
RvV X - Pagina 1

nr. 230 518 van 18 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X, in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar

minderjarig kind, X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en J. BRAUN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger

van haar minderjarig kind, X, die verklaren van Somalische nationaliteit te zijn, op 9 augustus 2019 heeft

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

25 juli 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 oktober 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

29 november 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KIWAKANA loco advocaat D.

ANDRIEN en advocaat J. BRAUN, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekster, S.F.A., die volgens haar verklaringen op 1 februari 2018 België is binnengekomen,

diende op 5 februari 2018 een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 28 maart 2018 werd

verzoeksters zoon, S.F.M., geboren in Marche-en-Famenne.

1.2. Op 29 augustus 2018 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad bevestigde deze

beslissing in beroep (RvV 11 februari 2019, nr. 216 568).
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1.3. Verzoekster diende op 5 maart 2019 een tweede verzoek om internationale bescherming in eigen

naam. In haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarig kind, S.F.M., diende zij

op 5 maart 2019 een eerste verzoek om internationale bescherming in.

1.4. Op 25 juli 2019 nam de commissaris-generaal de beslissingen tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de vluchtelingenstatus. Deze beslissingen werden verzoekster bij

aangetekende brief van 26 juli 2019 ter kennis gebracht.

- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoekster, S.F.A., luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 05/03/2019

Overdracht CGVS: 23/05/2019

Uw persoonlijk onderhoud in het kader van uw tweede aanvraag om internationale bescherming vond

plaats op het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen op 10 juli 2019 van 14.00

uur tot 17.50 uur. Tijdens dit onderhoud werd u bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw

advocaat, meester Braun loco meester Andrien, was gedurende het hele persoonlijke onderhoud

aanwezig.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 8 december 1997 te Jilib, Somalië.

Op 5 februari 2018 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in bij de

Dienst Vreemdelingenzaken. U verklaarde de Somalische nationaliteit te hebben en geboren te zijn in

Janaale. U verklaarde heel uw leven gewoond te hebben in Janaale tot het moment van uw beweerde

vlucht uit Somalië. U beweerde gevlucht te zijn nadat u onder meer problemen met Al Shabaab zou

hebben gekend. Daarnaast haalde u een vrees voor besnijdenis aan en verklaarde u dat uw zoon als

bastaardkind niet zou kunnen terugkeren naar Somalië. Het CGVS nam echter volgende beslissing op 29

augustus 2018: weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus. Het CGVS hechtte namelijk geen geloof aan uw (recente) herkomst uit Janaale. Ook

de problemen met uw stiefvader, die lid zou zijn van Al Shabaab, werden als ongeloofwaardig beschouwd.

Tot slot werd uw vrees voor een mogelijke besnijdenis in uw land van herkomst als niet overtuigend

beoordeeld, net als de vrees die u aanhaalde aangaande uw in België geboren zoon. U tekende tegen

deze beslissing van het CGVS beroep aan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 28

september 2018. De RvV bevestigde de beslissing van het CGVS op 11 februari 2019.

Op 5 maart 2019 diende u een tweede verzoek om internationale bescherming in. In het kader van uw

tweede aanvraag haalt u aan dat u in het kader van uw eerste aanvraag de waarheid niet heeft verteld. U

geeft aan dat u heeft gelogen over uw geboorte- en woonplaats(en), uw vluchtmotief, alsook over uw al

dan niet besnijdenis. U verklaart dat u op aanraden van een smokkelaar niet de waarheid heeft verteld en

dat u nu wel de waarheid wil vertellen. U verklaart in het kader van uw tweede aanvraag geboren te zijn

in Jilib, maar opgegroeid te zijn in Galkayo – samen met uw tante. Op jonge leeftijd hebben uw ouders u

aan uw tante gegeven die vervolgens in 2003 naar Galkayo verhuisde samen met haar man, zo verklaart

u verder. Nadien heeft u geen contact meer gehad met uw ouders. In Galkayo studeerde u aan een lokale

universiteit van 2008 tot 2012. U volgde ook nog verschillende andere cursussen. Na uw afstuderen ging

u aanvankelijk niet aan het werk maar hielp u uw tante in haar winkel in Galkayo. In deze winkel leerde u

een man kennen die adjunct-directeur was in een lokale school. Hij vroeg u om een relatie met hem aan

te gaan waar u op inging. Hij bood u eveneens een job aan als leraar in zijn school. In deze school begon

u les te geven begin februari 2017. Uw partner nodigde u op een avond uit, verdoofde u en misbruikte u.

Ook nam hij foto’s en video’s van waarop u naakt afgebeeld stond om deze tegen u te gebruiken. Hij zei

dat hij niet met u wilde trouwen aangezien hij reeds een vrouw en kinderen had. Hij dwong u ook om

seksueel contact te hebben met drie andere mannen – nadat u zwanger was geworden van hemzelf. U

verzweeg in eerste instantie ten opzichte van uw tante dat u zwanger was maar na zes

maanden zwangerschap was u genoodzaakt om het te vertellen. U vertelde aan uw tante wat er gebeurd

was waarop zij verhaal ging halen bij de vader van uw zoon. Deze ontkende en uw tante geloofde zijn

versie van de feiten. Uw tante wilde dat u abortus zou plegen maar pogingen hiertoe via alternatieve

manieren mislukten. Eind 2017 werd u op straat in Galkayo benaderd door drie mannen die u bedreigden

in opdracht van de vader van uw zoon. De drie mannen renden uiteindelijk weg toen andere jongeren

opdaagden.
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Uw tante stelde u nadien uiteindelijk voor een ultimatum: ofwel zou u naar een niet nader genoemd dorp

gaan om te bevallen en om opnieuw besneden te worden, ofwel zou u het huis moeten verlaten. U verkoos

de laatste optie en belandde op straat. Uiteindelijk belde u uw tante op die in Mogadishu woont. Deze

tante zorgde ervoor dat u naar Mogadishu kon komen. Na enkele weken kon u met haar hulp Somalië

ontvluchten en naar Europa komen waar u begin 2018 zou aankomen. Ter staving van uw tweede

aanvraag legt u volgende documenten neer: schoolattesten- en diploma’s op uw naam behaald in

Galkayo, een medisch attest waarin vastgesteld wordt dat u besneden werd (type II) en een

algemeen internet artikel dat handelt over de moord en verkrachting van een twaalfjarig meisje in

Galkayo. Het CGVS besloot op 11 juni 2019 om uw tweede verzoek ontvankelijk te verklaren om u tijdens

een persoonlijk onderhoud de kans te geven meer uitleg te verschaffen over de door u neergelegde

nieuwe elementen in het kader van uw tweede aanvraag. Ook diende u een aparte aanvraag om

internationale bescherming in voor uw in België geboren zoontje (zie dossier CG (…) S.F.M.).

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 vastgesteld dat u er in het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming

niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

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

aannemelijk te maken. Volgende bemerkingen dienen gemaakt te worden aangaande de door u

aangehaalde nieuwe elementen in het kader van uw tweede verzoek.

Vooreerst dient opnieuw gewezen te worden op de vaststelling dat u er niet in slaagt om uw herkomst

uit Zuid-Somalië aannemelijk te maken. In het kader van uw eerste aanvraag had u voor het CGVS

verklaard dat u afkomstig was uit Janaale en dat u heel uw leven in deze stad gewoond had. Het CGVS

oordeelde echter dat uw beweerde herkomst uit deze stad niet geloofwaardig was. In het kader van uw

tweede verzoek stelt u dat u niet de waarheid heeft gesproken tijdens de procedure van uw eerste

aanvraag en dat u in het kader van uw tweede aanvraag wel de waarheid wil vertellen. Zo verklaart u in

het kader van uw tweede verzoek dat u geboren bent in Jilib, maar dat u op jonge leeftijd – in 2003 –

samen met uw tante naar Galkayo zou zijn verhuisd waar u tot uw vlucht gewoond zou hebben (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS, dd. 10 juli 2019, p.3-4). U verklaart verder dat in Galkayo in de wijk Garsoor

woonde – behorend tot het gedeelte van de stad dat bij Puntland hoort (zie notities, p.4-5). U beweert in

Galkayo nooit in het gedeelte te zijn geweest dat tot Zuid-Somalië behoort (zie notities, p.5). Verder

beweert u dat u uw ouders, die indertijd in Jilib zijn achtergebleven, nooit meer heeft gehoord sinds u aan

uw tante zou zijn gegeven (zie notities, p.4-5). Gevraagd waar u heeft gewoond voor uw vlucht naar

Europa, haalt u aan dat u in Jilib bent geboren, dat u vervolgens even in Janaale en Merka heeft gewoond,

en dat u vervolgens in 2003 naar Galkayo bent verhuisd – in het deel van Galkayo dat tot Puntland behoort

(zie notities, p.4). U blijft er met andere woorden bij dat u in Zuid-Somalië bent geboren, maar dat u sinds

2003 in Galkayo heeft verbleven. Echter, u slaagt er hoegenaamd niet in om uw beweerde Zuid-

Somalische roots aannemelijk te maken, niet door enig (begin van) materieel bewijs, noch door

overtuigende verklaringen. De enige documenten die u neerlegt in het kader van uw tweede verzoek

hebben enkel betrekking op uw verblijf in Galkayo, met name uw onderwijscertificaten en –diploma’s van

onderwijsinstellingen gelegen in Puntland (zie administratief dossier). U legt geen enkel document neer

aangaande uw beweerde afkomst uit Zuid-Somalië (met name Jilib – de stad waar u beweert geboren te

zijn). U weet ook hoegenaamd niets te vertellen over deze stad; noch over uw familie die er al dan niet

nog zou verblijven. Gevraagd waar uw familie – met name uw ouders verblijven – antwoordt u dat ze nog

in Jilib waren de laatste keer dat u ze gehoord heeft (zie notities, p.4). Gevraagd wanneer u ze voor het

laatst heeft gehoord, antwoordt u dat u het niet meer weet en dat het al lang geleden is (zie notities, p.4).

