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nr. 229 801 van 4 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DIBI

Landvoogddreef 19

1180 BRUSSEL

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 26 juli 2019 heeft

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

24 juni 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 5 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

1 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.-C. RECKER loco advocaat J.

DIBI en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Hawiye clan, subclan Wacdaan te behoren.

U werd geboren op 2 januari 2001 te Afgooye, in het gelijknamige district, in de provincie Lower

Shabelle waar u gans uw leven woonachtig was. Met uitzondering van 7 maanden Koranschool in 2016

ging u niet naar school. U leerde van uw moeder de Somalische taal lezen en schrijven. Gedurende

twee jaar werkte u als verkoper van autoonderdelen.
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Januari 2018 gingen uw ouders uit elkaar omdat uw vader die werkzaam was voor de overheid uw

moeder niet langer financieel kon ondersteunen. Na de scheiding woonde uw vader op de militaire basis

in de wijk Dhagatur in Afgooye. 1 augustus 2018 kwam uw vader om het leven wanneer een explosief

ontplofte in de auto terwijl hij samen met de overheidsmilities onderweg was naar Mogadishu. Nog op 1

augustus werd u door Al-Shabaab gebeld en met de dood bedreigd aangezien u een verklikker was

omdat u met de overheid zou samenwerken. 7 augustus werd u opnieuw opgebeld door Al-Shabaab en

gezegd met hen te moeten samenwerken. Indien u dat zou weigeren, zou u om het leven worden

gebracht. U weigerde echter met hen samen te werken. Nadat u uw moeder vertelde wat gebeurde,

bracht zij uw oom op de hoogte die uw reis financierde.

Uw oom stuurde een auto naar Afgooye waarmee u naar Mogadishu ging. In Mogadishu verbleef u

gedurende 10 dagen in het huis van de vriend van uw oom in Barwa. 20 augustus 2018 verliet u

Somalië met een vals paspoort en Turks visum naar Turkije. Vanuit Turkije reisde u naar Griekenland en

vervolgens kwam u per vliegtuig naar België. 12 oktober 2018 diende u een verzoek om internationale

bescherming in bij de Belgische asielinstanties.

U legt geen documenten neer ter staving van uw verzoek om internationale bescherming.

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 (zie notities

CGVS, p. 2-3), 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 recent 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 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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Wat aantoont dat u recent niet in de stad Afgooye, in het gelijknamige district, in de provincie Lower

Shabelle hebt verbleven, is uw gebrekkige kennis aangaande recente gebeurtenissen in Afgooye.

Zo stelt u - wanneer wordt gevraagd om te vertellen over Afgooye - dat Afgooye ‘een rustige plaats is’. U

oppert dat er wel een paar keer gevechten zijn geweest, maar u met uitzondering van de

gebeurtenissen die u overkwamen, u niet kan herinneren wat gebeurde. Gevraagd of er recent

gevechten waren in Afgooye, herhaalt u het u niet te herinneren (zie notities CGVS, p. 9).

Bovenstaande valt echter niet te rijmen met de informatie waarover het CGVS beschikt. In het

rapport van EASO dat gepubliceerd werd op 20 december 2017 staat dat de Afgooye-Mogadishu-

Merka driehoek de operationele focus vormt van Al-Shabaab en wordt omschreven als meest

gewelddadig gebied in gans Somalië. In het gebied in en rond Afgooye vinden de meeste aanslagen en

aanvallen plaatsen, zoals blijkt uit ACLED-data (zie administratief dossier). Het EASO-rapport vervolgt

dat Al-Shabaab Afgooye verschillende keren is binnengevallen, het Somalische leger er heeft

weggejaagd om zich vervolgens eveneens verschillende keren terug te trekken. Ook voert Al-Shabaab

in Afgooye voornamelijk hit-and-run aanvallen uit. Ook uit de ACLEDdata van 2018 blijkt dat

verschillende incidenten zich voordeden in en rond Afgooye. Dat u durft te stellen dat Afgooye ‘een

rustige plaats’ is, tart alle verbeelding.

U verder in het persoonlijk onderhoud gevraagd om te vertellen over belangrijke recente gebeurtenissen

in Afgooye, stelt u erg algemeen dat er een erg gevecht plaatsvond waarvan u de datum niet langer

weet waarbij auto’s in brand werden gestoken. Gevraagd hoe lang voor uw vertrek dat incident

plaatsvond, geeft u aan 20 augustus naar Turkije te zijn gegaan. Nogmaals gevraagd wanneer dat

incident was, stelt u wederom ontwijkend dat de problemen dag 1 waren en u dag 20 vertrok. Na

dezelfde vraag een derde keer te hebben gesteld, antwoordt u dat het ‘lang geleden’ was - wanneer

Hassan Sheikh - voor Farmaajo de president was. Uiteindelijk stelt u dat het één jaar geleden

plaatsvond. Gevraagd wat toen gebeurde, verklaart u dat er een erg gevecht was en Al- Shabaab

Afgooye één nacht in handen had. U voegt erg algemeen toe dat mensen werden vermoord, auto’s

in brand werden gestoken, de stad in handen werd genomen en ze zich ’s morgens terugtrokken. Wie

ze hebben gedood, weet u niet, maar wel dat ze auto’s in beslag hebben genomen. U erop gewezen

details te moeten vertellen met betrekking tot die gebeurtenis om aan te tonen recent in Afgooye te

hebben gewoond, verklaart u ‘door de problemen alles te zijn vergeten’. U ermee geconfronteerd te

moeten overtuigen recent in Afgooye te hebben gewoond, geeft u aan het niet te hebben genoteerd en

onthouden daar u niet dacht Afgooye te zullen verlaten. Gevraagd om te vertellen wat gebeurde en hoe

u dat hebt ervaren, stelt u enkel het probleem van uw vader te hebben gezien en de rest te hebben

gehoord (zie notities, p. 40-41). Na confrontatie met de ongeloofwaardigheid van uw recente herkomst

