene keer dat alleen uw neef

M. (…) en uzelf werkten in deze studio (notities CGVS, p. 10), terwijl u later tijdens het onderhoud

aangeeft dat er naast uw neef en uzelf ook nog een andere jongen werkte (notities CGVS, p. 33).

Verder verklaart u voor het CGVS dat u meerdere keren gebeld werd door Al Shabaab (notities CGVS,
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p. 28 + p. 32). Voor de DVZ spreekt u echter over één maal dat u door Al Shabaab telefonisch

gecontacteerd werd (Vragenlijst CGVS, handgeschreven pagina). Het is daarenboven niet aannemelijk

dat u, hoewel u weet dat men omwille van zijn werk door Al Shabaab gedood kan worden (notities

CGVS, p. 36-37), en iedereen de consequenties weet als men niet doet wat ze (Al Shabaab) vragen, de

studio begint en blijft uitbaten. Uw verklaring dat u daar niet mee stopte omdat uw inkomen er

vanaf hing, is echter niet afdoende. Het is evenmin aannemelijk dat u de bedreigingen zou afdoen als

onbelangrijk of deze niet ernstig zou nemen, niet alleen omdat iedereen de gevolgen hiervan kent, maar

ook omdat u zelf bang was toen u gebeld werd, omdat ze u iets zouden aandoen (notities CGVS, p. 32).

Het is daarenboven allerminst aannemelijk dat u niet weet wie de twee slachtoffers zijn die omkwamen

bij de aanslag op uw studio (notities CGVS, p. 34-35).

Gezien het voorgaande, kan evenmin geloof gehecht worden aan uw verklaringen m.b.t. de

problemen die u zou gehad hebben met Al Shabaab en die de aanleiding zouden zijn geweest voor uw

vertrek uit Somalië. Dit ondermijnt uw verblijf in de regio Lower Shabelle nog meer.

U legt nog meer tegenstrijdige verklaringen af die uw algehele geloofwaardigheid nog

verder ondermijnen.

U verklaart voor het CGVS dat de vader van uw echtgenote van Afgoye is, maar dat u niet weet waar hij

geboren is (notities CGVS, p. 20). Voor de DVZ verklaarde u echter dat de vader van uw echtgenote in

Mogadishu geboren is (Verklaring DVZ, vraag 15a).

Gevraagd of u mensen kent in Mogadishu, verklaart u dat uw zus C. (…) en uw neef C. (…) daar

wonen (notities CGVS, p. 10-11). Gevraagd of u nog andere mensen kent in Mogadishu, antwoordt u

ontkennend. Eerder verklaarde u tijdens het onderhoud echter dat uw vriend A. (…) in Mogadishu woont

(notities CGVS, p. 5).

U legt zelf geen documenten neer in kader van uw verzoek om internationale bescherming, die uw

verklaringen over uw identiteit, reisweg of asielmotieven ondersteunen.

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

recent afkomstig te zijn uit het district Afgoye gelegen in de regio Lower Shabelle. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde recente verblijf in Somalië kan er evenmin enig geloof worden

gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof

kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Afgoye, Lower Shabelle heeft

verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in

deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden

om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op

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

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

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

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

verzoeker, 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.
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U werd tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS dd. 4 maart 2019 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 (notities CGVS, p. 2). U werd op het einde van het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk

geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden

verblijfplaatsen in en/of feitelijke herkomst uit Somalië (notities CGVS, p. 38-39). U werd er vervolgens

op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Somalische nationaliteit en dat het voor

de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming 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 verzoek om internationale

bescherming 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 verzoek om internationale bescherming 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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker tracht in zijn verzoekschrift de motieven ten grondslag van de bestreden beslissing

inhoudelijk te weerleggen.

Omtrent zijn wijk, doet hij gelden:

“Dergelijke twijfels zijn allerminst gegrond aangezien de verzoekende partij weldegelijk een

gedetailleerde beschrijving kon geven van zijn dorp aan de hand van uitgebreide antwoorden

betreffende 8 subwijken, riviernaam, de beschrijving van de ligging van deze subwijken, alsook de

correcte stroomrichting van de rivier. Het feit dat hij de wijk Oktober aan de andere kant van de rivier

plaatste kan daarom herleid worden tot een loutere vergissing en gebrek aan mogelijkheid/toelating om

dit te mogen visualiseren, hetgeen voor de hand ligt dat dit dergelijke verwarring zou kunnen

verhelpen.”

Betreffende het ziekenhuis, stelt hij:
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“Deze argumentatie houdt geen steek aangezien hij uitdrukkelijk vroeg om een schets te mogen maken

om op die manier een correct antwoord te kunnen geven op de enorm gedetailleerde vragen, hetgeen

makkelijker zou geweest zijn bij gebrek aan straatnamen en hij absoluut wou vermijden foute of

verwarrende informatie te geven. Dat hem zonder meer verweten wordt niet in staat te zijn geweest

spontaan een beschrijving te geven is daarom geenszins terecht.

Verder wordt hem verweten dat hij zelf op de proppen komt met de bruggen die over de Shabelle

gaan. Het verdient aanbeveling te verwijzen naar de conversatie die hieromtrent plaatsvond (zie cgvs

gehoor p 8). Wanneer hem gevraagd wordt waar het ziekenhuis gelegen is, probeert hij dit uit te

leggen aan de hand van de wijk te vernoemen waarin het ziekenhuis is gelegen en vermeldt hij dat er

geen huisnummers zijn op de huizen die hij passeert om naar het ziekenhuis te gaan. Op de vraag of

hij helemaal niets anders tegenkomt, antwoordt hij dat er ook twee bruggen zijn in de stad. Op de

expliciete vraag of je de twee bruggen over moet om naar het ziekenhuis te gaan, antwoordt hij

geenszins affirmatief maar slechts verwarrend. Er wordt dan opnieuw gevraagd of het ziekenhuis ligt

aan de andere kant van de rivier dan waar zijn woning gelegen is, waarop hij duidelijk antwoordt

'neen het is aan mijn kant van de rivier '. Hierna vraagt de verzoeker om een schets te mogen maken

aangezien hij dit duidelijker wil visualiseren om geen fouten te maken, hetgeen zeer begrijpelijk is.