Gevraagd waarom jullie naar Galkayo zijn verhuisd in 2003 – gelegen aan de andere kant van het land –

antwoordt u dat u het niet weet waarom net naar deze stad te zijn verhuisd (zie notities, p.4). Wanneer u

gevraagd wordt waar de stad Jilib is gelegen, antwoordt u in eerste instantie dat het in Lower Juba is

gelegen, om uzelf vervolgens te verbeteren en te stellen dat Jilib in Middle Juba ligt (zie notities, p.5).
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Het kan op zijn minst vreemd genoemd worden dat u niet meteen weet aan te geven in welke regio Jilib

is gelegen. Wanneer u bovendien gevraagd wordt waar Jilib precies ligt in Middle Juba, met name in welk

district, antwoordt u erg algemeen dat het in Somalië ligt (zie notities, p.5). Gevraagd in welk district in

Middle Juba Jilib is gelegen, antwoordt u eerst weer dat het in Middle Juba ligt, om vervolgens te

antwoorden dat u het niet weet (zie notities, p.5). Gevraagd of uw ouders er nog steeds wonen, antwoordt

u dat u het niet weet (zie notities, p.5). Vervolgens gevraagd waar je ouders precies in Jilib hebben

gewoond, of nog steeds zouden wonen, antwoordt u dat u het niet weet (zie notities, p.5). Gevraagd wat

uw ouders in Jilib deden of doen in het dagelijkse leven, antwoordt u eveneens dat u het niet weet (zie

notities, p.5). U kan met andere woorden niets vertellen over uw beweerde geboortestad Jilib in Zuid-

Somalië, kan het amper situeren in Zuid-Somalië en weet helemaal niets te vertellen over eventuele

familie die er al dan niet nog zou leven (wat des te vreemder is aangezien u later tijdens het persoonlijk

onderhoud beweert plots contact te hebben opgenomen met uw tante langs vaderszijde in Mogadishu van

wie u klaarblijkelijk wel contactgegevens had). U komt bijgevolg niet verder dan de boude stelling dat u in

Jilib geboren zou zijn zonder deze stelling te staven met onderbouwde verklaringen of enige documenten.

Het CGVS kan dan ook niet anders dan concluderen dat u er evenmin in slaagt – in het kader van uw

tweede aanvraag – aannemelijk te maken geboren te zijn in Zuid-Somalië. In het kader van uw eerste

aanvraag oordeelde het CGVS reeds dat uw herkomst uit Janaale hoegenaamd niet geloofwaardig was

– een beoordeling die u in het kader van uw tweede aanvraag beaamt. U stelt in het kader van uw tweede

aanvraag in Jilib te zijn geboren maar het grootste deel van uw leven in Puntland te hebben gewoond. De

door u neergelegde (nieuwe) documenten hebben echter enkel betrekking op uw verblijfsperiode in

Puntland (met name in Galkayo). De door u neergelegde documenten bevestigen bijgevolg enkel de

vorige beoordeling van het CGVS dat u niet geloofwaardig kon maken afkomstig te zijn uit Zuid-Somalië.

Uw nieuwe verklaring in het kader van uw tweede aanvraag geboren te zijn in Jilib wordt eveneens als

niet-aannemelijk beoordeeld door het CGVS. Het kan immers niet volstaan louter te beweren dat u in Jilib,

Zuid-Somalië, zou zijn geboren zonder deze bewering te staven – zeker in het licht van uw niet-

geloofwaardige verklaringen in het kader van uw eerste aanvraag.

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat u in het kader van uw eerste aanvraag niet enkel gelogen

heeft over uw plaats van herkomst, maar ook over uw profiel, de aangehaalde vervolgingsfeiten alsook

over uw al dan niet besnijdenis. Zo gaf u in het kader van uw eerste aanvraag aan helemaal niet geschoold

te zijn. U verklaarde aan het CGVS in het kader van uw eerste aanvraag nooit naar school te zijn geweest.

In het kader van uw tweede aanvraag legt u nieuwe documenten voor die aantonen dat u

universiteitsstudies heeft gedaan in Galkayo (zie administratief dossier). Tijdens de beroepsprocedure

van uw vorige aanvraag verwees uw advocate zelfs naar uw bijzonder kwetsbaar profiel: ongeschoold,

niet besneden en zwanger van een man met wie u in het geheim getrouwd was (zie arrest RvV, nr. 216

568, p.7) – wat nu in het geheel niet blijkt te kloppen. U blijkt bijgevolg niet enkel niet de waarheid te

hebben verteld over uw beweerde plaats of regio van herkomst maar trachtte eveneens het CGVS te

misleiden wat betreft het door u voorgehouden profiel. Zoals gezegd tonen de door neergelegde diploma’s

en behaalde certificaten enkel aan dat u in Galkayo (Puntland) heeft gewoond – en zeggen niets over een

vermeende herkomst uit Zuid-Somalië.

Ten derde kunnen enkele pertinente opmerkingen gemaakt worden over de aangehaalde

nieuwe vervolgingsfeiten in het kader van uw tweede aanvraag – die zich zouden hebben voorgedaan in

Galkayo. Vooreerst dient bemerkt te worden dat het CGVS niet inziet – indien deze feiten zich

daadwerkelijk zouden hebben voorgedaan – waarom u deze niet zou hebben aangehaald in het kader

van uw eerste aanvraag. In het kader van uw eerste aanvraag haalde u manifest andere vervolgingsfeiten

aan die bovendien eveneens in twijfel werden getrokken door het CGVS. Uw verklaring ter vergoelijking

dat uw smokkelaar gezegd zou hebben andere verklaringen af te leggen kan aangaande de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten moeilijk aanvaard worden. Wanneer u gewezen wordt op het feit dat u

meerdere malen is gezegd tijdens de persoonlijke onderhouden in het kader van uw eerste aanvraag dat

het belangrijk was en is de waarheid te vertellen en dat alle door u verstrekte info strikt confidentieel

behandeld zou worden, antwoordt u verrassend genoeg dat u dit nooit verteld zou zijn (zie notities, p. 9).

Nochtans blijkt duidelijk uit de verslagen van de persoonlijke onderhouden in het kader van uw eerste

aanvraag dat u dit wel degelijk verteld werd (zie notities persoonlijk onderhoud, CG (…), dd. 24 mei 2018,

p.2-3). Het blijft dan ook vreemd dat u besloot niet de waarheid te vertellen wat betreft de vervolgingsfeiten

die u ertoe zouden hebben gebracht uw land van herkomst te ontvluchten. In het kader van uw tweede

aanvraag werd u tijdens een persoonlijk onderhoud de kans gegeven uitgebreid te vertellen over

de nieuwe door u aangehaalde vervolgingsfeiten die u in Galkayo beleefd zou hebben. U haalt aan na uw

studies een man te hebben ontmoet in de winkel van uw tante, met wie u een relatie aangegaan zou zijn,

en die u een job als leraar zou hebben aangeboden. Deze man zou u echter in de val hebben gelokt, u

misbruikt hebben en naaktfoto’s en video’s hebben gemaakt.
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Nadat u zwanger was geworden van hem, zou hij u ook gedwongen hebben seksuele contacten te hebben

met drie andere mannen. U zou dit alles uiteindelijk aan uw tante hebben verteld, maar die zou de kant

hebben gekozen van de man en zou zelfs aangestuurd hebben om een abortus en een nieuwe besnijdenis

na uw bevalling. Nadat drie mannen u op straat zouden hebben bedreigd, zou uw tante u voor

een ultimatum hebben gesteld: ofwel naar een dorp gaan waar u zou bevallen en opnieuw besneden zou

worden, of het huis verlaten. U koos voor dit laatste, belandde op straat en ging vervolgens met de hulp

van uw tante naar Mogadishu (zie notities, p. 13-14). Wat betreft deze door u nieuwe aangehaalde

vervolgingsfeiten, kunnen volgende bemerkingen gemaakt worden. Zo kan u weliswaar de naam van de

man – de vader van uw zoon – geven, net als de clan waartoe hij zou behoren, maar weet u niet wie zijn

vrouw en kinderen zouden zijn (zie notities, p.16). Gevraagd waar de man zou wonen, kan u enkel zeggen

dat hij in de wijk Isra zou wonen (zie notities, p.16). Gevraagd wie de drie andere mannen waren die u

misbruikt zouden hebben, antwoordt u dat u geen idee heeft wie deze mannen zijn (zie notities, p.17). U

verklaart dat u deze mannen elke drie dagen moest ontmoeten en dit gedurende een tweetal maanden

(zie notities, p.17). Gevraagd waar u deze mannen dan moest ontmoeten, antwoordt u wat vaag dat het

in een huis was aan de rand van de stad (zie notities, p.17). Gevraagd aan wie dat huis behoorde,

antwoordt u dat u het niet weet. Gevraagd waarom u steeds naar deze afspraken bleef gaan, antwoordt

u dat u geen keuze had (zie notities, p.17). Gevraagd of u nooit naar de politie bent geweest, of nooit

klacht heeft neergelegd, antwoordt u van niet – omdat u bang was (zie notities, p.16). Uw

verklaringen over de door u aangehaalde vermeende feiten vertonen bijgevolg enkele niet onbelangrijke

hiaten. U vertelt weliswaar zelf uitgebreid over deze feiten maar wanneer u nadien enkele bijkomende

vragen gesteld worden, moet u op enkele belangrijke punten het antwoord schuldig blijven. Zo ook

wanneer u het heeft over de verspreiding van de foto’s en video’s waarop u naakt afgebeeld zou hebben

gestaan. U verklaart dat de vader van uw zoon deze beelden op een bepaald moment verspreid zou

hebben nadat u tegen uw tante zou hebben gezegd wat er aan de hand was. U verklaart onder meer dat

uw buurvrouw u deze foto’s zou hebben laten zien. Wanneer u later echter gevraagd wordt op welke

manier de foto’s verspreid werden of via welke kanalen, antwoordt u dat u het niet weet (zie notities, p.18).