(zie infra) en gevraagd te vertellen over gebeurtenissen voor uw vermeend vertrek uit Afgooye, herhaalt

u niet te herinneren wat gebeurde. Gevraagd om alle, concrete en specifieke incidenten die zich de

laatste jaren in Afgooye afspeelden te vertellen, antwoordt u kort u te herinneren dat er geen water

meer was in de rivier en dat er een gevecht was en een winkel in brand werd gestoken - waarmee u

uitblinkt in vaagheid en algemeenheid en niet kunt overtuigen recent in Afgooye woonachtig te zijn

geweest. U meent dat het gevecht begin 2018 plaatsvond en een jongen A., een van de voorzitters van

Afgooye, werd afgezet en hij om die reden met het gevecht begon (zie notities, p. 42). Hij verzamelde

soldaten in Marka, keerde terug naar Afgooye en viel daar leden van de Hawiye clan aan en stak een

winkel van Hawiye in brand. Vervolgens vocht Hawiye tegen hen en vielen er dodelijke slachtoffers

binnen zijn clan. U voegt toe dat Farmaajo toen langs kwam voor een vredesmeeting tussen beiden. Het

bezoek van de president dateert echter van mei 2017 en niet van begin 2018, zoals u beweert (zie

administratief dossier). Gevraagd om nog te vertellen over recente specifieke gebeurtenissen, herhaalt u

het niet meer te weten. Naar bijvoorbeeld gevechten of aanvallen gepolst, stelt u dat er bijna elke dag

aanvallen waren wanneer Hassan Sheikh aan de macht was. Echter inmiddels is president Farmaajo als

sinds 16 februari 2017 aan de macht (zie administratief dossier) waardoor bovenstaande algemene

stelling bezwaarlijk kan dienen als staving van uw kennis omtrent recente gebeurtenissen in Afgooye.

Erop gewezen dat Farmaajo inmiddels al even aan de macht is, geeft u aan de situatie van vandaag niet

te kennen. Gevraagd naar de situatie wanneer u beweerde in Afgooye aanwezig te zijn, geeft u zeer

algemeen aan dat er elke middag een aanval was. Gevraagd om te vertellen, oppert u dat Al-Shabaab

de stad binnenkwam en wanneer ze militairen op straat zagen, vochten en zich weer terugtrokken.

Gevraagd om te vertellen over een specifiek incident: waar - wanneer - wie, kunt u geen enkele

concrete gebeurtenis aanhalen aangezien u het u niet herinnert omdat u niet schrijft en zulke dingen niet

onthoudt. U nogmaals de kans gegeven om over één concreet incident te vertellen, laat u na dat te doen

(zie notities, p. 44). Indien u echter recent woonachtig was in Afgooye, is het niet geloofwaardig

dat u er niet in slaagt concrete voorbeelden van specifieke incidenten te omschrijven. Dat er in

Afgooye voldoende incidenten plaatsvonden waar u naar zou kunnen verwijzen, blijkt bovendien uit

COI.
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Eén blik op de uitvoerige lijst van ACLED van recente gebeurtenissen in de periode van januari t/m

augustus 2018 (zie administratief dossier) toont dit voldoende aan. Ook het veiligheidsrapport omtrent

de veiligheidssituatie in Mogadishu opgesteld door Cedoca in september 2018 stelt dat het aantal Al-

Shabaab aanvallen in Somalië toeneemt, vooral in de regio Lower Shabelle met regelmatige gevechten

en granaat- en IED-incidenten. Vanaf november 2017 eiste bovendien Islamitische staat een toenemend

aantal aanslagen op in Afgooye: namelijk ten minste 9 afzonderlijke aanvallen tussen november 2017

en begin maart 2018 (zie administratief dossier). Dat u er niet in slaagt concrete gebeurtenissen te

duiden en te omschrijven, is bijgevolg gezien de veelvuldigheid aan gebeurtenissen niet aannemelijk.

Ook wanneer wordt gepeild naar overstromingen in Afgooye, blijkt uw kennis selectief

en ontoereikend. In eerste instantie stelt u nooit van overstromingen te hebben gehoord in Afgooye. U

ermee geconfronteerd dat er overstromingen zijn geweest, oppert u toen jong te zijn geweest. Gewezen

op een overstroming in april-mei 2018 die niet alleen in Afgooye maar ook in andere delen van Somalië

plaatsvond, geeft u aan dat het kan, maar u u dat niet herinnert aangezien u sinds begin 2018

problemen had. Gevraagd naar deze problemen, antwoordt u dat uw ouders januari 2018 scheidden en

u na de moord op uw vader 1 augustus 2018 bedreigd werd door Al-Shabaab. U gevraagd hoe

voorgaande uw onwetendheid met betrekking tot overstromingen kan verklaren, geeft u aan een paar

keer ziek te zijn geweest en de overstromingen mogelijks toen plaatsvonden. Wanneer u in het

ziekenhuis lag, weet u niet maar u was jong en het was lang voor uw vertrek uit Somalië. U

ermee geconfronteerd dat de overstroming kort voor uw vertrek uit Somalië plaatsvond, verklaart u dat

het mogelijks een stresserende periode was. U kunt kortom geen zinnige verklaring bieden waarom u

niet op de hoogte zou zijn van overstromingen in Afgooye en de rest van Somalië. De overvloedige

regenval in Ethiopië en Somalië in mei 2018 resulteerde in overstromingen van de Juba en Shabelle

rivier en de overstromingen hebben naar schatting 780.000 mensen beïnvloed en 220.000 mensen

werden erdoor verplaatst (zie administratief dossier). Dat u van zulk een ingrijpende gebeurtenis niet

op de hoogte bent, is niet aannemelijk. U ermee geconfronteerd mogelijks ten tijde van de

overstroming niet in Afgooye te zijn geweest, volhardt u in Afgooye te zijn geweest.