Volgende uitleg werd vervolgens gegeven wanneer het geweigerd werd een schets te maken;

(…)

Bovenstaande analyse van de conversatie omtrent de ligging van het ziekenhuis kan geen andere

conclusie met zich meebrengen dan dat de verzoeker zijn woorden werden verdraaid en hij niet de kans

kreeg om spontaan een beschrijving te geven. Het kan niet meer benadrukt worden dat hij melding

maakte van de bruggen omdat hem gevraagd werd wat er nog te zien was en omdat blijkt uit zijn uitleg

dat het ziekenhuis in de buurt ligt. Om verwarring hieromtrent te vermijden, had een tekening de nodige

verduidelijking kunnen brengen. Desalniettemin is het manifest verkeerd om hieruit af te leiden dat de

verzoekende partij geen weet heeft van de ligging van het ziekenhuis of dat hem verweten zou kunnen

worden dat hij geen medewerking wou verlenen aan het gehoor. Hij gaf namelijk spontaan aan om een

schets te maken om dergelijke verwarring te vermijden, hetgeen in andere gehoren alleen maar wordt

aangemoedigd.

Met betrekking tot de verantwoording die gegeven wordt dat verzoekende partij geen schets mocht

maken dient er verwezen te worden naar de letterlijke weergave hiervan;

(…)

Bovenstaande redenering houdt geen steek aangezien dit in de eerste plaats niet in verband dient

gebracht te worden met de graad van scholing. Wanneer dergelijke gedetailleerde uitleg wordt gevraagd

zou elke persoon, laag of hooggeschoold, prefereren dit te mogen tekenen. Dat ervan uitgegaan wordt

dat iemand met een beperkte scholing niet in staat zou zijn om schematisch zijn dorp te kunnen tekenen

is kennelijk niet correct. Hierbij kan er verwezen worden naar de werkwijze bij minderjarigen, die dus

vaak beperkte scholing gehad hebben, tijdens hun gehoor. Bij hen is het de gewoonte om hun omgeving

te schetsen of een reisweg op papier te zetten. Dus om hieruit af te leiden dat de verzoekende partij aan

de interviewer ingestudeerde kennis wou tonen is geenszins gegrond op enig valabel argument.”

Aangaande de militairen, betoogt verzoeker:

“Ook hier dient er verwijzing gemaakt te worden naar de letterlijke vraagstelling. Eerst werd er gevraagd

naar 'welke troepen' en later werd er pas gevraagd 'van welk land die troepen zijn'. Het feit dat hij dan

pas een nationaliteit gaf is geenszins bevreemdend en is duidelijk te wijten aan een onduidelijke

vraagstelling. Verder werd er geen melding gemaakt van zijn kennis over de plaats waar de militairen

gestationeerd zijn, hetgeen hij zonder probleem kon geven.

Bijkomend meende de verwerende partij dat het de doorleefdheid van zijn verklaringen aantast dat hij

het wel gevaarlijk vindt om in direct contact te treden met de militairen maar dat hij het niet gevaarlijk

vindt een cinema open te houden en dus volgens hen niet voorzichtig omsprong met Al Shabaab. Ook

deze beweringen dienen weerlegd te worden aan de hand van de voor de hand liggende uitleg dat het

niet onlogisch is om geen direct contact te zoeken met militairen maar wel in de eerste plaats ervoor te

zorgen dat een gezin van 8 kinderen kan eten en bijgevolg in bijkomend inkomen te voorzien.”

Omtrent de overstromingen en de epidemieën, geeft verzoeker aan:

“Betreffende de overstroming maakt hij inderdaad melding van 2014 maar zegt hij er duidelijk bij dat hij

niet heeft stilgestaan bij de tijden. Betreffende de epidemie echter worden de woorden hem in de mond

gelegd. De verwerende partij meent uit zijn antwoord te kunnen afleiden dat hij met zekerheid wist dat

dit in 2013 zou zijn geweest, terwijl hij letterlijk zegt 7k weet het niet, was het nu 2013, 2014. Ik weet het

niet. Als je nu over 2018 iets aan mensen zou vragen en niet bij stilgestaan heb, zelfs daar kan ik niet
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vertellen. ' Bovendien wordt er dan geen melding gemaakt dat hij het samenvallen in de tijd van de

overstroming en epidemie wel correct heeft gedaan, aangezien beiden hebben plaats gevonden in april

2018.”

Met betrekking tot de aanwezige terreurgroepen, verklaart verzoeker:

“Toch kan uit het gehoor niet worden afgeleid dat hij totaal ontkennend antwoord op dergelijk vraag

aangezien hij wel aanhaalt dat zij zelf zeggen dat ze er zijn. Verzoekende partij meent dat de bevolking

geen onderscheid maakt in de verschillende terroristische groepen.”

Inzake zijn oom, voert verzoeker aan:

“Overigens werd het bevreemdend bevonden dat zijn oom nooit iets vertelde over de markt Hamar, naar

waar hij de melk van zijn koeien bracht, alsook dat hij niet de exacte tijd dat koeien drachtig zijn kon

weergeven. Allereerst dient er opgemerkt te worden dat er allesbehalve concrete redenen worden

aangehaald waarom het bevreemdend zou zijn dat de oom niets vertelde over Hamar.

Inzake de informatie van de koeien gaat de verweerder voorbij aan het feit dat verzoeker op dat moment

nog een kind was en deze informatie allicht niet zo gedetailleerd heeft opgenomen. Het gaat ten slotte

om de draagtijd van een koe, hetgeen allerminst als doorslaggevend element aanzien kan worden

betreffende de geloofwaardigheid van zijn herkomst. Bovendien gaf hij zelf aan hier geen kennis over te

hebben en bijgevolg ook niet zeker te zijn van deze 12 maanden;

(…)”

Verzoeker concludeert op basis van het voorgaande:

“Concluderend kan er gesteld worden dat verwerende partij op geen enkele manier doorslaggevende

argumenten heeft kunnen weergeven opdat er geen geloof zou kunnen worden gehecht aan de

herkomst van verzoekende partij, die wel degelijk zijn voile medewerking toonde alsook gedetailleerde

informatie kon geven betreffende zijn dorp, ligging, seizoenen, water, bruggen en dergelijke meer. Het

verwijt dat het hier gaat over 'ingestudeerde informatie' wordt op geen enkele wijze hard gemaakt en er

dient dan ook melding gemaakt te worden van de betreurenswaardige manier van werken en dit met

name inzake de weigering om een schets te maken, die ongetwijfeld verwarring had kunnen

voorkomen.”