Wanneer u nogmaals gevraagd wordt op welke manier de foto’s verspreid werden, antwoordt u nogmaals

dat u het niet weet (zie notities, p.18). Dit soort hiaten in uw asielrelaas bevestigen de

ongeloofwaardigheid van uw relaas in het geheel. Ook de vaststelling dat u op geen enkel moment enige

poging zou hebben ondernomen om iets te doen aan uw situatie (van misbruik) doet de nodige vragen

rijzen. Uit uw verklaringen – in het kader van uw tweede aanvraag althans – blijkt immers dat u een

hoogopgeleide, zelfstandige vrouw was van wie verwacht kan worden de wegen van overheid en justitie

te kennen. Dat u op geen enkel moment een poging heeft ondernomen om het vermeende misbruik aan

te klagen of te ontlopen, kan dan ook vreemd genoemd worden. Uw verklaringen dat u geen netwerk

(behalve uw tante) rond u zou gehad hebben, komt eveneens niet geloofwaardig over gezien het

onderwijsparcours dat u heeft afgelegd in Galkayo. Uit bovenstaande pertinente vaststellingen dient dan

ook geconcludeerd te worden dat u er evenmin in slaagt de aangehaalde vervolgingsfeiten in het kader

van uw tweede aanvraag aannemelijk te maken (net zoals de aangehaalde feiten in het kader van uw

eerste aanvraag).

Ten vierde kunnen volgende pertinente bemerkingen gemaakt worden wat betreft uw herhaalde vrees

besneden te worden in uw land van herkomst. Vooreerst dient herhaald te worden dat u in het kader van

uw eerste aanvraag een medisch attest heeft neergelegd waarin vermeld stond dat u niet besneden was

(zie administratief dossier, groene map, CG (…)). In het kader van uw tweede aanvraag legt u een nieuw

medisch attest voor waarin vermeld staat dat u wel besneden bent (Type II) (zie administratief dossier,

groene map, CG (…)Z). Wanneer u gevraagd wordt naar de reden van deze verschillende medische

attesten, verklaart u dat een dokter het vorige attest zo had opgesteld en dat andere Somaliërs u

aangeraden hadden om dit zo te laten opdat u meer kans zou maken op het verkrijgen van een status

(zie notities, p. 8). Hieruit kan besloten worden dat u bewust het CGVS heeft proberen te misleiden – ook

wat dit aspect betreft – met name uw vrees besneden te worden in uw land van herkomst – een vrees die

reeds als niet gegrond werd beschouwd in het kader van uw eerste aanvraag. In het kader van uw tweede

aanvraag legt u niet alleen plots een ander medisch attest neer, waarin staat vermeld dat u wel degelijk

besneden bent, u haalt uw vrees opnieuw besneden (of geherinfibuleerd) te zullen worden in uw land van

herkomst nogmaals aan. Hier dient ten eerste verwezen te worden naar de beslissing van het CGVS en

de RvV in het kader van uw eerste aanvraag Het besluit was dat u niet aannemelijk kon maken besneden

te zullen worden in uw land van herkomst – ook al omdat u geen zicht gaf op uw werkelijke plaats of regio

van herkomst. Zoals hierboven uitgebreid besproken dient geoordeeld te worden dat u eveneens uw

beweerde herkomst uit Zuid- Somalië (Jilib) niet aannemelijk weet te maken. Bovendien legt u nu wel een

attest neer dat u reeds besneden zou zijn. Uw vrees voor een nieuwe besnijdenis (na uw bevalling in

België) of een herinfibulatie komt dan ook niet overtuigend over.
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Ook al omdat uit informatie waarover het CGVS beschikt (zie COI Focus, Vrouwelijke genitale verminking

in Somaliland en Puntland, p.13, toegevoegd aan administratief dossier), blijkt dat herinfibulatie na een

bevalling slechts sporadisch voorkomt. Bovendien geeft u zelf aan tijdens het persoonlijk onderhoud dat

uw tante u voor de keuze stelde: ofwel na de bevalling opnieuw besneden of geherinfibuleerd worden,

ofwel het huis verlaten (zie notities, p.18). U geeft aan voor dit laatste te hebben gekozen waarop u de

woning van uw tante zou hebben verlaten (zie notities, p.18). Los van het feit of u al dan niet een volledig

zicht geeft op uw werkelijke familiale situatie – waar het CGVS ernstige vragen bij stelt – doet u uitschijnen

dat uw tante u voor de keuze stelde al dan niet herbesneden of geherinfibuleerd te worden (wat impliceert

dat u als hoogopgeleide vrouw zelf de keuze zou hebben kunnen maken). Uit bovenstaande vaststellingen

dient dan ook besloten te worden dat u uw vrees voor herbesnijdenis of herinfibulatie hoegenaamd niet

aannemelijk weet te maken.

Uit bovenstaande paragrafen kan geconcludeerd worden dat u tijdens uw eerste aanvraag niet

de waarheid hebt verteld over uw regio of plaats van herkomt, noch over uw voorgehouden profiel, noch

over de door u aangehaalde vervolgingsfeiten, noch over uw al dan niet besnijdenis. In het kader van uw

tweede aanvraag haalt u aan geboren te zijn in Jilib (maar het grootste deel van uw leven in Galkayo te

hebben gewoond), wel degelijk gestudeerd te hebben (in Galkayo), wel degelijk besneden te zijn, en tot

slot andere vervolgingsfeiten te hebben beleefd (in Galkayo). U slaagt er echter niet in uw beweerde

herkomst (geboorte) uit of in Zuid-Somalië (Jilb) aannemelijk te maken. De door u neergelegde nieuwe

documenten hebben enkel betrekking op uw leven in Galkayo (Puntland). Bovendien blijkt u tijdens uw

eerste verzoek niet enkel gelogen te hebben over uw beweerde geboorteplaats, maar ook over uw profiel,

en over uw al dan niet besnijdenis. Wat uw aangehaalde vrees voor besnijdenis of herinfibulatie betreft,

dient herhaald te worden dat u er niet in slaagt deze vrees aannemelijk te maken. Ook de nieuwe door u

aangehaalde vervolgingsfeiten die zich in Galkayo zouden hebben voorgedaan weten hoegenaamd niet

te overtuigen.

Er dient bijgevolg te worden vastgesteld dat u er in het kader van uw tweede verzoek om internationale

bescherming niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming aannemelijk te maken.

De door u neergelegde documenten in het kader van uw tweede verzoek kunnen bovenstaande

bemerkingen niet ombuigen. Zo legt u meerdere onderwijsdiploma’s en certificaten voor die enkel

verwijzen naar uw beweerde verblijf in Galkayo (Puntland). U legt zoals gezegd een nieuw medisch attest

neer, dd. 22 maart 2019, waarin vermeld wordt door dokter Roynet dat u besneden bent (type II).

Hierboven werd reeds uitgebreid dit aspect van uw relaas besproken. U legt tot slot een internetartikel

neer dat een zaak van een moord en verkrachting van een twaalfjarig meisje in Galkayo bespreekt (zie

administratief dossier). U legt dit neer om te verwijzen naar het grenzeloze seksuele misbruik in uw

vermeende stad van verblijf. U klaagt eveneens de straffeloosheid aan. In een document neergelegd door

uw advocate blijkt echter dat de daders van deze moord opgepakt en veroordeeld werden door de

Puntlandse autoriteiten en dat de familie van het slachtoffer vergoed werd (zie administratief dossier). Tot

slot legt uw advocate enkele algemene rapporten en documenten neer wat betreft vrouwelijke genitale

verminking in Somalië en Puntland, maar het volstaat echter niet te verwijzen naar algemene informatie

hieromtrent. Zoals hierboven werd besproken en gemotiveerd slaagde u er niet in om deze

aangehaalde vrees in uw geval concreet te maken.

Wat betreft uw aangehaalde vrees aangaande uw in België geboren zoon, dient verwezen te worden naar

de beslissing van het CGVS in het dossier van uw zoon (zie dossier CG (…)).

Naast de toekenning van een vluchtelingenstatus, kan een asielzoeker door het CGVS ook een

beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Het CGVS

benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet slechts beoogt 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.