Vervolgens gevraagd om over andere overstromingen te vertellen, herhaalt u u geen overstromingen te

herinneren, doch voegt u toe dat er een moment is geweest dat het veel regende en het regenwater

samen met de rivier voor overlast zorgde. Wanneer dit was, weet u niet. Evenmin kunt u vertellen over

die gebeurtenissen aangezien u na de scheiding van uw ouders - in januari 2018 - alles begon te

vergeten en u ook - na de dood van uw vader op 1 augustus 2018 - veel dingen die u meemaakte,

vergat (zie notities CGVS, p. 17-18). Om uw gebrekkige kennis goed te praten, verhult u zich

meermaals achter zogenaamd geheugenverlies. Geheugenverlies dat u klaarblijkelijk enkel heeft

wanneer uw kennis aangaande uw (recente) herkomst u in de problemen dreigt te brengen.

Het geopperde geheugenverlies zou volgens uw verklaringen pas zijn begonnen na januari 2018

waardoor het uw eerdere gebrekkige kennis niet kan goedpraten (zie notities, p. 19).

Wat verder verbaast, is de vaststelling dat u de naam van de rivier die door de stad waar u gans

uw leven zou hebben gewoond, niet kent. U stelt dat de rivier - net als de provincie - de Lower

Shabelle rivier heet. Dit klopt echter niet daar de rivier ‘Shabelle’ heet. U gevraagd of Lower Shabelle de

naam van de rivier is, geeft u aan de naam van de rivier niet te kennen. U voegt toe enkel te weten dat

de ‘Lower Shabelle’ langs Lower Shabelle passeert. Nogmaals gevraagd naar de naam van de rivier

waar u gans uw leven hebt gewoond, antwoordt u ‘rubi’ rivier. U erop gewezen dat de naam van de

rivier die in Afgooye stroomt ‘Shabelle’ is, antwoordt u naast de kwestie dat de rivier van Ethiopië komt

en tussen de twee wijken in Afgooye passeert (zie notities, p. 13-14). Dat u weet dat de rivier van

Ethiopië komt terwijl de naam van de rivier u niet bekend is, doet het vermoeden rijzen dat uw

gebrekkige kennis te wijten is aan het ingestudeerde karakter van uw tentoongestelde kennis. Dat de

rivier van Ethiopië komt, zou u van mensen hebben gehoord wanneer bij stillegging van de waterstroom

wordt gezegd dat Ethiopië het water heeft ‘dichtgedraaid’. Wanneer dat een laatste keer gebeurde, weet

u niet daar u door uw vele problemen alles bent vergeten (zie notities CGVS, p. 16). Tenslotte herhaalt u

de naam van de rivier niet te kennen ‘aangezien u niet naar school ging’. Zulke kennis heeft echter niets

te maken met het al dan niet hebben genoten van een opleiding, maar is kennis die redelijkerwijze mag

worden verwacht van iemand die gans zijn leven in een stad heeft gewoond. Vervolgens stelt u nooit

naar de rivier te zijn geweest en om die reden de naam niet kennen, wat evenmin opgaat als redelijke

verklaring. Dat u bovendien als inwoner van Afgooye nooit naar de rivier zou zijn geweest, is

verwonderlijk. De rivier splitst de stad immers in 2 (zie administratief dossier). Dat u - terwijl u nooit aan

de rivier zou zijn geweest - weet dat de rivier kan worden overgestoken per boot, dat er twee bruggen

zijn en waar die bruggen precies gelegen zijn omdat u dat ‘hoorde’ van uw moeder, wijst wederom op

ingestudeerde kennis van Afgooye (zie notities CGVS, p. 16).
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U stelt van uw moeder niet naar de rivier hebben mogen gaan omdat een paar vrienden van u tijdens

het zwemmen opgegeten werden door een krokodil. Dat verklaart echter niet waarom u niet naar de

(oevers van) rivier zou hebben mogen gaan (zie notities CGVS, p. 15). U hierop gewezen, stelt u dat uw

moeder indien u naar de rivier zou gaan, zou denken dat u zou gaan zwemmen en u om die reden niet

mocht gaan. Anderzijds verklaart u voor uw werk enkele keren naar Ceelasha Biyaha en één keer naar

Mogadishu te zijn gegaan via wat volgens uw verklaringen een gevaarlijke weg is, wat dan

weer verwondert. Bovendien verklaarde u eerder ‘niet vaak’ naar de andere kant te zijn gegaan

aangezien u meestal ‘aan de andere kant’ was. Bijgevolg verklaart u de rivier wel te hebben

overgestoken en dus wel aan de rivier zijn geweest (zie notities CGVS, p. 12).

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

daadwerkelijk recent afkomstig te zijn uit het district Afgooye gelegen in de regio Lower

Shabelle. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde recente 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 voor uw komst

naar België in Afgooye 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.

Hoe dan ook kan er omwille van frappante tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende

verklaringen geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde vervolgingsfeiten die tot

uw vertrek uit uw land van herkomst zouden hebben geleid. Uw verklaringen tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS verschillen immers grondig van uw verklaringen voor de DVZ. Tijdens het

persoonlijk onderhoud stelt u op 1 augustus, de dag van de dood van uw vader een telefoon te hebben

ontvangen van Al-Shabaab om u mee te delen dat u een verklikker bent aangezien u net als uw vader

voor de overheid zou werken en ze u zouden vermoorden. 7 augustus werd u een tweede keer gebeld,

ditmaal met de opdracht met hen samen te werken. Indien u weigerde, zou u door hen worden

vermoord (zie notities CGVS, p. 4 en p. 48-49). Voor de DVZ echter verklaarde u dat Al- Shabaab na de

moord op uw vader op 1 augustus 2018 naar uw huis kwam en u ervan werd beschuldigd samen te