Vervolgens gaat verzoeker in op de overige bestreden motieven en betoogt:

“Allereerst dient opgemerkt te worden dat het geenszins bevreemdend is dat hij gedurende het eerste

gehoor met DVZ enkel melding maakte van zijn beroep als bouwvakker aangezien dit gehoor uiterst kort

is en er bijgevolg geen tijd is om verder uit te wijden, hetgeen hij diende te doen om uit te leggen

waarom hij ook een cinéma uitbaatte (inkomen voor 8 kinderen en dergelijke meer). Tijdens het gehoor

met verwerende partij gaf hij meteen meer uitleg over zijn beroep, gezien hij hiertoe ook de kans kreeg.

De cinéma was ook vrij recent terwijl hij het beroep als bouwvakker gedurende lange tijd reeds

uitoefende en hij dit bijgevolg meer percipieerde als zijnde zijn beroep.

Verder wordt hem verweten niet duidelijk te zijn geweest over wie zijn collega's waren in de cinéma

omdat hij eerst verklaarde dat hij enkel met zijn neef werkte en later er ook een andere jongen bij kwam.

Toch is dit allerminst bevreemdend gezien die jongen eerder een hulpje was en enkel taken uitvoerde

zoals thee serveren. Vandaar zag hij die jongen niet als iemand die tevens de cinéma uitbaatte met

hem.

Bijkomend werd er aangehaald in de bestreden beslissing dat bij DVZ de verzoeker verklaarde één keer

gebeld te zijn geweest en tijdens het gehoor bij het Commissariaat meerdere keren. Dit valt duidelijk te

verklaren wanneer verwezen wordt naar zijn uitgebreidere uitleg betreffende zijn asielrelaas (zie cvgs p

30), waarin hij uitlegde dat hij de eerste telefoontjes niet geloofde en deze daarom waarschijnlijk ook

niet had ingecalculeerd tijdens gehoor DVZ.

(…)

Hieruit blijkt duidelijk dat hij niet meteen geloofde dat het de Al Shabaab waren, aangezien vele mensen

zich voordoen als zijnde de Al Shabaab om mensen af te schrikken en zo makkelijker zaken over te

kunnen nemen of dingen te stelen.

Verder kan het allerminst als bevreemdend worden gezien dat hij ondanks de bedreigingen de zaak

verderzette omdat hij meerdermaal aanhaalde dat hij meer inkomen nodig had om zijn 8 kinderen te

kunnen onderhouden, zeker gezien het feit dat eentje hartpatiënt was. Tevens werd hem verweten niet

te weten wie de twee slachtoffers waren bij de aanslag op de studio, maar zoals hij hier terecht op



RvV X - Pagina 9

antwoordde was deze plek openbaar en kon iedereen hiernaar komen kijken. Gezien hij er die dag zelf

niet was is dit in geen geval bemerken waardig.

Daarna wordt er ingegaan op het feit dat verzoeker niet weet waar de vader van zijn echtgenote is

geboren, hetgeen geen twijfels kan opbrengen aangezien hij wel wist vanwaar ongeveer hij afkomstig

was, maar de exacte geboorteplaats is hem inderdaad onbekend.

Met betrekking tot het feit dat hij niet aangaf dat A. (…), naast zijn zus en neef in Mogadishu woonde, is

tevens niet bevreemdend. Aangezien hij dit eerder al aanhaalde en hij waarschijnlijk dacht dat het over

andere familieleden ging wanneer de vraag werd gesteld of hij nog andere mensen kenden die er

woonden, net na het over zijn zus en neef te hebben gehad. Geenszins kunnen hier conclusies omtrent

zijn asielrelaas worden getrokken.

Bijkomend verdient het aanbeveling melding te maken van de ernst van aangehaald asielrelaas gezien

de bedreigingen van vier gemaskerde mannen die bij zijn vrouw zijn langs geweest in zoektocht naar

verzoekende partij.”

Verzoeker concludeert:

“Concluderend kan er gesteld worden dat de verwerende partij er geenszins in geslaagd is om de

ongeloofwaardigheid van het asielrelaas aan te tonen aan de hand van valabele argumenten, noch is de

verwerende partij erin geslaagd grove tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. Betreffende de

motivering omtrent zijn asielrelaas dient er bovendien ook aangemerkt te worden dat er allesbehalve

sprake is van een uitvoerige motivering waardoor verwerende partij zijn materiële motiveringsplicht niet

is nagekomen.”

Verzoeker verwijst vervolgens naar algemene informatie en stelt dat zijn verklaringen hiermee in lijn

liggen. Eveneens wijst hij op (informatie over) de veiligheidssituatie in zijn verklaarde land en regio van

herkomst en de aanwezigheid en werkwijze van Al Shabaab aldaar.

Vervolgens concludeert hij:

“Concluderend dient er dan ook besloten te worden dat de verwerende partij geen afdoende

argumenten heeft gegeven om noch de afkomst van de verzoekende partij in twijfel te trekken, noch de

ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas aan te tonen. Bijkomend dient erop gewezen te worden dat

verzoeker wel degelijk zijn volste medewerking heeft gegeven maar die desalniettemin werd afgeblokt

door de verwerende partij door hem niet toe te laten enkele gedetailleerde vragen te visualiseren.

