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nr. 225 163 van 23 augustus 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CHATCHATRIAN

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 3 juni 2019 heeft

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

29 april 2019.

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 4 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. JANS loco advocaat

H. CHATCHATRIAN en van attaché E. GOOVAERTS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Somalische nationaliteit en behoort u tot de minderheidsclan Reer

Maanyo. U bent geboren in de stad Marka, gelegen in het gelijknamige district in de regio Lower

Shabelle, waar u tot aan uw vertrek uit Somalië heeft gewoond. U ging tot uw negen jaar naar de

Koranschool in Marka. U heeft daarnaast leren lezen en schrijven van uw vader. U heeft nooit gewerkt

in uw land.
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Uw buurjongen, A.A.M., begon u ongeveer anderhalve maand voor uw vertrek regelmatig op te zoeken.

Een vriendin zag u met hem praten en wees u erop dat hij lid is van Al Shabaab. U confronteerde

hem hiermee en hij bevestigde dat hij inderdaad actief is bij de groepering. U maakte hem duidelijk dat u

niet bevriend kon zijn met iemand van Al Shabaab en vroeg hem u met rust te laten. Hij kwam hierna

nog een paar keer langs maar u negeerde hem. Kort hierna zocht hij samen met enkele familieleden uw

vader op en zei dat hij met u wilde huwen. Uw vader wist niet dat A.A.M. lid was van Al Shabaab en zei

dat hij er eerst met u over zou praten. U liet uw vader weten dat u niet wilde huwen met een lid van Al

Shabaab, waarop uw vader het huwelijksaanzoek van A.A.M. afwees. Een paar dagen later kwam een

kennis van uw vader die zich ook had aangesloten bij Al Shabaab, bij hem langs en probeerde hem

alsnog te overtuigen in te stemmen met een huwelijk tussen u en A.A.M.. Uw vader weigerde opnieuw.

Toen hij op 12 augustus 2018 ging werken, werd hij aangevallen door twee jongeren. Eén van hen sloeg

met een pistool op zijn hoofd. Uw vader had al een zwakke gezondheid en raakte in een coma. Hij werd

nog naar het ziekenhuis gebracht maar enkele uren later overleed hij. Onmiddellijk na de begrafenis

zei uw moeder dat u moest vluchten daar uw vader was aangevallen omwille van u en u bijgevolg ook

gevaar liep.

Op 13 augustus 2018 reisde u naar Mogadishu, waar u bij een vriendin van uw moeder verbleef. Op 24

augustus 2018 vloog u met een Nederlands paspoort naar Turkije. Na een week ging u per boot naar

Griekenland. U verbleef ongeveer drie maanden in Athene in een huis van de smokkelaar. Vervolgens

vloog u met een Italiaans paspoort naar België. U kwam hier aan op 19 december 2018 en op 14 januari

2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.

U legde geen stukken neer ter ondersteuning van uw verzoek.

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.

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 (CGVS,

p.3), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde

stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

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

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

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

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

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

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

vastgesteld dat een 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
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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.

In casu werd vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit de stad Marka,

gelegen in het gelijknamige district in de regio Lower Shabelle, en daar tot aan uw vertrek naar Europa

te hebben gewoond.

Vooreerst dient er gewezen te worden op uw gebrekkige clankennis. Gevraagd de grote clans te

noemen die in Somalië leven, repliceerde u dat Biyomaal en Habar Gedir de clans zijn die in uw regio

wonen (CGVS, p.4). Gevraagd van welke clan Biyomaal een subclan is, moest u het antwoord evenwel

schuldig blijven (CGVS, p.4). U kon wel vertellen dat Habar Gedir een subclan is van Hawiye (CGVS,

p.4). Gevraagd hoe het komt dat u dat wel weet, terwijl u niet weet tot welke grote clan Biyomaal

behoort, repliceerde u dat u pas in Griekenland van de mensen had gehoord dat Habar Gedir, Hawiye is

en dat u over de Biyomaal niets had opgevangen (CGVS, p.5). Gevraagd wat u weet over de Dir, zijnde

de clan waartoe de Biyomaal behoren, antwoordde u kort dat Dir een clan is (CGVS, p.16). Gevraagd of

u subclans van Dir kent, moest u het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.16). Het roept ernstige vragen

op dat u als beweerde inwoner van Marka niet meer informatie kon geven over de Biyomaal en Habar

Gedir, twee belangrijke clans die in uw regio in conflict liggen met elkaar, met alle gevolgen van dien

voor de lokale bevolking.

Tijdens het onderhoud stelde u zelf dat er in Marka kleine gevechten plaatsvonden tussen de twee

voornoemde clans (CGVS, p.10 en 12). Gevraagd meer te vertellen over dat clanconflict, dat geenszins

‘klein’ is, repliceerde u kort dat u had gehoord dat de meeste gevechten over land gingen (CGVS, p.12).

U aangemoedigd concretere informatie te geven over de gevechten, kwam u niet verder dan te stellen

dat u niet naar buiten ging maar dat u wel hoorde dat er ruzie was over land (CGVS, p.12). U erop

gewezen dat u te algemeen blijft en opnieuw gevraagd om meer details te geven, concludeerde u dat u

heeft verteld wat u heeft gehoord (CGVS, p.12). Volgens uw verklaringen moesten de inwoners van

Marka nooit vluchten omwille van de clangevechten (CGVS, p.10 en 12). Gevraagd of u daar zeker van

bent, repliceerde u dat zoiets niet gebeurde in uw wijk en dat u nooit heeft gehoord dat de mensen

moesten wegvluchten (CGVS, p.12), wat evenwel niet overeenstemt met de informatie waarover het

CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het administratieve dossier. U erop wijzend dat er wel

degelijk inwoners van Marka zijn weggevlucht als gevolg van het clangeweld, herhaalde u dat je zoiets

enkel kan weten als je ook buiten uw huis gaat, wat u – volgens uw verklaringen – niet deed (CGVS,

p.12). Dat is evenwel geen afdoende uitleg. Gezien de omvang en de ernst van het clanconflict mag

immers worden verwacht dat u hierover meer zou kunnen vertellen.