Ervan uitgaande dat u afkomstig zou zijn uit Galkayo (Puntland) en niet uit Zuid-Somalië, dient de

veiligheidssituatie in Puntland beoordeeld te worden.
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Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland (zie de COI Focus

“Somalië: Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland van 5 juni 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_somalie_veiligheidssituatie_in_somaliland_e

n_puntland_20190605.pdf en https://www.cgvs.be/nl blijkt dat verschillende bronnen stellen dat de

zelfverklaarde republiek Somaliland en de federale lidstaat Puntland een relatieve vrede en stabiliteit

kennen. Zowel Somaliland als Puntland hebben niet de volledige controle over hun territorium. In de

betwiste gebieden, met de name de regio’s Sool, Sanaag en het district Buuhoodle, komt het hierdoor

soms tot een grensconflict tussen de Somalilandse veiligheidsdiensten en deze van Puntland.

De veiligheidssituatie in Puntland, Somaliland en de betwiste gebieden wordt voornamelijk beïnvloed door

het geweld tussen de Somalilandse en Puntlandse strijdkrachten in de betwiste gebieden, met name in

en rond de stad Tukaraq (district Las Anod, regio Sool). De activiteiten van de terreurgroepen al-Shabaab

(AS) en de Islamitische Staat van Irak de Levant in Somalië (ISS) in Puntland hebben een invloed op de

stabiliteit van deze federale lidstaat. In de noordelijke regio van Somalië doet zich ook geweld voor door

de veiligheidsdiensten, de verschillende clanmilities en onbekende gewapende groeperingen. Als gevolg

van dit geweld vallen er soms burgerslachtoffers, soms doelgericht soms als omstaander, en slaan

burgers op de vlucht. Er zijn drie hoofdtypes van geweld in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden:

grondoffensieven, aanslagen met explosieven en moorden door middel van vuurwapens. Aanslagen met

explosieven worden voornamelijk opgeëist door AS. Schietpartijen en gerichte moorden (met behulp van

vuurwapens) zijn toe te schrijven aan clanmilities, veiligheidsdiensten, onbekende gewapende groepen,

ISS of aan AS.

In Somaliland worden geen terreuraanslagen door AS of ISS geregistreerd. De relatieve stabiliteit maakt

deze regio minder kwetsbaar voor aanvallen van deze jihadistische groeperingen. Wel nemen

verschillende bronnen aan dat AS aanwezig is in Somaliland maar dat hun capaciteiten gering zijn. ISS

gebruikt deze regio voornamelijk als transitzone en verzamelplaats voor rekruten. Tijdens de

verslagperiode registreert ACLED voornamelijk incidenten van clangeweld, geweld door milities en

onbekende groepen waarbij soms burgerdoden vallen.

In Puntland zijn tijdens deze verslagperiode de voornaamste bedreigingen voor de veiligheidssituatie

de activiteiten van AS en ISS (en de strijd tussen deze beide terreurgroepen), clangeweld en het geweld

door onbekende gewapende groepen. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van AS is toegenomen

in het Galgalagebergte. Gedurende de verslagperiode voert AS echter geen zware aanslagen met een

hoog aantal dodelijke slachtoffers uit in Puntland. Door de Amerikaanse luchtaanvallen tegen ISS, sinds

november 2017, staan de activiteiten van ISS in Puntland op een laag pitje. In de verslagperiode perst

ISS zakenlui af. Wanneer zij de vereiste belasting niet betalen, gebruikt ISS geweld. Volgens een

onderzoek is ISS niet in staat gesofisticeerde aanvallen uit te voeren. In december 2018 verklaart AS de

oorlog aan ISS omdat deze laatste ook belastingen int in grote steden zoals Bosaso en Mogadishu, haar

actieterrein in de loop van 2018 heeft uitgebreid naar Mogadishu en gelinkt wordt aan terroristische

activiteiten in het Westen. In het begin van 2019 worden er incidenten gelinkt aan deze inter-jihadstrijd in

Puntland gemeld. Beide terreurgroepen strijden ook om de steun van de lokale bevolking wat voor de

burgers een potentieel gevaar inhoudt.

Wat de betwiste gebieden betreft leiden de spanningen tussen Somaliland en Puntland in de regio Sool tot

gewapende incidenten. Begin 2018 verovert Somaliland de stad Tukaraq op Puntland. Ondanks lokale

en internationale bemiddelingspogingen zijn er regelmatig opflakkeringen van geweld in de loop van 2018.

De gevechten verminderen tussen juli 2018 en eind 2018. Tijdens de eerste vier maanden van 2019

worden geen grensincidenten gemeld. Daarnaast hebben er gevechten tussen clans en subclans plaats

en dit vooral voor de toegang tot water en land.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat het

leven of de persoon van burgers in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden actueel niet ernstig

bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er

voor burgers uit Somaliland/Puntland/ de betwiste gebieden [aanpassen naargelang concrete herkomst]

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.

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.”
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- De bestreden beslissing die is genomen ten aanzien van verzoeksters kind, S.F.M., luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 05/03/2019

Overdracht CGVS: 23/05/2019

Uw moeder werd in uwen hoofde op 10 juli 2019 in het Somali gehoord op het Commissariaat-Generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van 14u00 tot 17u50 in het kader van haar en uw

aanvraag om internationale bescherming. Uw moeder werd tijdens het persoonlijk onderhoud bijgestaan

door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat, meester Braun loco meester Andrien, was

gedurende heel het persoonlijke onderhoud aanwezig.

A. Feitenrelaas

Uw moeder verklaarde in uwen hoofde dat u de Somalische nationaliteit bezit en dat u geboren bent te

Marche-en- Famenne op 28 maart 2018. Uw moeder kwam in 2018 naar België toen ze zwanger was van

u. Uw moeder geeft aan niet te weten waar uw vader verblijft of woont. Uw moeder diende een eerste

aanvraag om internationale bescherming in voor u en haarzelf op 5 februari 2018. Het CGVS beëindigde

deze aanvraag met een negatief antwoord omdat geen geloof werd gehecht aan haar beweerde regio van

herkomst, noch aan de door haar aangehaalde vervolgingsfeiten. De Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen bevestigde de beoordeling van het CGVS op 11 februari 2019. Vervolgens

diende uw moeder op 5 maart 2019 een tweede verzoek om internationale bescherming voor zichzelf in.

Diezelfde dag besloot uw moeder om ook in uwen hoofde een aparte aanvraag om internationale

bescherming in te dienen bij de Belgische instanties. Uw moeder geeft aan dat u niet naar Somalië kan

gaan omdat u als een illegaal kind beschouwd zal worden waardoor u het risico op discriminatie loopt.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt uw moeder uw geboorteakte neer, alsook

een medisch attest, dd. 19 februari 2019.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als begeleide minderjarige,

bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van uw

verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

Meer bepaald werd het persoonlijk onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer,

die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen

op een professionele en verantwoorde manier te benaderen; heeft het persoonlijk onderhoud

plaatsgevonden met uw moeder (gezien uw te jonge leeftijd om gehoord te worden) en in bijzijn van uw

advocaat die in de mogelijkheid verkeerde om opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen; en

werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige leeftijd en maturiteit,

evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u en uw moeder er niet in geslaagd zijn om uw persoonlijke vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Uw moeder haalt in uwen hoofde een vrees aan gediscrimineerd te zullen worden omwille van het feit dat

u een illegaal kind zou zijn (zonder vader) (zie notities persoonlijk onderhoud, dd., p.3). Volgende

bemerkingen en bedenkingen dienen echter gemaakt te worden bij de door uw moeder aangehaalde

vrees ten opzichte van het land van herkomst van uw moeder.

Zo dient te worden vastgesteld dat u uw aanvraag om internationale bescherming baseert op een feit dat

volledig voortvloeit uit één van de motieven die werden aangehaald door uw moeder S.F.A. (CG (…))

tijdens haar ingediende eerste aanvraag om bescherming, namelijk het feit dat uw moeder vreest dat u

als een illegaal of bastaardkind beschouwd zou worden in uw haar land van herkomst.
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Anderzijds zijn de verklaringen van uw moeder over deze vrees in het kader van uw eigen aanvraag

hoegenaamd niet overtuigend.

Aangezien de door u aangehaalde vrees ten opzichte van uw moeders land van herkomst deels

gebaseerd is op de reeds besproken asielmotieven in het kader van de eerste aanvraag van uw moeder,

wordt eerst een overzicht geschetst van deze aanvraag en de beslissingen van het CGVS en de RvV

hieromtrent. Uw moeder diende een eigen aanvraag in bij de Belgische asielinstanties op 5 februari 2018.

In het kader van haar eerste aanvraag haalde uw moeder meerdere vervolgingsfeiten aan die door het

CGVS als niet geloofwaardig werden beschouwd (net als haar beweerde regio van herkomst). Uw moeder

haalde onder meer aan – wat betreft uzelf – dat u als een bastaardkind beschouwd zou worden (zonder

vader) en dat u hierdoor problemen zou kennen en geen toekomst zou hebben in de beweerde regio van

herkomst van uw moeder. Zoals gezegd leidde de beoordeling van de eerste aanvraag van uw moeder

tot volgende beslissing – genomen door het CGVS op 29 augustus 2018: weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bijgevolg hechtte het CGVS ook

geen geloof aan de door uw moeder aangehaalde vrees in verband met uw persoon. De motivering van

het CGVS hieromtrent luidde als volgt:

De informatie in de neergelegde documenten wordt niet in twijfel getrokken door het Commissariaat-

generaal. Gevraagd naar de vrees die u heeft voor Ma., stelde u vaagweg dat ”ze zouden zeggen dat [hij]

illegaal is.”(CGVS, p20) Verder haalde u geen andere vrees aan voor uw zoon. Deze vaag aangehaalde

vrees kan bezwaarlijk worden gezien als een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

bij terugkeer. Bovendien dient de ingeroepen vrees van uw zoon ook tegenover zijn herkomst te worden

beoordeeld. U kon echter uw verklaringen over uw recente herkomstplaats niet geloofwaardig maken.