Verzoeker kon uitgebreid vertellen over zijn regio van herkomst, alsook bracht hij heldere verklaringen

omtrent zijn asielrelaas, zonder dat er sprake kan zijn van aantoonbare tegenstrijdigheden die

doorslaggevend zouden blijken om tot ongeloofwaardigheid te kunnen besluiten. Verder is er ook

aangetoond aan de hand van bijkomende documentatie dat verzoeker terechte vrees heeft bij terugkeer

naar zijn land van herkomst gezien de ernstige veiligheidssituatie die er momenteel nog steeds heerst.”

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of minstens de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken bij het verzoekschrift.

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoeker legt op 1 april 2019 per aangetekend schrijven en door middel van een aanvullende nota

nieuwe elementen neer (rechtsplegingsdossier, stuk 5).

Het gaat volgens hem om een document waaruit blijkt dat zijn oom, H.S.A., eigenaar was van het stuk

grond dat deze nadien aan verzoeker gaf om er een cinema uit te baten en dat werd afgeleverd in

Afgoye. Verder gaat het volgens verzoeker om een document dat aantoont dat hij eigenaar was van het

betreffende stuk grond in Afgoye. Tevens betreft het een paspoort van zijn vader.

Volgens verzoeker zetten deze documenten zijn relaas kracht bij en tonen zij zijn herkomst aan.

3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige beroepsprocedure geen nieuwe elementen ter

kennis van de Raad.
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4. Beoordeling van de zaak

4.1. Uit de inhoud van het verzoekschrift kan worden afgeleid dat verzoeker de schending aanvoert van

de materiële motiveringsplicht. De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven,

houdt in dat de bestreden beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar

behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen

genomen worden.

4.2. Dient in dit kader vooreerst te worden vastgesteld dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht

noch betwist waar gemotiveerd wordt dat in zijner hoofde geen procedurele noden konden worden

vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat zijn rechten werden gerespecteerd en dat

hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

4.3. Verzoeker betwist evenmin de volgende motivering:

“Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, §

1 voor versnelde procedures en/of 57/6/4, eerste lid voor procedures aan de grens van de

Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid omdat u niet in het bezit bent van de nodige documenten

voor binnenkomst op het grondgebied, rechtvaardigt dat een versnelde procedure werd toegepast bij de

behandeling van uw verzoek.”

4.4. Verzoeker stelt een Somaliër te zijn, afkomstig van Afgoye, Lower Shabelle. Hij zou aldaar zijn hele

leven hebben gewoond, actief geweest zijn als bouwvakker en de laatste negen maanden voor zijn

vertrek een cinema hebben uitgebaat waar klanten naar tv konden kijken. Omwille van deze laatste

activiteit zou hij problemen hebben gekend met en een vrees dienen te koesteren ten aanzien van Al

Shabaab.

Van verzoeker mag, als verzoeker om internationale bescherming, daarbij redelijkerwijze verwacht

worden dat hij de asielinstanties, 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 (UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status,

Genève, 1992, nr. 205). Hij dient alle nodige elementen ter staving van het verzoek gelet op het

bepaalde in artikel 48/6, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over

zijn verzoek om internationale bescherming en het is aan hem om de nodige feiten en alle relevante

elementen aan te brengen zodat de asielinstanties kunnen beslissen over het verzoek om internationale

bescherming. Deze medewerkingsplicht (die eerder reeds werd aangegeven in Europese richtlijnen en

rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale bescherming dat hij de asielinstanties zo

gedetailleerd en correct mogelijke informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en

asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet correcte en coherente

verklaringen en waar mogelijk documenten verwachten over zijn identiteit en nationaliteit(en), leeftijd,

achtergrond, ook die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere

verzoeken, de afgelegde reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om

internationale bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de

Vreemdelingenwet vormt het ontbreken van de in het eerste lid bedoelde elementen, en meer in het

bijzonder het ontbreken van het bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken

in een procedure tot beoordeling van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve

indicatie met betrekking tot de algehele geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een

bevredigende verklaring heeft gegeven voor het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten

enkel geen bevestiging indien voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de

Vreemdelingenwet.

In dit kader wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd:

“Eerst en vooral wordt opgemerkt dat u verklaart in de wijk 21e Oktober gewoond te hebben (notities

CGVS, p. 4-5). Gevraagd of de wijk 21e Oktober binnen de stad zelf ligt en geen dorp buiten de stad is,
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verklaart u dat het geen dorp buiten de stad is, maar dat het in de stad zelf gelegen is. U verklaart ook

dat er in de stad een rivier is en “het is aan die kant gelegen.” Gevraagd aan welke kant het (de wijk)

ligt, verklaart u “In Somali zeggen we 2 Gedi. Gedi Oktober, de kant van Oktober, zijn al deze subwijken

gelegen. De andere kant zijn er andere wijken.” Gevraagd of 21e Oktober de enige wijk aan die kant van

de rivier is, verklaart u dat aan de andere kant totaal andere wijken zijn. Gevraagd aan welke kant van

de rivier 21e Oktober ligt, verklaart u dat het niet aan de kant van Mogadishu is, maar aan de andere

kant. Ter bevestiging gevraagd of u de rivier moet oversteken om naar Mogadishu te gaan, antwoordt u

bevestigend. Gevraagd of er geen andere wijken gelegen zijn aan de kant van 21e Oktober, antwoordt u

ontkennend. Uit informatie beschikbaar voor het CGVS blijkt echter dat Oktoobar aan de kant van

Mogadishu gelegen is (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier). Geconfronteerd met deze

informatie, weet u echter niet wat te antwoorden (notities CGVS, p. 38). Daarenboven, gevraagd in

welke richting de rivier stroomt als u in uw wijk aan de rivier staat en naar de rivier kijkt, verklaart u dat

het de kant van Merka is (notities CGVS, p. 19). Gevraagd of het water van links naar rechts gaat of van

rechts naar links, verklaart u dat het er vanaf hangt waar u staat. Herhaald dat u gevraagd werd

wanneer u in 21e Oktober staat, verklaart u dat het water naar links gaat. Uit informatie

beschikbaar voor het CGVS blijkt inderdaad dat Merka stroomafwaarts gelegen is van Afgooye