Uit de informatie van het CGVS blijkt tevens dat onder andere de Biyomaal zich beschouwen als de

historisch rechtmatige bewoners van uw regio. De Habar Gedir worden beschouwd als ‘farac’, zij die

zich ergens nieuw zijn komen vestigen. Aan u gevraagd welke de ‘farac’ clans zijn in Marka, noemde u

Abgal en Jareer en voegde daaraan toe dat de clans die echt van de stad zelf zijn, Shanshi en Reer

Maanyo zijn (CGVS, p.12). Gevraagd naar de Biyomaal, repliceerde u dat u niet weet of deze clan ook

oorspronkelijk van Marka is (CGVS, p.12). Gevraagd of de Habar Gedir oorspronkelijk van Marka zijn,

kwam u niet verder dan te stellen dat u de Habar Gedir en Biyomaal van kleins af aan in de stad heeft

gezien (CGVS, p.12). Uw verklaringen over de clans in uw regio schieten aldus opnieuw tekort.

U stelde dat u niet veel clankennis heeft omdat er – volgens uw verklaringen – niet veel over de clans

werd gesproken waar u woonde (CGVS, p.14). Uw uitleg weet evenwel niet te overtuigen daar de

maatschappij in Somalië wordt georganiseerd via het clansysteem dat uitermate belangrijk is voor de

machtsverdeling binnen het land.

Voorts dient er gewezen te worden op uw gebrekkige verklaringen over de politieke situatie in uw regio.

U sprak tijdens het persoonlijk onderhoud over een oorlog tussen Al Shabaab en de Somalische

overheid in 2015 in Marka (CGVS, p.9). Gevraagd het CGVS te verduidelijken wat u juist bedoelt met

‘oorlog’ en uit te leggen wat er allemaal gaande was in 2015 in Marka, repliceerde u dat er toen veel

mensen waren gevlucht van Marka naar Mogadishu (Hamar) en dat uw vader zei dat jullie thuis

moesten blijven (CGVS, p.9). Gevraagd hoelang er toen werd gevochten, moest u toegeven het zich

niet te herinneren (CGVS, p.9). Gevraagd of het ging over een paar dagen, weken, maandenlang,

langer dan een jaar, herhaalde u dat u het zich niet herinnert en voegde daaraan toe dat het het

grootste gevecht was in Marka (CGVS, p.9). U erop wijzend dat u toch enige indicatie moet

kunnen geven over de duur van die gevechten, kwam u niet verder dan te stellen dat je één dag
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geweerschoten hoorde, dat het dan rustiger werd en het dan weer opnieuw begon (CGVS, p.10).

Gevraagd uit te leggen wat u juist bedoelt met ‘het grootste gevecht’ in Marka, stelde u dat er voordien

kleine gevechten waren tussen de Habar Gedir en Biyomaal, dat er toen niemand verhuisde, maar dat

er bij dat gevecht in 2015 wel mensen vluchtten naar andere steden zoals Qoryooley en Barawe

(CGVS, p.10). Uiteindelijk verklaarde u dat het na een paar maanden rustiger werd en dat de mensen

die waren gevlucht, terugkeerden (CGVS, p.10). Gevraagd wat het resultaat was van die gevechten,

stelde u dat u thuisbleef in die periode, dat u had gehoord dat het rustiger was geworden maar dat u niet

weet wie er was gewonnen of verloren (CGVS, p.10). U stelde dat Al Shabaab nog steeds

aanwezig was daar (CGVS, p.10). Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat uw verklaringen

aangaande dat – in uw eigen woorden – grootste gevecht in Marka, zeer moeizaam en vaag bleken.

Daarnaast heeft het CGVS geen informatie teruggevonden over een dergelijk groot gevecht in Marka

en/of machtsovername in 2015, wat de geloofwaardigheid van uw herkomst verder ondermijnt.

Ter zake dient opgemerkt te worden dat uit informatie waarover het CGVS beschikt, wel blijkt dat Al

Shabaab in februari 2016 Marka is binnengevallen, de dag nadien weer werd verdreven door

Somalische troepen maar in juli 2016 opnieuw een aanval uitvoerde op de stad. Aan u gevraagd te

vertellen over de keren dat Al Shabaab in Marka was en weer werd verdreven, stelde u dat u geen

exacte data kan geven en dat u het gewoon op de radio hoorde als uw vader ernaar aan het luisteren

was (CGVS, p.10). Gevraagd of u zich nog een concreet moment herinnert waarop Al Shabaab werd

verdreven uit Marka, antwoordde u negatief (CGVS, p.10). Gevraagd of u zich een moment herinnert

waarop Al Shabaab de stad had aangevallen, kwam u niet verder dan te stellen dat u steeds thuisbleef

en dus enkel kan zeggen wat u heeft gehoord (CGVS, p.10). U aldus aangemoedigd om het CGVS

uit te leggen wat u daarover had gehoord, antwoordde u opnieuw zeer algemeen en vaag dat u op de

radio had gehoord dat Al Shabaab was verloren, dat de groepering wegging en vervolgens weer

terugkwam als de overheid zich had teruggetrokken (CGVS, p.10). Van iemand die zegt steeds in Marka

te hebben gewoond, mag worden verwacht dat hij/zij spontaan en concreet zou kunnen vertellen over

de veiligheidssituatie aldaar. Uw verklaringen weten evenwel geenszins te overtuigen.