Zodoende kan het Commissariaatgeneraal niet vaststellen dat er een gegronde vrees voor vervolging

onder de Conventie van Genève of - voor het statuut van subsidiair beschermde een reëel risico op het

lijden van ernstige schade zou bestaan, noch voor u, noch voor uw zoon.

Uw moeder tekende tegen deze beslissing van het CGVS beroep aan bij de RvV maar deze

beroepsinstantie bevestigde de beslissing van het CGVS op 11 februari 2019. Wat betreft het aspect van

de vrees aangaande uzelf liet de RvV onder meer het volgende optekenen in haar arrest (zie arrest RvV,

nr. 216 568 van 11 februari 2019, p.12): Wat betreft het door verzoekster voorgelegde

zwangerschapsattest en de geboorteakte van haar zoon, dient opgemerkt dat de informatie in de

neergelegde documenten niet ter discussie staat. Waar verzoekster stelt dat ze vreest dat ze zouden

zeggen dat haar zoon illegaal is (notities, p. 20), dient opgemerkt dat verzoekster haar identiteit en

nationaliteit niet aantoont en hoe dan ook de ingeroepen vrees van verzoeksters zoon ten aanzien van

zijn herkomst moet worden onderzocht en dat verzoekster geen geloofwaardige verklaringen aangaande

haar herkomst heeft afgelegd. De RvV concludeerde bijgevolg dat de vrees die in uwen hoofde

aangehaald werd niet aangenomen kon worden omdat er onder meer geen geloof kon worden gehecht

aan de vermeende regio van herkomst van uw moeder, alsook aan de door haar aangehaalde

vervolgingsfeiten.

Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat u uw eigen aanvraag baseert op een feit dat volledig voortvloeit

uit hetzelfde motief dat werd aangehaald door uw moeder tijdens haar aanvraag – een motief dat reeds

als niet gegrond werd beschouwd – zowel door het CGVS als de RvV . De door in uwen hoofde

aangehaalde vrees als illegaal te worden beschouwd vormt bijgevolg slechts een herhaling van een reeds

eerder aangehaald en beoordeeld motief. Bovendien werd aan uw moeder – gezien uw nog erg jonge

leeftijd – tijdens het persoonlijk onderhoud voor het CGVS in het kader van uw eigen aanvraag de

kans gegeven om extra verklaringen af te leggen omtrent deze herhaalde vrees. Uw moeder herhaalt

echter dat u zonder vader geen leven kan hebben in het land van herkomst van uw moeder en dat u als

illegaal beschouwd zult worden. Ze voegt er ook aan toe dat u medische problemen heeft en legt een

medisch attest neer (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS, dd. 10 juli 2019, p.4). Wat betreft deze

verklaringen van uw moeder, dient het volgende opgemerkt te worden. Uw moeder herhaalt zoals gezegd

slechts de vrees die ze in uwen hoofde reeds had aangehaald in het kader van haar eerste aanvraag.

Een van de redenen waarom de RvV deze vrees als ongegrond verklaarde was de vaststelling dat uw

moeder geen zich had gegeven op haar regio van herkomst. In het kader van de tweede aanvraag van

uw moeder (zie dossier CG (…)Z) haalt uw moeder aan dat ze inderdaad niet de waarheid heeft verteld

over haar geboorteplaats en regio van herkomst. Ze geeft aan in Jilib te zijn geboren maar opgegroeid te

zijn in Galkayo (Puntland). Zoals u kan lezen in de beslissing van het CGVS inzake de tweede aanvraag

van uw moeder hecht het CGVS opnieuw geen geloof aan de beweerde herkomst van uw moeder uit

Zuid-Somalië (met name Jilib).
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De vaststelling dat uw moeder geen zicht geeft op haar werkelijke regio van herkomst houdt bijgevolg

stand. Bovendien kan uw moeder de in uwen hoofde aangehaalde vrees niet concretiseren. Wanneer

haar gevraagd wordt om deze vrees concreet te maken, komt ze niet verder dan te stellen dat u niet naar

school zou kunnen gaan en dat bastaardkinderen meestal op straat belanden (zie notities CGVS, p.4).

Uw moeder slaagt er echter hoegenaamd niet in deze vrees te staven. Het blijft steeds bij

boude verklaringen. De beoordeling van het CGVS – zoals in het kader van de eerste aanvraag van uw

moeder – blijft dan ook overeind: De door uw moeder vaag aangehaalde vrees kan bezwaarlijk worden

gezien als een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

Uw moeder legt geen documenten om bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Uw geboorteakte werd

reeds neergelegd in het kader van de eerste aanvraag van uw moeder. Wat betreft het door u neergelegde

medische betreft kan het volgende opgemerkt worden: het CGVS verwijst naar de hiervoor geëigende

procedures, namelijk een aanvraag tot machtiging tot verblijf gericht aan de Staatssecretaris of zijn

gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980. Hieruit blijkt duidelijk dat de

ambtenaar-geneesheer ermee belast is om de toegankelijkheid van de medische zorgen die een

vreemdeling nodig heeft in diens land van herkomst te beoordelen, evenals de graad van ernst en de

noodzakelijk geachte behandeling. Het Commissariaat-generaal zou haar bevoegdheid overschrijden

indien zij hier uitspraak over zou doen.

Er dient dan ook te worden vastgesteld dat u en uw moeder er niet in geslaagd zijn om uw

persoonlijke vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

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.

Ik vestig de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door België,

op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“Manifeste appreciatiefout en schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

betreffende de status van vluchtelingen, goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, van artikelen 48/3,

48/4, 48/6 en 57/6/1 §1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.”

Zij meent vooreerst dat er in casu geen grondige analyse gebeurde van de relevantie informatie die door

hen werd voorgelegd, rekening houdend met hun specifiek profiel. Zij verwijst naar rechtspraak van de

Raad waaruit zou blijken dat het risico objectief primeert op de soms onduidelijke verklaringen over

bepaalde aspecten van een relaas (RvV 6 mei 2010, nr. 43 080). Bovendien acht zij de motivering van de

bestreden beslissingen onvoldoende door telkens de meest nadelige interpretatie voor hen te weerhouden

(RvS 18 maart 2002, nr. 104 820).

Wat de vluchtelingenstatus betreft, voert verzoekster vooreerst aan dat de notities van het persoonlijk

onderhoud geen handtekening bevatten van de protection officer, hetgeen “een wezenlijke formaliteit

vormt” voorgeschreven door artikel 16 van het Koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de

werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen. Aldus meent verzoekster dat “dit document geen enkele bewijskracht kan hebben met

betrekking tot de inhoud ervan, zodat Uw Raad niet in staat is om de realiteit van de verklaringen van

verzoekers te verifiëren (RvS, 11e kamer, 2 augustus 2005, nr 148. 008, Nikabou).”

Verzoekster benadrukt verder dat zij in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming

niet de waarheid heeft verteld met betrekking tot haar herkomst en dat zij in het kader van haar tweede

verzoek om internationale bescherming verklaarde dat zij geboren werd in Jilib en in 2003 verhuisd is naar

Galkayo in Puntland. De door haar neergelegde documenten kunnen deze verklaringen staven.
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Verzoekster was 21 jaar oud toen zij alleen en zwanger Somalië diende te ontvluchten en groeide op

zonder ouders en met een gewelddadige tante. Aldus werd zij beïnvloed door de smokkelaar die haar

adviseerde om te liegen over haar regio van herkomst en haar scholingsgraad. Ook werd verzoekster in

Somalië verkracht en gedwongen tot prostitutie. Omdat zij zich schaamde voor deze feiten, durfde zij deze

in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming niet te vermelden. Verzoekster

verwijst hierbij naar rechtspraak van de Raad (RvV 13 maart 2019, nr. 218 191).

Verzoekster betwist vervolgens de motivering van de bestreden beslissingen dat zij er niet in slaagt om

haar herkomst uit Zuid-Somalië aannemelijk te maken. Ten eerste is verzoekster niet in staat om een

bewijs neer te leggen van haar geboorte in Jilib omdat het onmogelijk is om in Somalië authentieke

documenten van de burgerlijke stand te verkrijgen. Zij citeert ter staving uit informatie van het Immigration

and Refugees Board of Canada.

Ten tweede wijst verzoekster erop dat zij tijdens het persoonlijk onderhoud verklaard heeft dat zij geen

contact meer heeft met Somalië en dat haar tante geen contact meer had met haar vader. Bovendien

heeft de commissaris-generaal niet alle omstandigheden van verzoekster in aanmerking genomen, zijnde

“Op één jaar leeftijd werd verzoekster aan haar tante gegeven (CGVS, p.3). Ze heeft de stad Jilib

onmiddellijk verlaten (CGVS, p.4). Ze woonde in Galkayo sinds ze 5 jaar oud was. Verzoekster heeft ook

uitgelegd dat ze, nadat haar ouders haar in de steek hadden gelaten, haar ouders nooit meer heeft gezien

en dat ze nooit meer met hen heeft gesproken (CGVS, p.5).” Dit verklaart waarom zij niet meer informatie

over Jilib en haar ouders kan geven.