(informatie beschikbaar in uw administratieve dossier), maar uit deze informatie blijkt ook dat u de

beschrijving van de stroomrichting geeft wanneer u naar de rivier kijkt vanaf de oever die aan de kant

van Mogadishu gelegen is, dus de andere oever dan deze waar u de wijk 21e Oktober situeert.”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan. Dat hij

wel andere verklaringen kon afleggen over de (sub)wijken en de rivier, doet geenszins afbreuk aan de

voormelde, aperte en flagrante fout in zijn verklaringen. Dat verzoeker de wijk waarin hijzelf beweerde te

wonen niet correct kon situeren binnen Afgoye, ten aanzien van de aldaar stromende rivier en ten

aanzien van Mogadishu, doet op fundamentele wijze afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn

vermeende herkomst. Dat het een vergissing zou betreffen, mogelijk door een gebrek aan visualisering,

kan in dit kader geheel niet worden gevolgd. Verzoeker situeerde zijn wijk, wanneer gevraagd werd

waar deze lag, namelijk zelf en spontaan aan de andere kant van de rivier als Mogadishu, en dit geheel

ten onrechte. Nochtans zou hij zelf verschillende keren in Mogadishu zijn geweest (administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.4-5). Bovendien bood verzoeker geen zinnige uitleg

wanneer hij met de vaststelling werd geconfronteerd dat zijn wijk weldegelijk aan dezelfde zijde was

gelegen als Mogadishu (ibid., p.38).

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Vervolgens blijkt u niet te weten welke militairen van AMISOM er in Afgoye zijn (zie notities p. 12). U

verklaart dit door te stellen dat je als bevolking beter niet in contact komt met de militairen van de

overheid of van AMISOM omdat dit problemen kan geven met Al Shabaab. Er kan echter aangenomen

worden dat men niet echt in contact moet zijn met de militairen van AMISOM in zijn stad om te weten

waar ze vandaan komen. Bovendien is het vreemd dat u deze bemerking maakt. Het lijkt erop dat u uw

gebrekkige kennis wil vergoelijken. Immers, anderzijds begon u wel een cinema waar u

voetbalwedstrijden zou tonen. Uw voorzichtigheid voor Al Shabaab lijkt eerder selectief. Dat u het wel

‘gevaarlijk’ vindt om te weten van waar de AMISOM-soldaten in Afgoye afkomstig zijn, maar toch een

voetbalcinema begint uit te baten, en het enige wat daarover bij u opkwam was ‘dat ik daar geen

enkele problemen mee zou ondervinden…Voor mij is dat iets normaals, naar tv kijken, voetbal kijken…’

(zie notities, p. 31) tast opnieuw de doorleefdheid van uw verklaringen betreffende uw herkomst uit een

regio waar Al Shabaab een zekere macht heeft, aan. Er dient bovendien op gewezen te worden dat u,

na de pauze, plots wel bleek te weten dat er Burundese en Ugandese troepen aanwezig waren in

Afgoye (zie notities, p. 29). U verklaart op de radio hierover informatie gehoord te hebben. Waarom u

dan voor de pauze verklaarde niet te weten van waar die troepen kwamen, is een raadsel.”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Ten onrechte tracht hij de voormelde

vaststellingen namelijk toe te schrijven aan de vraagstelling. Verzoeker bleek initieel zelf aan te geven

dat er militairen van zowel de overheid als AMISOM waren. Gevraagd welke troepen van AMISOM er

waren, moest hij het antwoord echter schuldig blijven (administratief dossier, notities van het persoonlijk

onderhoud, p.12). Later tijdens het gehoor verklaarde verzoeker, gevraagd van welk land die troepen

waren, dan weer: “Ik weet het niet, het zijn afrikanen. Zijn het nu Ugandezen? Rwanda, Uganda,

Burundi. Neen, Burundi. Het zijn Afrikanen”. Vervolgens werd er gevraagd of er alleen troepen uit

Burundi waren, waarop hij antwoordde: “Meeste zijn Uganda, maar ook Burundi”. Gevraagd of er nog

andere troepen aanwezig waren, gaf hij aan dat hij op de radio hoorde dat er ergens troepen van Sierra

Leone zouden zijn en dat de troepen van Djibouti vooral in Beled Weyne verbleven en voegde hij toe:
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“Uganda en Burundi zoals ik al zei. De Ethiopiërs komen ook altijd” (ibid., p.29). Gelet op verzoekers

uiteindelijke verklaringen, kan niet worden ingezien waarom hij voor de pauze, wanneer doorgevraagd

werd over welke troepen van AMISOM aanwezig waren in de regio, geen verdere duiding kon

verschaffen. Bovendien dient te worden opgemerkt dat ook verzoekers uiteindelijke verklaringen, zoals

hierboven weergegeven, geenszins spontaan en doorleefd overkomen. Indien hij werkelijk afkomstig

was uit Afgoye, was het geenszins onredelijk om te verwachten dat hij op spontane, duidelijke en

consistente wijze zou kunnen aangeven welke troepen aldaar aanwezig waren. Dit geldt zeker indien hij

hierover informatie opving via de radio. Verder acht de Raad het samen met verweerder

ongeloofwaardig dat verzoeker ondanks de aanwezigheid van en gepleegde daden door Al Shabaab er

zomaar vanuit zou zijn gegaan dat hij geen enkel probleem zou ondervinden met zijn cinema.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Gevraagd wanneer de laatste overstroming was toen u nog in Afgoye was, verklaart u te denken dat de

Shabelle in 2014 overstroomde (notities CGVS, p. 19). Ter bevestiging gevraagd of de rivier zo’n 4 jaar

voor uw vertrek uit Afgoye de laatste keer overstroomde, antwoordt u bevestigend. Echter, uit informatie

beschikbaar voor het CGVS blijkt dat er in april 2018 nog een overstroming was in de stad Afgoye

(informatie beschikbaar in uw administratieve dossier).”

Verzoeker slaagt er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Dat hij niet zou hebben stilgestaan

bij de tijden, kan hoegenaamd niet verklaren waarom zijn verklaringen dermate afwijken van de realiteit.