Gevraagd of u na uw vertrek nog iets had vernomen over een aanval van de Somalische strijdkrachten

tegen Al Shabaab, antwoordde u negatief (CGVS, p.16). Uit de toegevoegde informatie blijkt nochtans

dat Somalische strijdkrachten, gesteund door AMISOM, Al Shabaab op 19 augustus 2018 hebben

verdreven uit verschillende delen van Marka. U stelde dat u tussen 13 augustus 2018 en 24 augustus

2018 in Mogadishu verbleef (CGVS, p.5). U gewezen op de gebeurtenissen van 19 augustus 2018,

kwam u niet verder dan te stellen dat het kan zijn dat dat is gebeurd maar dat u na uw vertrek maar één

keer met uw moeder heeft gesproken toen u in Griekenland was en dat u niet actief bent op sociale

media en aldus geen bronnen heeft om zulke informatie te weten (CGVS, p.16). Uw uitleg voor uw

onwetendheid is echter niet afdoende. U was immers zelf nog in Somalië op het moment van de aanval

en u verklaarde zelf dat de persoon bij wie u in Mogadishu verbleef, contact had met uw moeder

de week dat u bij haar was (CGVS, p.16). Het is dan ook niet aannemelijk dat u niet op de hoogte zou

zijn gebracht van deze machtswissel in uw stad.

U legde verder eveneens gebrekkige verklaringen af over het leven onder Al Shabaab. Gevraagd om

hierover te vertellen, kwam u niet verder dan te stellen dat ouders bang waren dat hun dochters zouden

worden gedwongen om met een Al Shabaab strijder te huwen (CGVS, p.10). U aangemoedigd meer

informatie te geven, repliceerde u dat dat alles was (CGVS, p.11). Gevraagd of u echt niets anders kon

vertellen over hoe het leven was onder de controle van Al Shabaab, stelde u dat er die schrik was, dat u

meestal thuisbleef en dat u daar meer over had kunnen vertellen als u de hele tijd buiten was geweest

(CGVS, p.11). Uw gebrekkige verklaringen over de aanwezigheid van Al Shabaab in Marka,

ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw verblijf in de regio.

Voorts gevraagd wie Indha Adde is, repliceerde u dat u over hem heeft gehoord en stelde u foutief dat

hij één van de leiders is van Al Shabaab (CGVS, p.14-15). Sheikh Yusuf Mohamed Siyad «Indha-Adde»

is een krijgsheer van de Habar Gedir clan die vroeger actief was in Lower Shabelle en meer bepaald in

Marka, in 2006 de Unie van Islamitische Rechtbanken vervoegde en later generaal werd bij de

Somalische nationale strijdkrachten. U vermeldde zelf de Unie van Islamitische Rechtbanken maar

maakte op geen enkel moment de link met Indha Adde (CGVS, p.15), wat vragen oproept.

U gaf de namen van wijken en subwijken in Marka, evenals enkele namen van moskeeën en situeerde

deze in de stad (CGVS, p.13 en p.16), maar gevraagd naar welke school uw broer Ahmed ging, moest u

vreemd genoeg het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.11). U kon één school bij naam noemen, de

secundaire school Fareen waar uw vriendinnen naartoe gingen, maar u kon niet vertellen waar in Marka
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de school is gelegen (CGVS, p.11). U vertelde verder op het Commissariaat-generaal dat Marka op

ongeveer negentig kilometer is gelegen van Mogadishu en dat u dat weet omdat u dat tijdens een quiz

op de radio had gehoord (CGVS, p.6). Gevraagd naar dorpen die rond Marka zijn gelegen, noemde u

Janaale, Sablaale, Dharaway, Agarane en Jazira op de weg naar Hamar (CGVS, p.13-14). Daar u

stelde nooit in die dorpen te zijn geweest, gevraagd hoe u de namen van die dorpen kent, repliceerde u

dat de radio een quiz had georganiseerd over al die dorpen toen u in Mogadishu was (CGVS,

p.14). Toen u zelf nog in Marka woonde, had u nog nooit gehoord van de door u genoemde plaatsen

(CGVS, p.14). De door u gegeven informatie komt dan ook ingestudeerd over.

U wist correct te vertellen dat men voor een kilo bloem ongeveer 15.000 à 16.000 Somalische shilling

betaalt in uw regio (CGVS, p.11) maar gevraagd naar de prijs van een liter plantaardige olie, ging u de

mist in en stelde u dat men daar ongeveer 10.000 à 11.000 Somalische shilling voor betaalt (CGVS,

p.11). Uit de toegevoegde informatie blijkt dat de kostprijs van een liter plantaardige olie rond de 28.000

Somalische shilling ligt. U erop wijzend dat 10.000 à 11.000 Somalische shilling weinig is, gaf u als

uitleg dat jullie de kookolie in de winkel kochten dicht bij jullie huis en dat als de eigenaar van die winkel

meer geld had gevraagd, de klanten naar een andere winkel zouden zijn gegaan (CGVS, p.12), wat

evenwel een bedenkelijke uitleg is.

Verder gevraagd naar periodes van droogte in uw beweerde provincie Lower Shabelle, repliceerde u dat

er geen droogte was in Marka maar in Juba (CGVS, p.21). Gevraagd wanneer er daar een zware

droogte was, stelde u dat u heeft gehoord dat er in 2006-2008 een grote droogte was in Beledweyne

(CGVS, p.21). U zei dat Beledweyne onder de regio Lower Juba valt (CGVS, p.21), waar Beledweyne in

feite in de regio Hiraan is gelegen. Opnieuw gevraagd of er in Lower Shabelle ooit een zware droogte is

geweest, antwoordde u vaag dat het is gebeurd maar niet in Marka, u noemde Sablaale en stelde dat er

verschillende steden zijn die onder Lower Shabelle vallen (CGVS, p.21). Gevraagd waar in Lower

Shabelle er een droogte was, stelde u dat er in Sablaale één was en dat dat het enige is dat u heeft

gehoord (CGVS, p.21). U meende die droogte in 2011-2012 te situeren (CGVS, p.21). Uit

de toegevoegde informatie blijkt dat ook andere districten van Lower Shabelle werden getroffen door de

droogte van 2012. Voorts gevraagd of Somalië later nog werd getroffen door een grote droogte, moest u

het antwoord schuldig blijven (CGVS, p.21). Nochtans blijkt uit de informatie van het CGVS dat Somalië

nog in 2017 een humanitaire crisis doormaakte ten gevolge van aanhoudende droogte. Het kan niet zijn

dat u daar niets over zou hebben gehoord toen u zelf nog in Somalië woonde.