hebben gewerkt met uw vader. Later werd u door leden van Al-Shabaab opgebeld en met de dood

bedreigd (zie vragenlijst CGVS, vraag 5). Van de door u voor het CGVS aangehaalde gedwongen

rekrutering maakte u geen gewag. U tijdens het persoonlijk onderhoud op het CGVS gevraagd waarom

u de rekrutering voor de DVZ niet vermeldde, geeft u aan het te hebben verteld - wat niet blijkt uit de

vragenlijst. U erop gewezen dat het niet genoteerd staat, oppert u dat de tolk het mogelijks niet heeft

doorgegeven. U erop gewezen voor de DVZ te hebben verklaard dat Al-Shabaab naar uw huis kwam,

verklaart u te hebben gezegd dat het telefonisch was en wanneer Al-Shabaab naar u toe komt, ze u

vermoorden. Wederom uit u het vermoeden dat het een verkeerde vertaling van de tolk betreft (zie

notities CGVS, p. 50). Het louter ontkennen eerdere verklaringen te hebben afgelegd of beweren

dat eerdere verklaringen niet werden genoteerd, is echter onvoldoende om zulke frappante

tegenstrijdigheden die de kern van uw asielrelaas raken, recht te zetten. Tenslotte verklaarde u

voor DVZ dat leden van Al-Shabaab u ervan hebben beschuldigd samen te werken met uw vader omdat

uw vader na zijn werkdag telkens naar huis kwam, wat niet overeenkomt met uw verklaringen voor het

CGVS. Daar verklaart u immers niet te weten waar uw vader buiten Afgooye als soldaat naartoe werd

gestuurd aangezien hij niet thuiskwam omdat er veel Al-Shabaab leden in de omgeving zouden wonen

en hij bang was om door hen te zullen worden gedood. U gevraagd waar hij dan verbleef, stelt u dat hij

op de militaire basis waar hij heen werd gestuurd, verbleef. U voegt toe dat u uw vader weinig zag nadat

hij in het leger ging. U zag hem slechts wanneer hij soms passeerde in de winkel waar u werkte (zie

notities CGVS, p. 29-30). Bijgevolg kan er geen geloof worden gehecht aan de door u aangehaalde

vervolgingsfeiten.

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
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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 dd. 25/04/2019 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 in de loop van het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk geconfronteerd met

de vaststelling dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw voorgehouden recente verblijfplaatsen in

Somalië. U erop gewezen te moeten overtuigen met betrekking tot uw recente herkomst uit Afgooye,

stelt u gebeurtenissen niet te hebben genoteerd en onthouden aangezien u niet dacht het te moeten

verlaten. Gevraagd of u Afgooye eerder verliet - voor 20 augustus 2018 - en op basis van uw gebrekkige

kennis omtrent recente gebeurtenissen, het vermoeden geuit Afgooye eerder te hebben verlaten, geeft

u aan in Afgooye te zijn geweest. U blijft erbij Afgooye 20 augustus 2018 te hebben verlaten.

U erop gewezen dat indien u Somalië eerder verliet en een lange tijd in het buitenland verbleef, dat

eveneens tot de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming behoort, geeft u aan bij het

laatste incident niet daar [in Afgooye] maar in het buitenland te zijn geweest. U om uitleg gevraagd,

verklaart u niet te weten wat er recent gebeurde aangezien u er niet was (zie notities, p. 41-42). U

volhardt kortom van uw geboorte tot uw vertrek uit Somalië in augustus 2018 in Afgooye woonachtig te

zijn geweest. 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. Ondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans

heeft geboden hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het

CGVS volharden in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders

rust. 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 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.

U legt geen documenten neer die bovenstaande conclusies weten te wijzigen.

Op basis van artikel 57/5quater van de vreemdelingen werd u de mogelijkheid gegeven opmerkingen te

formuleren met betrekking tot de inhoud van de notities van het persoonlijk onderhoud. Daar u geen

opmerkingen heeft overgemaakt, wordt u geacht in te stemmen met de inhoud van de notities van het

persoonlijk onderhoud.

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

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 juli 2019 een schending aan van “het artikel 1, §A, al.2 van

het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de

wet van 26 juni 1953 aangezien het asielrelaas van de verzoeker houdt direct verband met criteria voor

het verkrijgen van asiel ; en/of van artikelen 3 en 13 EVRM ; en/of artikelen 48/3 tot 48/7 van de wet van

15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen”.

Verzoeker volhardt in zijn verklaringen en beklemtoont dat hij altijd in Somalië heeft verbleven. Hij wijst

erop dat hij in geval van terugkeer geen beroep kan doen op de autoriteiten (“UN High Commissioner for

Refugees (UNHCR), UNHCR Position on Returns to Southern and Central Somalia (Update I), May

2016, available at: http://www.refworld.org/docid/573de9fe4.html, p.4, stuk 3”; “OSAC, Somalia 2017

Crime & Safety Report, 10.05.2017, ttps://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=21823,

stuk 4”).

Verzoeker voert aan dat, indien de Raad zou besluiten dat er twijfel is, het principe van het voordeel van

de twijfel dient worden toegepast. Hij benadrukt een oprechte inspanning te hebben geleverd om zijn

verzoek om internationale bescherming aannemelijk te maken en te staven. Hij stelt dat hij zijn verzoek

zo spoedig mogelijk heeft ingediend en dat zijn verklaringen samenhangend en zonder

tegenstrijdigheden zijn.

Indien de Raad toch zou oordelen dat verzoeker niet in aanmerking komt voor de toekenning van de

vluchtelingenstatus beoordelend dat er geen band gemaakt kan worden tussen één of meer van de

gronden van vervolging overeenkomstig artikel 1, A van het verdrag van Genève en de ingeroepen

vrezen van verzoeker, vraagt verzoeker dat “hem de subsidiaire bescherming wordt herkend in

overeenstemming met het artikel 48/4, §2, c) van de wet van 15 december 1980”.