Dat verzoeker ten onrechte beweerde dat de laatste overstroming in Afgoye dateerde van zo’n vier jaar

voor zijn vertrek in plaats van het laatste jaar voor zijn vertrek, laat niet toe nog enig geloof te hechten

aan zijn beweerde verblijf in Afgoye.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Daarenboven, gevraagd of er de laatste 2 à 3 jaar veel zieken waren in Afgoye, verklaart u niet te

weten of er iets uitzonderlijks uitgebroken is (notities CGVS, p. 21-22). Gevraagd of u niet over

een epidemie hoorde praten, verklaart u dat er een tijd geweest is dat de mensen allemaal buikgriep

hadden met als gevolg diarree en dat er toen een overstroming had plaatsgevonden. Gevraagd

wanneer dat ongeveer was, denkt u dat het in 2013 was. Ter bevestiging gevraagd of het de periode

2013-2014 was, antwoordt u bevestigend. U geeft verder aan dat het niet iets is wat ver verspreid was.

Gevraagd of u de laatste keer hoorde dat mensen die ziekte hadden in 2014 was, weet u niet of het in

2013 of 2014 was. Uit informatie beschikbaar voor het CGVS blijkt echter dat er eind april 2018 een

epidemie van zowel acute diarree als cholera uitbrak in Afgoye (informatie beschikbaar in uw

administratieve dossier). Op het einde van het onderhoud geconfronteerd met uw gebrekkige kennis

omtrent een epidemie in de periode 2017-2018 (notities CGVS, p. 39), verklaart u wel gezegd te hebben

dat het in 2017 uitgebroken is. Aangegeven dat u verklaarde dat de laatste keer in 2014 was, verklaart u

het wel aangehaald te hebben, maar dat u vergeetachtig geworden bent door de schok die u

meegemaakt heeft. U verklaart verder dat het waar is dat het heeft plaatsgevonden. Door de

interviewer opgemerkt dat het wel heel gemakkelijk is om gewoon te zeggen dat u vergeetachtig

geworden bent, verklaart u dat u wel alles weet wat voorgevallen is, maar dat u vergeetachtig geworden

bent omtrent wanneer iets gebeurd is. Aangezien u zelf verklaart dat er in de periode 2013-2014 een

epidemie uitbrak, kan van u verwacht worden dat u eveneens weet dat er in 2018 een epidemie uitbrak.

Hetzelfde geldt m.b.t. de overstromingen te Afgoye.”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Dat hem woorden in de mond zouden zijn

gelegd, mist kennelijk feitelijke grondslag. Uit zijn voormelde verklaringen blijkt duidelijk dat hij er niet

van op de hoogte was dat er in het laatste jaar voor zijn vertrek een epidemie van acute diarree en

cholera uitbrak in Afgoye en dat hij ook deze epidemie geheel ten onrechte en kennelijk foutief jaren

geleden situeerde. Dat hij wel correct aangaf dat de epidemieën en de overstroming ongeveer gelijktijdig

plaatsvonden, doet verder geenszins afbreuk aan de vaststelling dat hij beide duidelijk foutief situeerde

in de tijd. Het was geenszins onredelijk om te verwachten dat verzoeker (veel) beter op de hoogte zou

zijn van dermate ingrijpende en bepalende gebeurtenissen in Afgoye zo hij er werkelijk had gewoond.

Tevens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Gevraagd of er nog andere terroristische groeperingen in de omgeving van Afgoye zijn, noemt u Al

Shabaab en Hizbul Islam (notities CGVS, p. 28). Gevraagd of er nog andere dan Al Shabaab en Hizbul

Islam zijn, verklaart u dat de Daesh (Islamitische Staat) zelf zeggen dat ze er zijn, maar dat ze ergens

anders in meerderheid zijn in Somalië. Gevraagd wanneer de Daesh gekomen zijn, verklaart u dat die

verblijven in de andere provincies van Somalië, waar u niet geweest bent. Nogmaals gevraagd of Daesh
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in de omgeving van Afgoye zijn, antwoordt u ontkennend. Gevraagd of u daar nooit iets over gehoord

heeft, verklaart u “enkel de Al Shabaab.” Het is echter niet aannemelijk dat u nooit gehoord zou hebben

over Daesh in Afgoye, aangezien een lid van Daesh in de buurt van Afgoye gearresteerd werd en er

heel wat operaties van Islamitische Staat in Afgoye plaats hadden (informatie beschikbaar in uw

administratieve dossier). Het is niet aannemelijk dat u hier niets over gehoord zou hebben, te meer daar

u wel wist dat er in 2017 gevochten werd te Barrire, een plaatsje zo’n 30-35 kilometer van Afgoye

(notities CGVS, p. 27).”

Verzoeker tracht zijn voormelde verklaringen en de hierop gebaseerde gevolgtrekkingen ten onrechte te

nuanceren. Dat de bevolking geen onderscheid zou maken tussen de verschillende terroristische

groeperingen, kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. Verzoeker maakte blijkens het voorgaande

namelijk zelf duidelijk wel onderscheid tussen de verschillende groeperingen en noemde Daesh daarbij

ook zelf als afzonderlijke groepering. Uit zijn voormelde verklaringen blijkt daarbij duidelijk dat hij er

vervolgens niet van op de hoogte was dat Daesh in zijn voorgehouden regio van herkomst actief was.

Van een inwoner van deze regio mag zulks nochtans worden verwacht.

Bovendien wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Het verwondert bovendien dat uw oom, die de melk van zijn koeien naar Hamar bracht (notities CGVS,

p. 17), u nooit iets vertelde over Hamar.

Het is daarenboven niet aannemelijk dat u, die meerdere jaren bij uw oom inwoonde (notities CGVS, p.