Dat u in Marka amper zou zijn buitengekomen, zoals u verklaarde en meermaals als uitleg gebruikte

voor uw gebrekkige verklaringen over uw regio (CGVS, p.10-12), is moeilijk in overeenstemming te

brengen met het feit dat u alleen van Somalië naar België zou zijn gereisd, dat u klaarblijkelijk uw plan

kon trekken en zelfs Engels leerde onderweg (CGVS, p.4). Het CGVS hecht dan ook geen geloof aan

uw voorgehouden levensomstandigheden in Somalië.

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

afkomstig te zijn uit de stad Marka, gelegen in het gelijknamige district in de regio Lower Shabelle.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst 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 u voor uw komst naar België in Marka heeft

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

deze regio hebben voorgedaan.

Bovendien heeft het CGVS nog enkele bedenkingen betreffende uw asielrelaas. Vooreerst roept het

vragen op dat u en uw familie niet eerder zouden hebben geweten dat A.A.M. lid was van Al Shabaab

(CGVS, p.18). U verklaarde immers dat hij uw buurjongen was (CGVS, p.19). Voorts bleef u vaag over

het profiel van A.A.M.. Gevraagd wat hij juist deed bij Al Shabaab, kwam u niet verder dan te stellen dat

hij goed was met computers en dat hij opdrachten uitvoerde via de telefoon (CGVS, p.20). Gevraagd

concreter te zijn, antwoordde u kort dat hij luisterde naar de gesprekken van mensen (CGVS, p.20).

Gevraagd met welke leden van Al Shabaab hij contact had, stelde u dat hij samenwerkte met jongeren

van de wijk, dat hij een paar namen had genoemd, dat u zich de namen niet herinnert maar wel hun

gezichten zou herkennen (CGVS, p.20). Er mag nochtans worden verwacht dat u meer zou weten over

het profiel van de persoon die u beweert te vrezen (CGVS, p.20-21). U legde verder geen enkel begin

van bewijs neer van het verblijf van uw vader in het ziekenhuis, noch van diens overlijden (CGVS, p.7),

wat de geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven verder ondermijnt.
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U maakt aldus niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging

in vluchtelingenrechtelijke zin en er bestaan 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.

U werd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS op 1 april 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. 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 (CGVS, p.3). U werd in de loop van het

persoonlijk onderhoud meermaals uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat er geen geloof

kan worden gehecht aan uw voorgehouden verblijfplaats in Somalië (CGVS, p.14, p.18 en p.21). U bleef

echter vasthouden aan uw herkomst uit en ononderbroken verblijf in Marka (CGVS, p.14, p.18 en p.21).

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.
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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 ertoe 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.

De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd toegevoegd aan het administratieve dossier.

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 3 juni 2019 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.

Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting aangaande de motiveringsplicht.

Verder voert zij aan 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 en de clans.”. 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, en dat van hen evenmin verwacht kan worden dat zij de

clanverdelingen onmogelijk allemaal van buiten kunnen 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.” In het verzoekschrift wordt aangestipt 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 benadrukt dat zij haar eigen clan en de clans uit haar omgeving perfect kon weergeven, dat

zij haar wijk en regio kon aangeven, dat zij de radiozenders in haar regio kende, dat zij kon aanduiden

waar het ziekenhuis gelegen is, dat zij wist wanneer Al Shabaab had gevochten tegen de overheid en

dat zij de moskeeën kende.

Verzoekster stelt verder dat het gegeven dat zij “zich niet alle gevechten kan herinneren en niet exact

kan aangeven wanneer ze plaatsvonden” niet hoeft te verbazen. Zij legt uit dat zij hierover als vrouw niet

werd geïnformeerd, dat zij nooit naar school is geweest en dat zij het huis niet mocht verlaten van haar

vader omdat het te gevaarlijk was.

Verzoekster vervolgt dat ze perfect de prijzen van de goederen ten tijde van haar vertrek kon aangeven,

dat zij vertelde over de clanconflicten waarover ze gehoord had, dat zij – ook al kwam ze nooit buiten –

verschillende dorpen in de buurt kon benoemen, dat zij verschillende dorpen/wijken/clans herkende die

door verweerder werden voorgelezen.

Verzoekster acht het onbegrijpelijk “hoe verwerende partij alle kennis van verzoekende partij zomaar

meent naast zich te kunnen leggen en geen geloof hecht aan haar regio van herkomst” en voert aan dat

verweerder erg onredelijk en onzorgvuldig te werk is gegaan. Zij betoogt dat verweerder zich enkel
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gefocust heeft op de vragen waarop verzoekster niet kon antwoorden en het grootste deel van het

gehoor - en de vragen waarop verzoekende partij moeiteloos kon antwoorden - naast zich neerlegt.

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 voegt verzoekster een “Advies van het UNHCR” van 9 oktober 2009 in het kader

van een toenmalige Somalische asielzaak.

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. Voor zover een kandidaat-vluchtelinge bij de behandeling van haar asielaanvraag bij de

asieladministraties geen originele identiteitsdocumenten neerlegt, moet haar voorgehouden identiteit op

overtuigende wijze blijken uit haar verklaringen. Hierbij blijkt uit vaste rechtspraak dat de asielzoeker in

staat moet zijn te antwoorden op eenvoudige vragen over de streek van afkomst (RvS 6 januari 2003,

nr. 114.251; RvS 12 februari 2003, nr. 115.776). De commissaris-generaal beschikt in deze over een

discretionaire bevoegdheid om te oordelen of de geleverde kennis van verzoekster voldoende is om aan

de beweerde herkomst en nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen. Er wordt niet verwacht

dat verzoekster alle antwoorden kan geven op elke vraag van de dossierbehandelaar maar het geheel

van de verklaringen moet wel een bekendheid aantonen met de plaats waar zij jarenlang gewoond

heeft, en de problemen aannemelijk maken waarom zij gevlucht is.