Ten derde citeert verzoekster uit de notities van haar persoonlijk onderhoud om aan te tonen dat, in

tegenstelling tot wat de eerste bestreden beslissing beweert, zij wel degelijk heeft uitgelegd waarom zij

naar Galkayo zijn verhuisd. Zij wijst er verder op dat het “niet abnormaal” is dat verzoekster niet weet

waarom haar familie deze stad uitkoos om te verhuizen, gezien zij op dat moment slechts vijf jaar oud

was.

Verzoekster benadrukt verder dat zij de redenen voor haar vlucht uit Somalië op een zeer gedetailleerde

manier heeft uitgelegd: “Ze legde uit hoe ze de vader van haar kind ontmoette, hoe en wanneer hun relatie

begon, wanneer en waar deze man haar voor het eerst verkrachtte. Ze legde uit wat ze onmiddellijk na

de verkrachting deed en hoe ze reageerde. Ze legde ook uit hoe de vader van haar kind haar had

gedwongen om seksuele relaties te hebben met andere mannen. Tot slot legde ze in detail uit hoe haar

tante reageerde toen ze hoorde wat er met haar was gebeurd”. Zij citeert uit haar verklaringen tijdens haar

persoonlijk onderhoud en stelt dat zij niet zoveel details had kunnen geven indien zij niet de waarheid

vertelde. In tegenstelling tot wat de commissaris-generaal beweert, zijn deze verklaringen voldoende

gedetailleerd om als geloofwaardig te worden beschouwd. Het feit dat verzoekster niet weet hoe haar

foto’s verspreid werden is niet voldoende om tot een andere conclusie te komen.

Verder is het niet abnormaal dat verzoekster de naam van de vrouw en kinderen van de vader van haar

kind niet kent, aangezien ze in het begin niet wist dat ze bestonden. Verder gaf zij tijdens het persoonlijk

onderhoud voldoende informatie over deze man. Zij citeert uit de notities van het persoonlijk onderhoud.

Waar de eerste bestreden beslissing stelt dat het niet aannemelijk is dat zij niet weet wie de mannen

waren die haar misbruikten, noch wie de eigenaar was van het huis waar zij deze ontmoette, stelt

verzoekster dat zij werd gedwongen door A.M.A. om seks te hebben met mannen die zij niet kende.

Verzoekster sprak niet met deze mannen en A.M.A. gaf geen informatie over hen. Zij kent verder de

eigenaar van het huis niet, doch heeft het in de ruimte gelokaliseerd. Verzoekster heeft aldus voldoende

informatie gegeven om aan te tonen dat zij de waarheid verteld.

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud van verzoekster blijkt dat zij heeft uitgelegd waarom zij geen

klacht heeft ingediend bij de politie. Zij benadrukt dat uit objectieve informatie blijkt dat “vrouwelijke

slachtoffers van seksueel geweld en verkrachting in Somalië geen bescherming genieten”. Zij citeert uit

landeninformatie van het “Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual

Violence in Conflict”, Human Rights Council, Elle en Lifos. Verzoekster had dan ook niemand om haar te

helpen, gezien haar tante haar uit het huis zette en tot abortus probeerde te dwingen toen verzoekster

haar over haar problemen vertelde.

Verzoekster benadrukt verder dat de commissaris-generaal niet betwist dat verzoeksters tante haar

dwong om medicijnen te nemen om een abortus te veroorzaken.
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Zij citeert uit informatie van Lifos waaruit blijkt dat gedwongen abortus een gangbare praktijk is in het geval

van buitenechtelijke kinderen en verwijst naar artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. “De vervolgingen en

bedreigingen van vervolging geven aanleiding tot een vermoeden, een ernstige aanwijzing van verdere

vervolging in geval van terugkeer. Dit vermoeden komt ten goede aan de verzoekster, die kan bewijzen

dat er sprake is van vervolging in het verleden, wat hier het geval is. Zolang deze vroegere vervolging niet

wordt betwist, wordt de bewijslast omgekeerd en is het aan het CGVS om aan te tonen dat dergelijke

vervolging of ernstige schade zich in de toekomst niet meer kan voordoen.”

Zij wijst er verder op dat de commissaris-generaal niet aantoont dat haar tante verzoeksters kind niet

fysiek zal aanvallen bij een terugkeer naar Somalië, nu zij er mee gedreigd had om hem na zijn geboorte

door het toilet te gooien.

Verzoekster betwist ook de motivering van de eerste bestreden beslissing dat uit de informatie

beschikbaar in het administratief dossier blijkt dat herinfibulatie na een bevalling slechts sporadisch

voorkomt in Somaliland en Puntland, door te citeren uit een arrest van The Danish Refugee Appeals

Board, uit informatie van The Committee on the Rights of the Child en “L’office français de protection des

réfugiés et apatrides” en uit rechtspraak van de Raad (RvV 19 mei 2011, nr. 61 832). Zij meent dan ook

dat verzoekster dient te worden erkend als vluchteling omdat zij een gegronde vrees voor vervolging heeft

omwille van het behoren tot een sociale groep van “vrouwen”.

In tegenstelling tot wat de bestreden beslissing van verzoekster beweert, blijkt uit de notities van het

persoonlijk onderhoud dat zij duidelijk heeft uitgelegd dat haar tante haar na haar bevalling opnieuw zou

herbesnijden. Bijgevolg betekent het feit dat de infibulatie minder vaak voorkomt, niet dat er geen risico

meer bestaat dat deze praktijk zal worden toegepast. Dit is een praktijk die sterk in de Somalische cultuur

en gewoonten is verankerd. Als verzoekster terugkeert naar Somalië, zal haar tante niet aarzelen om haar

opnieuw te besnijden of te infibuleren, om haar te straffen voor het feit dat ze een buitenechtelijk kind

heeft gehad.

Verzoekster is een jonge vrouw die seksuele relaties en een kind buiten het huwelijk heeft gehad. Uit

informatie van Lifos blijkt het risico voor dergelijke vrouwen en de commissaris-generaal heeft geen

informatie bijgevoegd die bewijst dat vrouwen die seksuele relaties en kinderen buiten het huwelijk

hebben, niet worden vervolgd en gemarginaliseerd in Somalië.

Wat de vrees voor vervolging in hoofde van verzoeksters zoon omwille van het feit dat hij een “illegaal

kind” is betreft, wijst zij erop dat deze vrees reeds werd ingeroepen in het kader van verzoeksters eerste

verzoek om internationale bescherming. Zij benadrukt dat de identiteit en de Somalische nationaliteit van

verzoekster thans niet langer wordt betwist, noch verzoeksters verblijf in Galkayo. Zij menen aldus dat de

commissaris-generaal de vrees voor vervolging in hoofde van haar zoon als buitenechtelijk kind in geval

van een terugkeer naar Somalië kon onderzoeken. Uit informatie van Lifos blijkt het risico voor

buitenechtelijke kinderen en de commissaris-generaal voegt geen informatie die aantoont dat

buitenechtelijke kinderen in Somalië niet worden gediscrimineerd. De bestreden beslissingen moeten

worden vernietigd om dit verder te onderzoeken. Waar de tweede bestreden beslissing nog stelt dat

verzoekster deze vrees niet concreet heeft gemaakt, wijst zij erop dat verzoeker geboren is in België en

dus nooit in Somalië heeft geleefd. Aldus “is [het] dan ook normaal dat de verzoekster geen concrete

voorbeelden van discriminatie kan geven”.

Verzoekers vragen tevens de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus omdat zij in geval van

terugkeer naar Somalië een reëel risico lopen op ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c),

van de Vreemdelingenwet. Uit “verschillende bronnen” blijkt dat “de toestand in Puntland en Zuid-Somalië

echt gevaarlijke is voor iedere burger die daar leeft, wegens de aanwezigheid van terroristische groepen

en het conflict die bestaat tussen hen en de regering van Mogadishu sinds een aantal jaren.”

Er werd geen rekening gehouden met hun kwetsbaar profiel en persoonlijk omstandigheden. Wat

verzoekster betreft, hield de commissaris-generaal geen rekening met het feit dat zij een jonge vrouw is

die seksuele relaties en een kind buiten het huwelijk heeft gehad. Wat haar zoon betreft, heeft de

commissaris-generaal niet onderzocht of hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Verzoekster citeert nog uit de informatie van Human Rights Watch met betrekking

tot de toestand van kinderen in Somalië en rechtspraak van de Raad (RvV 19 juli 2019, nr. 224 410).

Verzoekster meent verder dat zij in geval van terugkeer naar Jilib een reëel risico zouden lopen op een

ernstige bedreiging van hun leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.
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Zij citeren uit informatie van ACLED, de “Danish Demining group”, de Jamestown Foundation, Zipo,

Garowe Online, Amnesty International en Le monde (verzoekschrift, stukken 13-18).

Verder heeft de commissaris-generaal zich beperkt tot een gedeeltelijke lezing van de COI Focus

“Somalië: Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland” van Cedoca van 5 juni 2019 om te concluderen

dat verzoekster en haar zoon in Galkayo, Puntland, actueel geen risico lopen op een ernstige bedreiging

van hun leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Uit beschikbare

informatie blijkt dat “de vijandelijkheden in de regio nog steeds plaatsvinden en deze veroorzaken een

aanzienlijk aantal burgers slachtoffers”. Onder citering van enkele passages uit voornoemde COI Focus,

stelt verzoekster dat de commissaris-generaal de COI Focus subjectief heeft gelezen. Zij citeert verder uit

informatie van RFI, People Daily, the US Department of State (verzoekschrift, stukken 19-21) en verwijst

naar het arrest “Sufi en Elmi t. het Verenigd Koninkrijk” van het EHRM van 28 juni 2011. “Uit de

bovenstaande informatie blijkt uit dat de situatie in Puntland nog echt volatiel en gevaarlijk is voor een

alleenstaande vrouw met haar kind.”