9) en voor diens koeien zorgde (notities CGVS, p. 16), denkt dat koeien gedurende 12 maanden

drachtig zijn, terwijl uit informatie blijkt dat de draagtijd van een koe ongeveer gelijk is aan deze van de

mens, nl. 9 maanden (informatie beschikbaar in uw administratieve dossier).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. De Raad treedt

verweerder bij waar deze oordeelt dat het, gezien verzoeker jarenlang bij zijn oom inwoonde en voor

diens koeien zorgde, niet aannemelijk is dat deze oom hem nooit iets zou hebben verteld over de plaats

waar hij de melk van deze koeien naartoe bracht. Verder was het, gezien verzoeker van zijn 9e tot zijn

15e voor de koeien van zijn oom beweerde te hebben gezorgd, geheel niet onredelijk om van hem te

verwachten dat hij correcte verklaringen zou afleggen over de draagtijd van deze dieren (administratief

dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.9, 16).

De geloofwaardigheid van verzoekers beweerde herkomst en achtergrond, wordt nog verder ondermijnd

doordat hij tegenstrijdige verklaringen aflegde over de herkomst van zijn schoonvader. In dit kader wordt

in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“U verklaart voor het CGVS dat de vader van uw echtgenote van Afgoye is, maar dat u niet weet waar

hij geboren is (notities CGVS, p. 20). Voor de DVZ verklaarde u echter dat de vader van uw echtgenote

in Mogadishu geboren is (Verklaring DVZ, vraag 15a).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze vaststelling geen dienstige argumenten aan. Met zijn loutere

herhaling van zijn laatste verklaring, met name dat hij wel weet vanwaar zijn schoonvader ongeveer

afkomstig is maar dat hij de geboorteplaats van zijn schoonvader niet kent, doet hij geenszins afbreuk

aan de vastgestelde tegenstrijdigheid tussen deze verklaring en zijn verklaringen bij de DVZ. Waarom

verzoeker bij de DVZ, indien hij niet wist welke diens geboorteplaats was, zou verklaren dat zijn

schoonvader in Mogadishu is geboren, kan niet worden ingezien.

Eveneens wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Gevraagd of u mensen kent in Mogadishu, verklaart u dat uw zus C. (…) en uw neef C. (…) daar

wonen (notities CGVS, p. 10-11). Gevraagd of u nog andere mensen kent in Mogadishu, antwoordt u

ontkennend. Eerder verklaarde u tijdens het onderhoud echter dat uw vriend A. (…) in Mogadishu woont

(notities CGVS, p. 5).”

Ook deze motieven worden door verzoeker niet dienstig aangevochten. In tegenstelling met wat hij laat

uitschijnen, werd hem in de passage waarin hij niet aangaf dat A. in Mogadishu woonde niet enkel naar

familieleden gevraagd doch werd er gevraagd: “Ken je mensen in Mogadishu?”. Even verder werd

opnieuw gevraagd: “Ken je nog andere mensen in Mogadishu?” (administratief dossier, notities van het

persoonlijk onderhoud, p.10-11). Ondanks dat hij eerder verklaarde dat hij in Mogadishu een vriend had

die A. heette, ontkende hij dit daarbij eenduidig.

Gelet op het voorgaande, wordt in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd als volgt:

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

recent afkomstig te zijn uit het district Afgoye gelegen in de regio Lower Shabelle. Gelet op de



RvV X - Pagina 14

ongeloofwaardigheid van uw beweerde recente verblijf in Somalië kan er evenmin enig geloof worden

gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen geloof

kan gehecht worden aan het feit dat voor uw komst naar België in Afgoye, Lower Shabelle heeft

verbleven, kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in

deze regio hebben voorgedaan.”

De geloofwaardigheid van verzoekers vermeende problemen ten gevolge van zijn beroepsactiviteiten

wordt daarenboven nog verder ondergraven doordat hij ook over deze beroepsactiviteiten en problemen

tegenstrijdige en onaannemelijke verklaringen aflegde.

In dit kader wordt in de bestreden beslissing vooreerst met recht gemotiveerd:

“Opgemerkt wordt dat u, toen de Dienst Vreemdelingenzaken (verder DVZ) vroeg naar uw

beroepsbezigheden, enkel verklaart dat u als bouwvakker werkte (Verklaring DVZ, vraag 12), maar dat

u niet aangeeft dat u ook een inkomen had van een studio waar tv gekeken kon worden, uw laatste en

enige beroepsbezigheid (notities CGVS, p. 9). Daarenboven verklaart u de ene keer dat alleen uw neef

M. (…) en uzelf werkten in deze studio (notities CGVS, p. 10), terwijl u later tijdens het onderhoud

aangeeft dat er naast uw neef en uzelf ook nog een andere jongen werkte (notities CGVS, p. 33).”

Verzoeker voert ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Gezien het

uitbaten van de cinema tot zijn recentste activiteiten behoorde en bovendien de directe aanleiding zou

hebben gevormd voor zijn problemen en vertrek, mocht weldegelijk worden verwacht dat hij deze

activiteit ook bij de DVZ zou hebben vermeld. Verder waren verzoekers verklaringen omtrent de

personen die in de cinema werkten weldegelijk duidelijk, niet voor interpretatie vatbaar en met elkaar in

strijd. Aanvankelijk werd aan hem gevraagd: “Werkte daar nog iemand anders?”, waarop hij

antwoordde: “Enkel hij en ik” (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.10).

Hiermee doelde hij op zijn neef en zichzelf. Later tijdens het gehoor beweerde verzoeker echter dat er

naast hen nog een derde persoon werkte, dat deze persoon daar voor hem werkte sedert hij de zaak

opendeed, dat deze persoon de mensen thee bracht en dat hij steeds een deel van de dagopbrengst

aan deze persoon gaf (ibid., p.33).

Eveneens wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Verder verklaart u voor het CGVS dat u meerdere keren gebeld werd door Al Shabaab (notities CGVS,

p. 28 + p. 32). Voor de DVZ spreekt u echter over één maal dat u door Al Shabaab telefonisch

gecontacteerd werd (Vragenlijst CGVS, handgeschreven pagina). Het is daarenboven niet aannemelijk

dat u, hoewel u weet dat men omwille van zijn werk door Al Shabaab gedood kan worden (notities

CGVS, p. 36-37), en iedereen de consequenties weet als men niet doet wat ze (Al Shabaab) vragen, de

studio begint en blijft uitbaten. Uw verklaring dat u daar niet mee stopte omdat uw inkomen er

vanaf hing, is echter niet afdoende. Het is evenmin aannemelijk dat u de bedreigingen zou afdoen als

onbelangrijk of deze niet ernstig zou nemen, niet alleen omdat iedereen de gevolgen hiervan kent, maar

ook omdat u zelf bang was toen u gebeld werd, omdat ze u iets zouden aandoen (notities CGVS, p. 32).