Verzoeker haalt artikel 3 van het EVRM aan en verwijst naar rechtspraak van het Hof van Justitie (arrest

“Diakité en arrest Elgafaji”). Verzoeker verwijst tevens naar de COI Focus “Somalië – Veiligheidssituatie

in Mogadishu” van 25 maart 2019, beschikbaar op de website van het CGVS.

Verzoeker betoogt dat het geweld dat vandaag plaats vindt in Lower Shabelle zodanig is dat hij, als hij

naar zijn land van herkomst teruggestuurd zou worden, het risico zou lopen om aan onmenselijke of

vernederende behandeling in de zin van artikel 3 van de Europese Conventie blootgesteld te worden.
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In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van de “artikelen 1 tot 4 van de wet van

29/07/1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen omwille van de

onvoldoende, inadequate motivering en schendt het artikel van het 48/6 van van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen”.

Verzoeker wijst erop dat hij geboren is op 2 januari 2001 en dat hij nog heel jong was op het ogenblik

van de feiten en van zijn vertrek uit Somalië. Hij betoogt dat zijn leeftijd in rekening dient worden

genomen bij de beoordeling. Verzoeker verwijst naar rechtspraak van de Raad en de Commissie en dat

het CGVS de verklaringen van verzoeker te strikt heeft beoordeeld. Hij benadrukt dat hij zeer jong is,

nooit naar school ging en in een klein dorp verbleef.

Verzoeker stelt dat hij aan psychologische problemen lijdt omwille van zijn problemen en dat zijn

psychische gezondheid een invloed op zijn gehoor zou kunnen hebben gehad. Hij meent dat zijn

toestand een schadelijk effect zou kunnen hebben op zijn vermogen om de feiten waarop zijn verzoek

om internationale bescherming is gebaseerd te verklaren en dat dit de reden zou kunnen zijn waarom hij

enkele tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Verzoeker wijst op rechtspraak van de Raad en stelt

dat hij een attest van een psycholoog zal proberen neerleggen.

In hoofdorde wordt gevraagd “de bestreden beslissing te hervormen en de vluchtelingenstatus aan

verzoeker toe te kennen,

In ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te hervormen en de subsidiaire bescherming status aan

verzoeker toe te kennen,

In uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier naar het

Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen terug te sturen met bevel bijkomende

onderzoeksmaatregelen uit te voeren.”.

2.2. Over de gegrondheid van het beroep

2.2.1. 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.

2.2.2. 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 verzoeker om internationale bescherming 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.

2.3. Aangaande de vluchtelingenstatus

2.3.1. Voor zover een kandidaat-vluchteling bij de behandeling van zijn verzoek om internationale

bescherming bij de asieladministraties geen originele identiteitsdocumenten neerlegt, moet zijn

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

rechtspraak dat de verzoeker om internationale bescherming 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 verzoeker voldoende is om aan de beweerde herkomst en

nationaliteit het voordeel van de twijfel toe te kennen.
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Er wordt niet verwacht dat verzoeker 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 hij gewoond heeft, en de problemen aannemelijk maken waarom hij gevlucht is.

2.3.2. Aangezien verzoeker verklaart op 2 januari 2001 geboren te zijn in Afgooye, district Afgooye,

provincie Lower Shabelle, Somalië, waar hij tot zijn vlucht in augustus 2018 heeft verbleven, kan van

verzoeker de kennis verwacht worden waaruit kan blijken dat hij van zijn is opgegroeid in Afgooye,

Somalië, en er zijn hele leven – tot zijn zeventien jaar – heeft gewoond. Ook al wordt niet verwacht dat

verzoeker over een gedetailleerde kennis beschikt over alle geografische, maatschappelijke en (socio-

)politieke aspecten van Somalië, dan zijn er geen redenen die kunnen verhinderen dat verzoeker zijn

herinneringen aan zijn eigen persoonlijke leven en onmiddellijke leefomgeving nauwgezet kan

toelichten. Uit het administratief dossier kan blijken dat verzoeker ruim de mogelijkheid werd geboden

zijn herkomst toe te lichten. Er werden zowel gerichte als open vragen gesteld die verzoeker kon

toelaten zijn bekendheid aan te tonen met zijn streek van herkomst en met zijn sociale en

maatschappelijke omgeving. Verzoekers geografische, socio-politieke en clankennis zijn echter ernstig

ontoereikend.

2.3.3. Vooreerst bleek verzoekers kennis aangaande recente gebeurtenissen in Afgooye ontoereikend.

Zo verklaarde verzoeker dat Afgooye “een rustige plaats” is en dat er “wel een paar keer gevechten

geweest” zijn maar dat hij zich deze niet meer herinnerde (notities van het persoonlijk onderhoud van 25

april 2019 (hierna: notities), p. 9). Nochtans blijkt uit de informatie toegevoegd aan het administratief

dossier dat de Afgooye-Mogadishu-Marka driehoek de operationele focus vormt van Al Shabaab en

omschreven wordt als meest gewelddadig gebied in gans Somalië (EASO “Country of Origin Information

Report – Somalia – security situation” van 20 december 2017, p. 81). Verder blijkt uit ACLED-data dat in

het gebied in en rond Afgooye veel aanslagen en aanvallen plaatsvinden (ACLED data januari – 31

augustus 2018). Het EASO-rapport vervolgt dat Al Shabaab Afgooye verschillende keren is

binnengevallen, het Somalische leger er heeft weggejaagd om zich vervolgens eveneens verschillende

keren terug te trekken en dat Al Shabaab er hit-and-run aanvallen uitvoert (EASO “Country of Origin