2.4.2. Aangezien verzoekster verklaart te zijn geboren op 3 april 1997 in de stad Marka, provincie Lower

Shabelle, Somalië en aldaar te hebben gewoond tot haar vlucht op 13 augustus 2018 (verklaring DVZ,

punten 4, 5, 10), kan van verzoekster de kennis verwacht worden waaruit kan blijken dat zij haar hele

leven in Marka, Somalië heeft gewoond. Ook al wordt niet verwacht dat verzoekster over alle

geografische, maatschappelijke en socio-politieke aspecten van Somalië een gedetailleerde kennis

beschikt, dan zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat verzoekster haar herinneringen aan haar

persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan toelichten. Uit het administratief

dossier kan blijken dat verzoekster ruim de mogelijkheid werd geboden haar herkomst toe te lichten. Er

werden zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoekster kon toelaten haar bekendheid aan te

tonen met haar streek van herkomst en met haar sociale en maatschappelijke omgeving. Verzoeksters

geografische, clan- en socio-politieke kennis is dermate ontoereikend dat geen geloof kan worden

gehecht aan haar herkomst.
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2.4.3. Vooreerst blijkt verzoeksters kennis aangaande de clans en clangevechten in de omgeving van

Marka ernstig ontoereikend. Zo stelde verzoekster dat zij tot de minderheidsclan Reer Mayo behoort,

maar wist zij niet of haar clan aan een van de grotere clan geaffilieerd was (“Ik kan daar niet over liegen

en meer heb ik daarover niet geleerd van mijn vader.”, notities van het persoonlijk onderhoud van 1 april

2019 (hierna: notities), p. 4). Verder stelde verzoekster dat de clans Biyomaal en Habar Gedir in haar

regio woonden (notities, p. 4), doch wist zij niet van welke clan de Biyomaal een subclan waren (notities,

p. 4). Zij kon evenwel wel aangeven dat de Habar Gedir tot de Hawiye clan behoren en legde uit dat zij

dit in Griekenland van de mensen had gehoord, maar dat zij niets over de Biyomaal had opgevangen

(“Ik heb in Griekenland gehoord van mensen dat Habar Gedir onder Hawiye valt maar van die van de

Biyomaal heb ik niet gehoord.”, notities, p. 4-5). Later gevraagd wat verzoekster wist over Dir – de clan

waartoe Biyomaal behoren – gaf zij aan dat het een clan was, maar kon geen subclans noemen

(notities, p. 16). Uit verzoeksters verklaringen kan geen (doorleefde) clankennis blijken. Bovendien heeft

ze de weinige feitelijke gegevens naar eigen zeggen in Griekenland opgedaan zodat ze bevestigt dat

haar clankennis theoretisch is. Dit ondergraaft op zich reeds de geloofwaardigheid van haar herkomst uit

Marka, en uit Somalië. Ook de vaststelling dat verzoekster de clan van haar vriendinnen in Marka niet

kende (notities, p. 11), ondergraaft haar herkomst uit Somalië alsook haar opgroeien in een etnisch

Somalische omgeving. Dat verzoekster dergelijke elementaire gegevens over haar dagelijkse leefwereld

niet kan verstrekken toont immers aan dat zij geen affiniteit heeft met de Somalische samenleving waar

sociale en ook conflicten clan gerelateerd zijn (zie administratief dossier landinfo).

2.4.4. Verzoeksters voorgehouden aanwezigheid in Marka wordt ook verder ondermijnd nu zij slechts

algemeen en grotendeels foutief over de clanconflicten in haar regio van herkomst vertelde. Verzoekster

gaf louter aan dat er in Marka kleine gevechten plaatsvonden tussen de Biyomaal en de Habar Gedir,

dat deze over land gingen en dat de inwoners van Marka nooit moesten vluchten omwille van

clangevechten (notities, p. 10, p. 12). Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt

echter dat het door verzoekster aangehaalde clanconflict geenszins klein was, dat de clangevechten

over macht en controle van bronnen gingen en dat er wel degelijk inwoners uit Marka wegvluchtten wat

niet onbekend kan zijn (ACCORD “Anfragebeantwurtong zu Somalia: Informationen zu Konflikten

zwischen Clans in der Stadt Merka (auch: Merca, Marka) in der Region Lower Shabelle” van 3 februari

2016; Reliefweb “Somalia: Warring clans agree to uphold peace in Marka”).

2.4.5. Tevens blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat onder andere de

Biyomaal zich beschouwen als de historisch rechtmatige bewoners van verzoeksters regio, terwijl de

Habar Gedir worden beschouwd als ‘farac’, zij die zich ergens nieuw zijn komen vestigen (ACCORD

“Anfragebeantwurtong zu Somalia: Informationen zu Konflikten zwischen Clans in der Stadt Merka

(auch: Merca, Marka) in der Region Lower Shabelle” van 3 februari 2016). Verzoekster wist zelfs niet of

de Biyomaal oorspronkelijk van Marka zijn (notities, p. 12). Vervolgens gevraagd of de Habar Gedir

oorspronkelijk van Marka zijn, kwam verzoekster niet verder dan te stellen dat zij de Habar Gedir en

Biyomaal van kleins af aan in de stad heeft gezien (notities, p.12). Verzoeksters uitleg dat zij niet veel

clankennis heeft omdat er niet veel over de clans werd gesproken waar zij woonde kan opnieuw slechts

aantonen dat ze niet uit Somalië komt (notities, p. 14), nu, zoals hoger reeds aangehaald, de

gestructureerde clancontacten het sociaal en economisch leven bepalen in Somalië en de kennis

hiervan onmisbaar is voor het dagelijkse leven, het handelsverkeer en bovendien levensnoodzakelijk

tijdens gevechten of conflicten (zie ook EHRM, 28 June 2011, Sufi And Elmi/ The United Kingdom,

8319/07 en 11449/07, §§ 37-47). Verzoeksters onwetendheid over haar clan en de clans uit haar

omgeving maar vooral haar onwetendheid over de inpakt en het belang van clans, ondergraaft aldus

geheel haar voorgehouden herkomst uit Somalië.