Het is daarenboven allerminst aannemelijk dat u niet weet wie de twee slachtoffers zijn die omkwamen

bij de aanslag op uw studio (notities CGVS, p. 34-35).”

Verzoeker slaagt er niet in om deze motieven te ontkrachten. Zelfs indien hij de eerste telefoontjes

initieel niet geloofde, hetgeen op zich overigens reeds ongeloofwaardig is gelet op de aanwezigheid van

en de gepleegde daden door Al Shabaab in zijn beweerde regio, dan nog vermocht hij er nadien en ten

tijde van zijn gehoor bij de DVZ gelet op de verdere aangevoerde feiten reeds vanuit te gaan dat ook de

eerste telefoontjes van Al Shabaab afkomstig waren. Derhalve kon worden verwacht dat hij ook bij de

DVZ zou hebben aangegeven dat hij vanwege deze organisatie meerdere telefoontjes ontving. Met de

loutere herhaling van de verklaring dat hij een inkomen moest hebben, doet verzoeker verder geenszins

afbreuk aan de voormelde, inzake deze verklaring gedane vaststelling. Voorts kon, ook indien verzoeker

die dag niet aanwezig was, weldegelijk worden verwacht dat hij zich zou hebben geïnformeerd en

bijgevolg op de hoogte zou zijn over de dodelijke slachtoffers die in zijn eigen zaak en in het kader van

zijn problemen zouden zijn gevallen.

Uit het voorgaande blijkt genoegzaam dat niet het minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers

beweerde herkomst van en verblijf, situatie en problemen in Afgoye, Lower Shabelle in Somalië.

Bovendien blijkt dat verzoeker, zelfs nadat hij hiermee reeds werd geconfronteerd bij het CGVS en

nadat hem meermaals de kans werd geboden om alsnog de waarheid te vertellen, bleef persisteren in
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het afleggen van leugenachtige verklaringen en dat hij ten onrechte erin bleef volharden afkomstig te

zijn van voormelde regio (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.38-39).

Ook heden blijft verzoeker volharden in zijn eerder voorgehouden, blijkens het voorgaande nochtans

kennelijk ongeloofwaardige verklaringen inzake zijn herkomst, achtergrond, verblijfplaats(en), situatie en

problemen.

Verzoeker verzaakt aldus op ernstige wijze aan de op hem rustende medewerkingsplicht, zoals hoger

omschreven en zoals aangegeven in de bestreden beslissing. Verzoeker weigert gelet op de voormelde

vaststellingen moedwillig klaarheid te scheppen over en maakt het onmogelijk een duidelijk zicht te

krijgen op zijn werkelijke herkomst, achtergrond, verblijfplaats(en), situatie en problemen.

Bijgevolg maakt verzoeker het door zijn eigen toedoen onmogelijk om zijn werkelijke nood aan

bescherming in te schatten, is zijn verwijzing naar de (veiligheids-)situatie in zijn zelfverklaarde land en

regio van herkomst, onder meer voor handelaars en personen die door Al Shabaab worden geviseerd,

verder niet dienstig en kan hij hiermee geenszins volstaan om in zijner hoofde het bestaan van een

nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Verzoeker dient het bestaan van zulke

nood in concreto aan te tonen en kan daarbij niet volstaan met een loutere verwijzing naar de situatie in

een bepaald land of een bepaalde regio. Hij dient tevens een verband aan te tonen tussen deze situatie

en zijn persoon en blijft hier, gelet op het voorgaande, schromelijk in gebreke.

De documenten die verzoeker door middel van een aanvullende nota neerlegt zijn geenszins van zulke

aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande. Vooreerst verstrekt verzoeker niet de minste

uitleg voor het feit dat hij deze documenten gezien hun datering niet (veel) eerder, bij het CGVS of bij

het verzoekschrift, kon voorleggen. Verder geeft verzoeker geheel niet aan hoe hij deze documenten

(alsnog) zou hebben bekomen. Daarenboven dient, nog daargelaten dat deze stukken niet vergezeld

gaan van een voor eensluidend verklaarde vertaling, te worden vastgesteld dat verzoeker deze

documenten slechts neerlegt in de vorm van kopieën. Gelet op de manipuleerbaarheid van dergelijke

kopieën, kan aan deze kopieën geen bewijswaarde worden gehecht. Bovendien blijkt uit de informatie in

de map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier dat corruptie in Somalië wijdverbreid is, dat

aldaar op grote schaal wordt gefraudeerd met allerhande documenten zoals ook de neergelegde

stukken en dat dergelijke stukken daardoor eenvoudigweg illegaal en tegen betaling kunnen worden

verkregen. Gelet op het voorgaande, wegen de neergelegde documenten tegen de hoger gedane

vaststellingen hoegenaamd niet op.

4.5. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

4.6. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

De Raad benadrukt te dezen nogmaals dat verzoeker moedwillig leugenachtige verklaringen aflegt over

en weigert een zicht te bieden op zijn werkelijke herkomst, achtergrond, verblijfplaats(en), situatie en

problemen. Het is nochtans de taak van verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te

staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.

In dit kader benadrukt de Raad dat het hem niet toekomt om te speculeren over de werkelijke herkomst,

achtergrond en verblijfplaats(en) van verzoeker voor zijn komst naar België, over verzoekers reële

problemen en situatie en over de vraag of verzoeker al dan niet afkomstig is uit of kan verblijven in een

land of regio waar geen risico op ernstige schade aanwezig is. De Raad kan uit het voorgaande enkel

afleiden dat verzoeker zelf meent dat zulk risico in zijner hoofde niet voorhanden is.
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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 vijf april tweeduizend negentien door:

dhr. J. BIEBAUT, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