Information Report – Somalia – security situation” van 20 december 2017, p. 81). Het EASO-rapport

vermeldt verder dat Al Shabaab Afgooye aanviel op 18 oktober 2016 met een autobom gevolgd door

een aanslag, waarbij 20-35 mensen bij omkwamen (EASO “Country of Origin Information Report –

Somalia – security situation” van 20 december 2017, p. 89) en dat er in januari en mei/juni 2017

verschillende confrontaties tussen Al Shabaab en het Somalische leger/AMISOM plaatsvonden in en

rond Afgooye (EASO “Country of Origin Information Report – Somalia – security situation” van 20

december 2017, p. 90). Ook uit de ACLED-data van 2018 blijkt dat verschillende incidenten zich

voordeden in en rond Afgooye (ACLED data januari – 31 augustus 2018). De vaststelling dat verzoeker

aangeeft dat Afgooye een rustige plaats is en vaagweg stelde dat er wel een paar keer gevechten

plaatsvonden, die hij zich echter niet kon herinneren, toont aan dat verzoeker niet in Afgooye heeft

geleefd.

2.3.4. Verder in het persoonlijk onderhoud gevraagd om te vertellen over belangrijke recente

gebeurtenissen in Afgooye, bleef verzoeker steken in vage en algemene verklaringen (“Er was een

gevecht, een erg gevecht gebeurd in Afgoye maar ik herinner mij de datum niet”, “Hoe lang voor uw

vertrek?”, “Ik ben vertrokken op 20/08 - ik ben naar Turkije gegaan.”, “Wanneer was dat incident - voor

uw vertrek?”, “De problemen waren dag 1 en dag 20 ben ik vertrokken.”, Dat incident in Afgoye -

wanneer was dat?”, “Het was lang geleden.”, “Probeer het een beetje te duiden.”, “Toen was Hassan

Sheikh de president, voor Farmaajo”, notities, p. 40). Verzoeker antwoordde steeds ontwijkend over het

tijdstip van het door hem aangehaalde incident om uiteindelijk te stellen dat het één jaar geleden

plaatsvond (notities, p. 40-41). Aangemoedigd om meer details over het incident te vertellen, stelde

verzoeker “Ik ging meer details geven. Maar door de problemen ben ik alles vergeten.” (notities, p. 41).

Dergelijke persoonlijke vergoelijking, die verzoeker overigens met geen enkel objectief element

aantoont, kan niet overtuigen. Immers, uit een eenvoudige lezing van de notities van het persoonlijk

onderhoud blijkt geenszins dat verzoeker zich bepaalde feiten niet herinnert omwille van zijn

voorgehouden traumatische ervaringen. Aangezien verzoeker ook thans niet toelicht welke trauma’s

dermate zwaar waren, dat ze aanleiding geven tot geheugenstoornissen, komen zijn beweringen over

als loutere excuses voor zijn onwetendheid. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker niet verder

komt dan vage en algemene verklaringen aangaande ingrijpende incidenten in Afgooye, hetgeen zijn

voorgehouden aanwezigheid aldaar loochent.

2.3.5. Ook wanneer hij vervolgens werd gevraagd om alle, concrete en specifieke incidenten die zich de

laatste jaren in Afgooye afspeelden te vertellen, bleef verzoeker op de vlakte.
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Zo stelde hij zich te herinneren dat er geen water meer was in de rivier en dat er een gevecht was en

een winkel in brand werd gestoken (“Ik herinner mij dat er geen water meer was in de rivier en dat er

een gevecht was en een winkel in brand werd gestoken.”, notities, p. 42). Verzoeker vertelde verder

over het gevecht, situeerde het begin 2018 en stelde dat de president van Somalië, Farmaajo,

langskwam voor een vredesmeeting (“Wanneer was dat gevecht?”, “Begin 2018 - een jongen die A.

noemt, hij was een van de voorzitters, maar werd afgezet en dan begon hij met het gevecht.”,

“Voorzitter, van?”, “Afgoye.”, “Vertel over dat gevecht?”, “Nadat hij werd afgezet, ging hij naar Marka om

soldaten mee te nemen naar Afgoye opdat hij tegen die mensen kon vechten.”, “Welke mensen?”,

“Hawiye.”, “Wat gebeurde er?”, “Toen hij de Hawiye aanviel, heeft hij een winkel van Hawiye in brand

gestoken en dan vocht Hawiye tegen hen en werden mensen gedood van zijn clan.”, “Waar gebeurde

dat?”, “In Siigale. Ik herinner mij nog dat Farmaajo de president van Somalië langs was geweest voor

een vredesmeeting tussen die twee.”, notities, p. 42-43). Echter, uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat het bezoek van de president van mei 2017 dateert en niet van begin

2018, zoals verzoeker voorhoudt (“Somalia’s president Farmajo reaches Afgooye town” van 8 mei

2017). Verzoeker gaf aan zich geen andere recente specifieke gebeurtenissen te herinneren (notities, p.

44). Verzoeker stelde louter dat er bijna elke dag aanvallen waren wanneer Hassan Sheikh aan de

macht was en gaf aan dat hij de huidige situatie niet kende (notities, p. 44). De Raad kan slechts

vaststellen dat verzoeker zeer algemeen bleef en er niet in slaagde concreet te vertellen over een

specifiek (ouder of recent) incident dat zich in Afgooye had voorgedaan (notities, p. 44). Deze

vaststelling ondergraaft verzoekers beweerde aanwezigheid in Afgooye te meer uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er zich veelvuldig veiligheidsincidenten voordeden in

de regio (EASO “Country of Origin Information Report – Somalia – security situation” van 20 december

2017; ACLED data; COI Focus “Somalië. Veiligheidssituatie in Mogadishu” van 25 september 2018, p.

12, p. 27).