Onder verwijzing naar artikel 3 van het EVRM en rechtspraak van het EHRM, besluit verzoekster dat “In

tegenstelling met de beslissingen van de verwerende partij is een terugkeer voor verzoekers helemaal

niet mogelijk, in het bijzonder gezien hun kwetsbare profiel, omdat Zuid-Somalië en Puntland niet veilig

zijn. Een complete en grondige lezing van de verschillende informatie aangaande de situatie in deze

regio's, zou Uw Raad erkent op zijn minst dat de bestreden beslissingen de risico's die verzoekers lopen

in geval van terugkeer in Somalië, niet voldoende analyseert werden.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep worden volgende stukken toegevoegd aan het verzoekschrift:

- het rapport “Somalia: Ability to obtain documentation, including medical, education and employment

records; effectiveness of the postal service, on both the domestic and international level” van het

Immigration and Refugee Board of Canada van 6 maart 2017 (stuk 4);

- het rapport “Somalie: Identification documents, including national identity cards, passports, driver’s

licenses, and any other document required to access government services; information on the issuing

agencies and the requirements to obtain documents (2013-July 2015)” van Immigration and Refugee

Board of Canada van 17 maart 2016 (stuk 5);

- het artikel “Somalia” van het Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual

Violence in Conflict (stuk 6);

- het “Report of the Independent Expert on the situation of human rights in Somalia” van UNGA van 19 juli

2018 (stuk 7);

- het artikel “Welcome to Puntland: Where many men don’t consider rape a crime” van Neha Wadekar

van 26 april 2018 (stuk 8);

- het rapport “Women in Somalia – Pregnancies and children out of wedlock” van Lifos van 1 juni 2017

(stuk 9);

- het rapport “Views adopted by the Committee on the Rights of the Child under the Optional Protocol to

the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure in respect of communication

No. 3/2016” van UN Conventions on the Rights of the Child van 25 januari 2018 (stuk 10);

- het rapport: “Somalie. Les mutilations genitales féminines” van OFPRA van 31 augustus 2017 (stuk 11) ;

- het artikel “Somalia – Events of 2018” van Human Rights Watch (stuk 12);

- het rapport “Country policy and information note: Somalia (South and Central): Security and humanitarian

situation” van UK Home Office van september 2018 (stuk 13);

- het rapport “Situation in South and Central Somalia (including Mogadishu)” van Asylum Research

Consultancy van 25 januari 2018 (stuk 14);

- het artikel “Al-Shabaab aims for ‘hearts and minds’ with establishment of Islamic police force” van

Terrorism Monitor van 19 augustus 2016 (stuk 15);

- het artikel “Somalia: Suspected foreign warplanes raid al-Shabaab base near Jilib town” van Garowe

online van 4 juni 2017 (stuk 16);

- het “Amnesty International Report 2015/16 – Somalia” van 24 februari 2016 (stuk 17);

- het artikel “Washington confirme avoir éliminé le numéro 2 de l’Etat islamique en Somalie” van Le Monde

van 16 april 2019 (stuk 18);

- het artikel “La tension reste vive entre le Somaliland et le Puntland” van RFI van 14 juni 2018 (stuk 19);

- het artikel “L’envoyé de l’ONU en Somalie dénonce les tensions entre les régions du Puntland et du

Somaliland” van Xinhua van 9 juli 2019 (stuk 20);

- het artikel “Country Report on Human Rights Practices 2018 – Somalia” van US Department of State

(stuk 22);

- het arrest “Sufi and Elmi v. The United Kingdom” van het EHRM van 28 juni 2011 (stuk 22).
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2.1.3. In een nota met opmerkingen betoogt de commissaris-generaal dat geen gegronde middelen

werden opgeworpen en voert aan als volgt:

“In een eerste en enig middel beroepen verzoekers zich op een manifeste appreciatiefout en schending

van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen,

goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953, en van artikelen 48/3, 48/4, 48/6 en 48/7 van de wet van 15

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

van vreemdelingen.

2.1. Verzoekers werpen op dat het verslag van hun persoonlijk onderhoud op het CGVS uiteindelijk niet

de handtekening van de protection officer bevat, hetgeen een wezenlijke formaliteit vormt

(voorgeschreven door artikel 16 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van

en de rechtspleging voor het CGVS), bij gebreke waarvan dit document geen enkele bewijskracht kan

hebben met betrekking tot de inhoud ervan, zodat Uw Raad niet in staat is om de realiteit van de

verklaringen van verzoekers te verifiëren.

2.1.1 Verweerder antwoordt dat, indien de notities van het persoonlijk onderhoud die zich in de

administratieve dossiers bevinden, effectief niet ondertekend zijn, de handtekening van de protection

officer op de notities van het persoonlijk onderhoud, en dit in tegenstelling tot wat verzoekers stellen, geen

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste is (RvS 20 januari 2004, nr.

127.218). Verzoekers tonen bovendien niet aan dat deze notities een inhoudelijk foute weergave van hun

verklaringen bevatten (RvS, a.w.). Er kan dan ook niet worden aangenomen dat de notities van het

persoonlijk onderhoud niet de bestreden beslissingen kunnen ondersteunen (RvV 121 464 van 26 maart

2014; RvV 11 februari 2016).

2.2 Verzoekster stelt dat ze in het kader van haar huidig verzoek wel de hele waarheid heeft verteld en

dat de documenten die ze neerlegt dit bewijzen. De smokkelaar had haar geadviseerd te liegen over haar

regio van herkomst en over haar scholing. Ze durfde, uit schaamte, tijdens haar eerste verzoek niet

vertellen over de verkrachting en gedwongen prostitutie. Aangaande de motivering in de bestreden

beslissing dat ze haar (nieuwe) herkomst uit Zuid-Somalië niet aannemelijk heeft gemaakt, stelt

verzoekster dat (i) ze niet in staat is om een bewijs van haar geboorte in Jilib neer te leggen omdat uit

informatie blijkt dat het in Somalië niet mogelijk is om authentieke documenten van de burgerlijke stand

te verkrijgen; (ii) ze thans geen contact meer heeft met Somalië, haar tante geen contact meer met

verzoeksters vader en zij Jilib op éénjarige leeftijd heeft verlaten en sindsdien geen contact meer had met

haar ouders; (iii) ze wel degelijk heeft uitgelegd waarom ze naar Galkayo is verhuisd, namelijk omdat haar

tante zo ver mogelijk weg wou komen van mensen die haar problemen konden veroorzaken. Inzake de

motivering in de bestreden beslissing over de vermeende problemen die ze in Galkayo zou hebben gehad,

werpt verzoekster op dat (i) ze uitermate gedetailleerde verklaringen heeft afgelegd over deze problemen,

wat ze niet had kunnen doen als ze niet de waarheid had verteld; (ii) ze in het begin niet wist dat de vader

van verzoeker een vrouw en kinderen had, en ze genoeg andere informatie over hem heeft gegeven;

(iii) ze nooit echt met de mannen heeft gesproken met wie ze gedwongen werd seksuele betrekkingen te

hebben en dat ze het huis wel kon lokaliseren, ook al weet ze niet wie de eigenaar is; (iv) ze geen klacht

heeft ingediend omdat de politie geen macht heeft, de man haar bedreigde en informatie bevestigt dat

vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld en verkrachting in Somalië geen bescherming genieten

maar integendeel gestigmatiseerd worden. Inzake haar vrees voor herbesnijdenis of infibulatie verwijst

verzoekster naar een document van het CRC “Views adopted by the Committee on the Rights of the Child

under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure

in respect of communication n° 3/2016” , een rapport van OFPRA over vrouwelijke genitale verminking in

Somalië van 31 augustus 2017 en een hervormingsarrest van Uw Raad nr. 61.832 van 19 mei 2011, en

stelt ze dat de Raad haar de vluchtelingenstatus moet toekennen omwille van een vrees voor vervolging

vanwege haar lidmaatschap van de sociale groep van de vrouwen. Verzoekster verwijst verder naar haar

verklaringen voor het CGVS dat haar tante haar bij een bevalling zou herbesnijden, en stelt dat haar tante

niet zal aarzelen om haar te herbesnijden of herinfibuleren om haar te straffen voor haar

buitenechtelijk kind. Verzoekster verwijst tot slot naar een rapport van Lifos van 1 juni 2017 ”Women in

Somalia – Pregnancies and Children out of Wedlock” en stelt dat het CGVS geen informatie verstrekt die

bewijst dat vrouwen die seksuele relaties en kinderen buiten het huwelijk hebben, niet worden vervolgd

en gemarginaliseerd in Somalië.

2.2.1 Verweerder wenst vooreerst te benadrukken dat van een verzoeker om internationale

bescherming redelijkerwijze verwacht mag worden dat deze de asielinstanties, bevoegd om kennis te

nemen van en te oordelen over zijn aanvraag tot hulp en bescherming, van meet af aan in vertrouwen

neemt door een waarheidsgetrouw relaas uiteen te zetten (UNHCR, Handbook on Procedures and

Criteria for Determining Refugee Status, Genève, 1992, nr. 205).