2.4.6. Waar in het verzoekschrift verwezen wordt naar een advies van het UNHCR over de zaak van

asielzoeker Y., wiens asielrelaas op geen enkele wijze verbonden is met verzoeksters asielrelaas, wijst

de Raad erop dat elk asielrelaas op zijn individuele merites wordt beoordeeld en dat aldus de verwijzing

naar de feitelijke beoordeling en specifieke omstandigheden eigen aan dit ander, aan verzoeksters

asielrelaas vreemd asieldossier, niet nuttig wordt aangevoerd. Daarbij kan nog worden vastgesteld dat

professor Abbink’s titels wel worden aangevoerd maar er wordt niet duidelijk gemaakt waar hij zijn

expertise voor Somalië opdeed. In het bijzonder is van belang of hij in Somalië zelf antropologische

studies heeft uitgevoerd of enkel bij de uitgeweken Somalische bevolking en/of vluchtelingen buiten

Somalië en bij welke generatie. De Raad ziet evenmin in, noch wordt dit toegelicht, hoe op basis van het

UNHCR-advies conclusies zouden kunnen geformuleerd worden naar de wijze van ondervraging in

verzoeksters asielzaak.
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2.4.7. Voorts blijkt verzoekster niet op de hoogte van de belangrijke gebeurtenissen, zoals gevechten,

aanvallen en machtsovernames, in Marka en omgeving. Zo had verzoekster het tijdens haar persoonlijk

onderhoud over een oorlog tussen Al Shabaab en de Somalische overheid in 2015 in Marka (notities, p.

9). Verzoekster gaf aan dat er toen veel mensen waren gevlucht van Marka naar Mogadishu (Hamar) en

dat haar vader zei dat zij thuis moesten blijven (notities, p. 9). Verzoekster wist evenwel niet aan te

geven hoe lang deze gevechten dan geduurd hebben (notities, p. 9-10). Verzoekster stelde dat dit het

grootste gevecht in Marka was, dat er voordien kleine gevechten waren tussen de Habar Gedir en

Biyomaal en dat toen niemand verhuisde, maar dat er bij dat gevecht in 2015 wel mensen vluchtten naar

andere steden zoals Qoryooley en Barawe (notities, p.10). Verzoekster verklaarde dat zij thuisbleef in

die periode, dat zij had gehoord dat het rustiger was geworden maar dat zij niet weet wie er was

gewonnen of verloren (notities, p. 10). Zij voegde eraan toe dat Al Shabaab nog steeds aanwezig was

(notities, p. 10). Verzoeksters vage en algemene verklaringen aangaande het ‘grootste gevecht in

Marka’ kunnen niet overtuigen. Bovendien stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal geen

informatie kon terugvinden over een dergelijk groot gevecht in Marka en/of machtsovername in 2015.

Verzoeksters verklaringen komen verzonnen voor en hollen haar beweerde herkomst uit Marka verder

uit.

2.4.8. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt daarnaast wel dat Al Shabaab in

februari 2016 Marka is binnengevallen, de dag nadien weer werd verdreven door Somalische troepen

maar in juli 2016 opnieuw een aanval uitvoerde op de stad (BBC News “Al-Shabab ‘retakes’ key

Somalia port city of Merca” van 5 februari 2016; BBC News “Somali troops ‘retake’ key port city of Merca

from al-Shabab” van 6 februari 2016; voanews “Al-Shabab Takes Control of Key Port Town” van 11 juli

2016). Gevraagd naar de keren dat Al Shabaab in Marka was en weer werd verdreven, kwam

verzoekster niet verder dan enkele vage en nietszeggende verklaringen als “Ik kan u niet de exacte

datum geven dat ze weg waren en terugkwamen. Ik hoorde gewoon op de radio als mijn vader luisterde,

dat Al Shabaab aan de macht was en dan terugkwam enz.” (notities, p. 10) en “Ik kan u niet zeggen die

of die dag want ik bleef steeds thuis. Ik kan u enkel zeggen wat ik heb gehoord. (…) Ik hoorde op de

radio dat als Al Shabaab was verloren, ze weggingen en dat ze dan terugkwamen als de overheid zich

had teruggetrokken.” (notities, p. 10). Van verzoekster, die beweert haar hele leven in Marka te hebben

gewoond, kan redelijkerwijs worden verwacht dat zij spontaan en concreet zou kunnen vertellen over de

veiligheidsincidenten aldaar, quod non.

2.4.9. Verzoekster verklaarde over Inda Addhe dat hij één van de leiders van Al Shabaab is (notities, p.

14-15), terwijl uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat hij een krijgsheer was

van de Habar Gedir clan die vroeger actief was in Lower Shabelle en in Marka, in 2006 de Unie van

Islamitische Rechtbanken vervoegde en later generaal werd bij de Somalische nationale strijdkrachten

(Landinfo “Report. Somalia: Lower Shabelle” van 18 oktober 2013; Wikipedia “Yusuf Indhacade”).

Dergelijke verklaringen tonen verder aan dat verzoekster geheel onbekend is met het clangebeuren en

ook niet in een context kan zetten binnen de gemeente Marka.