2.3.6. Ook over de overstromingen in (de omgeving van) Afgooye legde verzoeker selectieve en

ontoereikende verklaringen af. Zo gaf verzoeker aan dat hij nooit van overstromingen had gehoord in

Afgooye (notities, p. 17). Evenwel, wanneer hij ermee werd geconfronteerd dat er wel degelijk

overstromingen zijn geweest, opperde verzoeker dat hij toen nog jong was (notities, p. 17). Hierop

gewezen op een overstroming in april-mei 2018, die niet alleen in Afgooye maar ook in andere delen

van Somalië plaatsvond, stelde verzoeker louter dat het kan, maar dat hij zich dit niet herinnert

aangezien hij sinds begin 2018 problemen had (notities, p. 17). Verzoeker kan zich evenmin herinneren

wanneer eerdere overstromingen zich voordeden en trachtte dit te verschonen door te stellen dat hij

jong en ziek was (notities, p. 18). Verzoeker weet niet aannemelijk toe te lichten waarom hij niet op de

hoogte zou zijn van overstromingen in Afgooye en de rest van Somalië. Uit de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier blijkt dat de overvloedige regenval in Ethiopië en Somalië in mei 2018

resulteerde in overstromingen van de Juba en Shabelle rivier en dat de overstromingen naar schatting

780.000 mensen beïnvloed hebben en 220.000 mensen erdoor werden verplaatst (OCHA Flash Update

“Humanitarian impact of heavy rains” van 2 mei 2018; ACAPS “Somalia Floods” van 3 mei 2018;

“Somalia Flood response” van mei 2018; OCHA Flash Update “Humanitarian impact of heavy rains” van

25 mei 2018). De vaststelling dat verzoeker zich dergelijke ingrijpende gebeurtenis niet herinnert,

bevestigt slechts dat verzoeker toen niet in Afgooye, noch in Somalië, was.

2.3.7. Verzoekers bewering zijn hele leven in Afgooye te hebben gewoond wordt verder ondergraven nu

hij de naam van de rivier die door de stad vloeit, met name de ‘Shabelle’, niet kent (“Wat is de naam van

de rivier?”, “Lower Shabelle rivier.”, “Is dat de naam van de rivier?”, “Ik ken de naam van de rivier niet.”,

“Hoe komt dat?”, “Ik weet enkel dat de Lower Shabelle langs Lower Shabelle passeert.”, “Wat is de

naam van de rivier waar u gans uw leven hebt gewoond?”, “Rubi rivier”, notities, p. 13-14). Dat

verzoeker overigens wel kon stellen dat de rivier van Ethiopië komt en tussen de twee wijken in Afgooye

passeerde (notities, p. 14), doch de naam van de rivier niet kende, wijst op (gebrekkig) ingestudeerde

informatie. Ook kan niet worden ingezien dat verzoeker enerzijds aangaf dat hij van mensen - bij

stillegging van de waterstroom - hoorde dat Ethiopië het water heeft ‘dichtgedraaid’, doch anderzijds niet

kon stellen wanneer dit een laatste keer gebeurde (notities, p. 14, p. 16). Waar verzoeker nog stelde dat

hij de naam van de rivier niet kende aangezien hij niet naar school ging, wijst de Raad erop dat van

verzoeker geen encyclopedische kennis, noch volledige of feilloze beschrijvingen wordt verwacht, doch

wel dat verzoeker zich de naam van de rivier kan herinneren en doorleefde verklaringen kan afleggen

aangaande de stad waar verzoeker zijn hele leven heeft gewoond, quod non. Ook waar verzoeker

vervolgens stelde dat hij nooit naar de rivier is geweest en om die reden de naam niet kende (notities, p.

14), kan dit niet verschonen dat verzoeker de naam van de rivier niet kende, nu redelijk is te verwachten

dat er in zijn stad over de rivier gesproken werd en verzoeker de naam ervan aldus zou hebben

gehoord.
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Bovendien is geenszins geloofwaardig dat verzoeker als inwoner van Afgooye nooit naar de rivier zou

zijn geweest, te meer nu de rivier de stad in twee splitst (kaarten Afgooye en Lower Shabelle).

Verzoekers uitleg dat hij van zijn moeder niet naar de rivier mocht omdat een paar van verzoekers

vrienden tijdens het zwemmen opgegeten werden door een krokodil kan niet verklaren waarom

verzoeker niet tot aan (de oevers van) de rivier kon gaan (notities, p. 15). Verzoeker komt niet verder

dan uitvluchten opsommen. Dit klemt te meer nu verzoeker enerzijds voorhoudt dat hij nooit aan de

rivier zou zijn geweest en bovendien de naam niet van de rivier kent, doch anderzijds weet dat de rivier

kan worden overgestoken per boot, dat er twee bruggen zijn en waar die bruggen precies gelegen zijn

omdat hij dat hoorde van zijn moeder (notities, p. 14-16). Verzoekers fragmentarische kennis komt dan

ook ingestudeerd over en toont geenszins een doorleefde bekendheid met Afgooye aan. In dit verband

dient opgemerkt dat verzoeker eerder verklaarde “niet vaak” naar de andere kant te zijn gegaan

aangezien hij meestal “aan de andere kant” was, wat impliceert dat verzoeker de rivier wel zou hebben

overgestoken en dus wel aan de rivier is geweest (notities, p. 12). Verzoekers ongerijmde verklaringen

tonen aan dat hij de waarheid niet vertelt en ondermijnen de geloofwaardigheid van zijn beweerde

herkomst uit Afgooye, Somalië.

2.3.8. Waar in het verzoekschrift verzoekers jonge leeftijd en gebrek aan scholing nog benadrukt wordt,

wijst de Raad erop redelijkerwijs ook van een jonge, ongeschoolde persoon kan worden verwacht dat hij

doorleefde ervaringen kan geven en kan antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct

waarneembare en elementaire zaken in verband met zijn eigen leven. De Raad benadrukt dat

verzoekers leeftijd of gebrek aan scholing niet inhoudt dat zijn inherente verstandelijke vermogens

zouden zijn aangetast (minstens wordt dit niet aangetoond) of hem zouden verhinderen zijn directe

omgeving en leefwereld te omschrijven. Voorts is hierboven reeds gebleken dat verzoeker op

verschillende punten theoretische ingestudeerde kennis kan weergeven over elementen die ver van zijn

leefwereld liggen. Dat verzoeker geen scholing heeft gekregen kan dan ook niet overtuigen, bovendien

ontslaat verzoekers jonge leeftijd hem er niet van zijn leefwereld te beschrijven.