2.4.10. Verzoekster bleek evenmin op de hoogte van enige incidenten na haar vertrek uit Marka naar

Mogadishu (notities, p. 16). Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt nochtans

dat Somalische strijdkrachten, gesteund door AMISOM, Al Shabaab op 19 augustus 2018 hebben

verdreven uit verschillende delen van Marka (“SNA dislodges Al-Shabaab from Marka town” van 20

augustu 2018; “Somali Army Forces Dislodge Al-Shabaab Combatants Marka Town in Lower Shabelle

Region” van 20 augustus 2018). Hoewel verzoekster Marka beweerdelijk op 13 augustus 2018 verliet,

gaf zij aan dat zij tussen 13 en 24 augustus 2018 in Mogadishu verbleef (notities, p. 5). Verzoekster

was, naar haar zeggen, aldus nog in Somalië op het moment van de aanval en verklaarde bovendien

dat de persoon bij wie zij in Mogadishu verbleef nog contact had met haar moeder de week dat zij bij

haar was (notities, p.16). Dat verzoekster niet op de hoogte zou zijn gebracht van deze machtswissel in

haar stad kan dan ook niet anders dan aantonen dat verzoekster geen contact had met Marka vanuit

Mogadishu.

2.4.11. Verzoekster voert in haar verzoekschrift aan dat het gegeven dat zij “zich niet alle gevechten kan

herinneren en niet exact kan aangeven wanneer ze plaatsvonden” niet hoeft te verbazen en legt uit dat

zij hierover als vrouw niet werd geïnformeerd, dat zij nooit naar school is geweest en dat zij het huis niet

mocht verlaten van haar vader omdat het te gevaarlijk was. Dat verzoekster nooit buitenkwam is op zich

weinig te verzoenen met een in essentie nomadische Somalische maatschappij. Bovendien blijkt uit

verzoeksters verklaringen dat zij vriendinnen had in Marka, die wel naar school gingen (notities, p. 11, p.

19). Aldus kan redelijkerwijs worden aangenomen dat verzoeksters vriendinnen, indien verzoekster

daadwerkelijk steeds binnenshuis diende te blijven, haar zouden inlichten over belangrijke en
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ingrijpende gebeurtenissen in Marka. Bovendien wordt van verzoekster geen uitgebreide

encyclopedische kennis verwacht, doch een beschrijving verwacht van haar directe omgeving, van

zaken die ze kon zien of horen. Het gegeven dat verzoekster gebrekkig op de hoogte is van dergelijke

incidenten, die haar eigen veiligheid aanbelangen, ondergraaft dan ook manifest haar voorgehouden

verblijf in Marka.

2.4.12. Verder maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij daadwerkelijk onder het bewind van Al

Shabaab, die sinds haar tienerjaren aanwezig zouden zijn in Marka (notities, p. 10), zou hebben geleefd.

Verzoekster stelde louter algemeen: “Elke familie was bang voor hun dochters, dat Al Shabaab de

meisjes zou meenemen en hen zou dwingen te huwen met één van hen.” (notities, p. 10). Hierop

aangemoedigd om meer te vertellen, stelde zij dat dit alles was, “Enkel die schrik. Ik bleef meestal thuis.

Moest ik de hele tijd buiten geweest zijn, dan had ik daar meer over kunnen vertellen.” (notities, p. 11).

Verzoeksters excuus waarom ze onbekend zou zijn essentiële veiligheidskwesties kan uiteraard niet

overtuigen. Zelfs indien geloofwaardig zou zijn dat verzoekster jarenlang haar huis niet zou zijn uit

geweest, quod non, dan nog kan worden verwacht dat verzoekster op de hoogte zou worden gebracht

van de praktijken en de leefregels van Al Shabaab in Marka. Dit klemt te meer nu uit verzoeksters

verklaringen blijkt dat zij wel degelijk sociale contacten had. De Raad kan slechts vaststellen dat

verzoekster het leven onder Al Shabaab niet kent en dus niet geloofwaardig is dat zij ooit onder Al

Shabaab heeft geleefd.

2.4.13. Ook verzoeksters geografische kennis over (de omgeving van) Marka loochent haar

voorgehouden herkomst. Zo wist verzoekster de namen van wijken en subwijken in Marka te geven,

evenals enkele namen van moskeeën (notities, p. 13, p.16), maar kon zij niet aanduiden naar welke

school haar broer A. ging (notities, p.11). Verzoekster kon één school bij naam noemen, de secundaire

school Fareen waar haar vriendinnen naartoe gingen, maar kon niet vertellen waar in Marka de school is

gelegen (notities, p. 11). Hieruit kan geenszins een doorleefde kennis blijken. Verzoeksters verklaringen

komen ingestudeerd voor. Dit blijkt tevens nu verzoekster wist te vertellen dat Marka op ongeveer

negentig kilometer is gelegen van Mogadishu en dat zij dat weet omdat zij dat tijdens een quiz op de

radio had gehoord (notities, p. 6). Daarnaast stelde verzoekster dat de dorpen Janaale, Sablaale,

Dharaway, Agarane en Jazira op de weg naar Hamar rondom Marka gelegen zijn (notities, p. 13-14).

Verzoekster stelde andermaal dat haar kennis voortvloeide uit een radioquiz over al die dorpen, die zij

hoorde toen ze in Mogadishu was (notities, p. 14). Verzoekster gaf aan dat zij, toen zij zelf nog in Marka

woonde, nog nooit had gehoord van de door haar genoemde plaatsen (notities, p. 14). Uit verzoeksters

verklaringen blijkt dat haar kennis niet voortvloeit uit ervaringen in haar eigen leefomgeving. Bovendien

kan niet worden ingezien dat verzoekster al deze dorpen, waarvan ze naar eigen zeggen nooit eerder

had gehoord, zou onthouden na het eenmalig beluisteren van een quiz op de radio meer dan een half

jaar eerder. Verzoeksters fragmentarische kennis komt dan ook (recent) ingestudeerd voor.