2.3.9. Uit voorgaande kan slechts overduidelijk worden afgeleid dat verzoeker niet bekend is met

Somalië en er ook niet heeft gewoond. Er kan dan ook evenmin geloof worden gehecht aan verzoekers

beweerde problemen met Al Shabaab, die zich in Afgooye, Somalië, zouden hebben afgespeeld. Dit

klemt te meer nu verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde aangaande de aangehaalde

vervolgingsfeiten. Zo gaf verzoeker bij de DVZ aan dat hij werd geviseerd door Al Shabaab omdat deze

hem ervan verdachten dat hij met zijn vader samenwerkte (vragenlijst CGVS, vraag 3.5), terwijl hij bij het

CGVS aanhaalde dat hij diende te vluchten omdat Al Shabaab hem ervan beschuldigde samen te

werken met zijn vader én hem trachtte gedwongen te rekruteren (notities, p. 4, p. 48-49). Zijn nalatigheid

dit aan te geven bij de Dienst Vreemdelingenzaken ondergraaft dan ook de waarachtigheid ervan.

Verzoekers uitleg (“Waarom hebt u voor de DVZ niet vermeld dat AS u wilde rekruteren?”, “Ik heb het

verteld.”, “Het staat er niet?”, “Ik heb het verteld - kan zijn dat de tolk het niet heeft doorgegeven. Ik heb

de reden gezegd dat ik weg ben van daar.”, notities, p. 50) kan ook in deze niet verschonen dat hij eraan

verzaakte mee te delen dat Al Shabaab hem gedwongen trachtte te rekruteren. Daarnaast verklaarde

verzoeker bij de DVZ dat leden van Al Shabaab hem ervan beschuldigden samen te werken met zijn

vader omdat zijn vader na zijn werkdag telkens naar huis kwam (vragenlijst CGVS, punt 3.5), terwijl hij

bij het CGVS stelde niet te weten waar zijn vader buiten Afgooye als soldaat naartoe werd gestuurd

aangezien hij niet thuiskwam omdat er veel Al Shabaab leden in de omgeving zouden wonen en hij

bang was om door hen te zullen worden gedood (notities, p. 29-30). Verzoeker voegde eraan toe dat

zijn vader op de militaire basis verbleef, dat hij zijn vader weinig zag nadat hij in het leger ging en dat hij

hem slechts zag wanneer hij soms passeerde in de winkel waar verzoeker werkte (notities, p. 29-30).

Bijgevolg kan er geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten.

2.3.10. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift wijst op zijn psychische toestand en aanvoert dat deze een

impact heeft gehad op zijn (tegenstrijdige) verklaringen, komt dit voor als een loutere bewering. Uit een

eenvoudige lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud blijkt geenszins dat verzoeker zich

bepaalde feiten niet herinnert omwille van zijn voorgehouden traumatische ervaringen. De

dossierbehandelaar heeft manifest eenvoudige en duidelijke vragen gesteld, die verzoeker goed kon

volgen en waarvan hij de logica en de inhoud correct begreep. Aan verzoeker werden bovendien zowel

open als concrete vragen gesteld. Verzoeker toont evenmin met enig (begin van) bewijs, bijvoorbeeld

door het voorleggen van een medisch getuigschrift, zijn voorgehouden psychologische toestand aan.

Overigens licht verzoeker ook thans niet toe welke trauma’s dermate zwaar waren, dat ze aanleiding

geven tot geheugenstoornissen. De Raad herinnert eraan dat alle gegevens en elementen uit het

administratief dossier samen worden beoordeeld in het licht van verzoekers profiel. Het is dus niet een

enkele vergetelheid dat leidt tot de ongeloofwaardigheid van verzoekers relaas.
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2.3.11. Verzoeker beperkt zich aldus tot het herhalen van het asielrelaas, het formuleren van boute

beweringen en het maken van persoonlijke vergoelijkingen en excuses, maar laat na concrete en

geobjectiveerde elementen aan te voeren die voorgaande conclusies kunnen weerleggen.

2.3.12. In acht genomen wat voorafgaat, kan geen geloof worden gehecht aan de door verzoeker

voorgehouden herkomst en kan in hoofde van verzoeker 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.

2.4. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.4.1. Verzoeker heeft niet aannemelijk gemaakt dat hij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

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

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

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

Vreemdelingenwet.

2.4.2. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker niet aantoont noch aannemelijk maakt dat hij

afkomstig is uit Somalië.

2.4.3. Gelet op het feit dat verzoeker de door hem beweerde herkomst uit Somalië niet aantoont, maakt

hij 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 Somalië.

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

hij 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. De verwijzingen naar rapporten aangaande de (veiligheids)situatie in Somalië

in het verzoekschrift zijn dan ook niet nuttig. Het is in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de

procedure zijn ware identiteit, nationaliteit en land van herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan

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

verblijfplaats van verzoeker voor zijn komst naar België te speculeren, noch of hij afkomstig is uit een

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

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

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

hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in zijn werkelijke land van herkomst geen

zwaarwegende gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel

risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

2.6. Verzoeker toont niet aan dat de volle rechtsmacht waarover de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen beschikt in het kader van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet,

niet voldoen aan de vereisten van artikel 13 van het EVRM.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.

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

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

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

aantoont.

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

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

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

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

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

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vier december tweeduizend negentien door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