2.4.14. Verzoekster wist verder correct te vertellen dat men voor een kilo bloem ongeveer 15.000 à

16.000 Somalische shilling betaalt in haar regio (notities, p. 11; FSNAU “Market update” van 28

september 2018). Zij gaf verder aan dat een liter plantaardige olie 10.000 à 11.000 kost (notities, p. 11),

terwijl uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de kostprijs van een liter

plantaardige olie rond de 28.000 Somalische shilling ligt (FSNAU “Market update” van 28 september

2018). Hierop gewezen, trachtte verzoekster uit te leggen dat zij de kookolie in de winkel kochten dicht

bij hun huis en dat als de eigenaar van die winkel meer geld had gevraagd, de klanten naar een andere

winkel zouden zijn gegaan (notities, p. 12), wat echter niet kan overtuigen. Verzoekster kon evenmin de

prijs van een liter kamelenmelk aangeven (notities, p. 12) terwijl dit dagelijkse zaken zijn.

2.4.15. Tot slot kunnen verzoeksters verklaringen aangaande de periodes van droogtes in haar

beweerde provincie Lower Shabelle evenmin overtuigen. Zo gaf verzoekster aan dat er geen droogte

was in Marka, maar in Juba (notities, p. 21) en dat ze hoorde dat er in 2006-2008 een grote droogte was

in Beledweyne (notities, p. 21). Verzoekster stelde dat Beledweyne onder de regio Lower Juba valt

(notities, p.21), terwijl Beledweyne in feite in de regio Hiraan is gelegen (kaartje in administratief

dossier). Voorts stelde verzoekster vaag dat er in Lower Shabelle een droogte was, maar niet in Marka

(notities, p. 21). Zij stelde dat er in Sablaale een droogte geweest was in 2011-2012 en dat dat het enige

was dat zij gehoord had (notities, p. 21). Nochtans blijkt uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat de droogte van 2011 3,7 miljoen mensen in Somalië affecteerde en dat ook

andere districten van Lower Shabelle werden getroffen door deze droogte (OCHA “Somalia. Famine and

Drought” van 23 augustus 2011). Verzoekster kon evenmin aangeven of Somalië later nog getroffen

werd door een grote droogte (notities, p. 21), terwijl uit de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt dat Somalië in 2017 nog een humanitaire crisis doormaakte ten gevolge van aanhoudende
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droogte (FSNAU “Nearly 3 million people in Somalia face crisis and emergency acute food insecurity”

van 2 februari 2017; “Grim milestone: Somalia drought and conflict force one million people to flee” van

17 oktober 2017). Dat verzoekster hiervan niet op de hoogte is, ontkent haar voorgehouden

aanwezigheid in Somalië.

2.4.16. Waar in het verzoekschrift wordt benadrukt dat verzoekster uitgebreide kennis heeft over haar

regio van herkomst kan deze uit voorgaande slechts anders blijken. Verzoeksters beperkte kennis is

bovendien louter theoretisch en volstaat geenszins om haar voorgehouden herkomst uit Marka

aannemelijk te maken. Immers de door haar gebrekkige en fragmentarisch aangebrachte gegevens

aangaande de omliggende dorpen, de incidenten en aanvallen in Marka, de clanconflicten, de prijzen

van levensmiddelen en periodes van droogte kunnen worden opgezocht en zoals verzoekster zelf zegt

heeft ze deze informatie deel ingestudeerd in Griekenland en via een radioquiz. Volledigheidshalve dient

nog worden opgemerkt dat de elementen of gegevens in het voordeel van de verzoekster om

internationale bescherming niet noodzakelijk in de beslissing moeten worden opgenomen (RvS 19

december 2007, nr. 178.032) wanneer de in de bestreden beslissing opgenomen elementen voldoende

draagkrachtig zijn om de ongeloofwaardigheid van verzoeksters herkomst aan te tonen. Hoe dan ook de

bestreden beslissing dient te worden gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen.

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

immers heeft doen besluiten tot de ongegrondheid van verzoeksters verzoek om internationale

bescherming.

2.4.17. Ten slotte zoals de bestreden beslissing terecht stelt is niet in het minst aannemelijk dat

verzoekster in Marka amper zou zijn buitengekomen, “zoals u verklaarde en meermaals als uitleg

gebruikte voor uw gebrekkige verklaringen over uw regio (CGVS, p.10-12)” te meer dit niet te verzoenen

is “met het feit dat u alleen van Somalië naar België zou zijn gereisd, dat u klaarblijkelijk uw plan kon

trekken en zelfs Engels leerde onderweg (CGVS, p.4)”. Verzoekster is immers gevlogen naar Turkije en

legt hierover geen informatie neer terwijl ze op eenvoudige wijze elektronische gegevens hierover kan

aanbrengen. Verzoekster houdt een bedrieglijk profiel voor en faalt in haar medewerkingsplicht.

2.4.18. Gelet op voorgaande kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster manifest bedrieglijke

verklaringen aflegt over haar herkomst uit Marka, Somalië. Aldus zijn de geopperde vervolgingsfeiten,

die zich in Marka zouden afgespeeld hebben, evenmin geloofwaardig. Bovendien blijkt uit bovenstaande

evenzeer dat verzoekster geen band met de Somalische maatschappij kan aantonen. Haar Somalische

nationaliteit wordt dan ook geenszins aangetoond.

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

waarachtigheid ervan, het tegenspreken van de motieven en de conclusies van de bestreden beslissing,

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 Marka, en zij onbekend is met essentiële etnisch Somalische kenmerken.

Verzoekster toont dan ook haar Somalische nationaliteit niet aan, ze toont evenmin aan dat ze

opgroeide in een gemeenschap met traditionele Somalische kenmerken.

2.5.2. Gelet op voorgaande, 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 (Marka) Somalië.
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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, nationaliteit en land van herkomst 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 over haar werkelijke nationaliteit en 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, ook ter terechtzitting werd verzoekster hierop aangesproken. De Raad kan

enkel vaststellen dat verzoekster zelf meent dat er in haar werkelijke land van nationaliteit en 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. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

2.6.1. 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.

2.6.2. 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.

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 drieëntwintig augustus tweeduizend

negentien door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. DECLERCK