Hij dient alle nodige elementen ter staving van het verzoek gelet op het bepaalde in artikel 48/6, § 1,

eerste lid van de Vreemdelingenwet zo spoedig mogelijk aan te brengen.
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Hij heeft de verplichting om zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

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

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

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

wetgeving en rechtspraak) vereist dus van een verzoeker om internationale bescherming dat hij de

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

leefwereld en asielrelaas. De asielinstanties mogen van een verzoeker om internationale bescherming

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

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

die van relevante familieleden, land(en) en plaats(en) van eerder verblijf, eerdere verzoeken, de afgelegde

reisroute, reisdocumentatie en de redenen waarom hij een verzoek om internationale

bescherming indient. Overeenkomstig artikel 48/6, § 1, derde lid van de Vreemdelingenwet vormt het

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

bewijs omtrent de identiteit of nationaliteit, die kernelementen uitmaken in een procedure tot beoordeling

van een verzoek om internationale bescherming, een negatieve indicatie met betrekking tot de algehele

geloofwaardigheid van het relaas, tenzij de verzoeker een bevredigende verklaring heeft gegeven voor

het ontbreken ervan. Indien de verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met

schriftelijke of andere bewijzen, behoeven deze aspecten enkel geen bevestiging indien voldaan is aan

de cumulatieve voorwaarden in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

Gelet op het voorgaande, mocht van verzoekster worden verwacht dat zij haar beweerde herkomst

uit Jilib, haar beweerde familiale situatie en haar beweerde vervolgingsfeiten in Galkayo, zo deze

zouden stroken met de werkelijkheid en in haar hoofde daadwerkelijk een nood aan internationale

bescherming met zich zou brengen, (veel) eerder zou hebben vermeld, namelijk reeds tijdens haar vorig

verzoek om internationale bescherming. Dat zij (slecht) advies zou hebben gevolgd en beschaamd zou

zijn geweest om dit te melden, is geen afdoende verschoningsgrond. Op een verzoeker om internationale

bescherming rust, zoals reeds werd aangegeven, immers de verplichting om van bij de 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 voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het verzoek om internationale

bescherming. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een bepaald land teneinde er

diens status van vluchteling te doen erkennen is bovendien inherent het vertrouwen verbonden in de

autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt. Van een verzoeker om internationale bescherming

die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten

vraagt, kan worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn verzoek op correcte wijze

en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding van zijn vertrek of vlucht

uit zijn land van herkomst zouden zijn geweest. De algemene geloofwaardigheid van verzoekster wordt

dan ook totaal ondergraven door de vaststelling dat zij, zo blijkt uit de verklaringen in het kader van haar

huidig verzoek, blijkbaar een geheel verzonnen asielrelaas heeft opgehangen en bovendien ook een vals

profiel en regio van herkomst uit Somalië heeft opgegeven in het kader van haar eerste verzoek om

internationale bescherming. Net zoals dat de vaststelling dat verzoekster de problemen die ze zou hebben

gehad in Galkayo pas aanhaalt in het kader van haar tweede verzoek om internationale bescherming en

haar verklaringen over haar geboorteplaats en familiale situatie grondig wijzigt, op fundamentele wijze de

geloofwaardigheid ervan ondergraaft.

Dit wordt nog verder bevestigd door de vaststelling dat verzoekster evenmin weet te overtuigen in haar

nieuwe verklaringen. Zo blijkt uit de bestreden beslissing dat (i) verzoekster niets kan vertellen over haar

beweerde geboortestad Jilib in Zuid-Somalië, het amper kan situeren in Zuid-Somalië en helemaal niets

weet te vertellen over eventuele familie die er al dan niet nog zou leven; (ii) verzoekster er niet in slaagde

de aangehaalde vervolgingsfeiten in het kader van haar tweede aanvraag aannemelijk te maken.

Verweerder stelt vast dat verzoekster in onderhavig verzoekschrift voornamelijk volhardt in haar vrees en

in haar reeds afgelegde verklaringen, verwijst naar algemene informatie en de gevolgtrekkingen van de

Commissarisgeneraal tegenspreekt, maar geen concrete elementen aanbrengt om de omstandige

motivering terzake in de bestreden beslissing te weerleggen.

2.2.2 Wat verzoeksters vrees voor herbesnijdenis en/of herinfibulatie betreft, dient verweerder ook hier

vast te stellen dat verzoekster uitermate bedrieglijke verklaringen heeft afgelegd aangaande haar

persoonlijke situatie inzake vrouwelijke genitale verminking. Zo stelde ze in het kader van haar eerste

verzoek dat ze niet besneden was, en legde ze zelfs een medisch attest neer om dit te staven, terwijl ze

thans in huidig verzoek toegeeft reeds besneden te zijn en een attest neerlegt dat stelt dat ze een

vrouwelijke genitale verminking type II heeft ondergaan.

Verzoekster gevraagd naar deze verschillende medische attesten, verklaarde dat een dokter het

vorige attest zo had opgesteld en dat andere Somaliërs haar hadden aangeraden om dit zo te laten opdat

ze meer kans zou maken op het verkrijgen van een status.
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Verzoekster heeft dus ook met betrekking tot dit specifieke element en deze specifieke vrees bewust

getracht de Belgische asielinstanties te misleiden. Verzoekster slaagt er dan ook niet in om haar vrees

voor herbesnijdenis en/of herinfibulatie (na bevalling) aannemelijk te maken, te meer daar uit de door het

CGVS gehanteerde informatie over vrouwelijke genitale verminking in Puntland en Somaliland blijkt dat

herinfibulatie na een bevalling in Puntland slechts sporadisch voorkomt. Verweerder benadrukt

dat verzoekster thans beweert te zijn opgegroeid in Galkayo (deel Puntland) waar ze zou hebben

verbleven tot aan haar vertrek naar Europa, en waar ze ter staving van dit verblijf in Galkayo meerdere

onderwijsdiploma’s en certificaten neerlegt. Verzoekster verwees tijdens het persoonlijk onderhoud

inderdaad naar haar tante die zou gedreigd hebben om haar te herbesnijden na haar bevalling, maar uit

de bestreden beslissing blijkt duidelijk dat er geen geloof wordt gehecht aan de door verzoekster

aangehaalde problemen in Galkayo, dus ook niet aan de vermeende reactie van haar tante. Bovendien

stelt de Commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekster geen volledig zicht biedt

op haar werkelijke familiale situatie. Verweerder verwijst terzake onder meer naar verzoeksters

ongeloofwaardige en misleidende verklaringen over haar regio van herkomst, haar familiale situatie, haar

profiel en haar vermeende problemen, doorheen de verschillende asielprocedures van verzoekster. De

Commissaris-generaal kon dan ook terecht stellen dat verzoekster, opnieuw, haar vrees voor

(her)besnijdenis niet aannemelijk heeft gemaakt.

De verwijzing naar het document van het CRC is in deze niet dienstig, gelet op het feit dat de hierin

aangehaalde zaak deze van een minderjarig Somalisch meisje was, en dus geen volwassen vrouw zoals

verzoekster. Het rapport van OFPRA, dat het trouwens heeft over een daling van de praktijk van infibulatie

in voornamelijk Somaliland en Puntland, handelt dan weer over vrouwelijke genitale verminking in Somalië

in het algemeen, terwijl de door het CGVS in de bestreden beslissing gehanteerde informatie specifiek

over herinfibulatie na de bevalling in Puntland gaat. Wat er ook van zij, uit de bestreden beslissing blijkt

duidelijk dat verzoekster er niet in geslaagd is haar vrees voor (her)besnijdenis of –infibulatie na de

bevalling aannemelijk te maken, gelet op de ongeloofwaardigheid van haar verklaringen.

Waar verzoekster verwijst naar een arrest van de Raad, dient opgemerkt dat de precedentenwerking

niet wordt aanvaard in het Belgisch recht. De rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

heeft geen precedentwaarde en ieder dossier wordt individueel beoordeeld (RvV, nr. 186 843 van 16 mei

2017; RvV, nr. 188 940 van 26 juni 2017).

2.2.3 Waar verzoekster een vrees voor vervolging als een vrouw die seksuele relaties en een kind

buiten het huwelijk heeft gehad, inroept, stelt verweerder vast dat verzoekster volledig voorbijgaat aan de

vaststelling in de bestreden beslissing dat er geen geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster

aangehaalde problemen in Galkayo, met name de verkrachting en gedwongen prostitutie waaruit haar

zoon zou zijn geboren. Bovendien blijkt verzoekster bedrieglijke verklaringen te hebben afgelegd over

haar profiel en biedt zij geen volledig zich op haar werkelijke familiale situatie. Verzoekster is er dan ook

totaal niet in geslaagd om aan te tonen dat zij een vrees voor vervolging heeft omwille van het hebben

van buitenhuwelijkse seksuele betrekkingen en het hebben van een buitenechtelijk kind.

2.3 Inzake de vrees van verzoeker, wordt er in het verzoekschrift gesteld dat (i) (met verwijzing naar

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet) het CGVS niet betwist dat verzoekster door haar tante werd

gedwongen abortus te plegen maar het CGVS niet aantoont dat de tante van verzoekster hem niet fysiek

zal aanvallen in geval van terugkeer naar Somalië; (ii) het verblijf van verzoekster in Galkayo niet wordt

betwist, waardoor het CGVS de mogelijke vervolging in geval van de terugkeer van verzoeker naar

Somalië, als buitenechtelijk kind had moeten onderzoeken; (iii) het reeds aangehaalde rapport van Lifos

bevestigt dat buitenechtelijke kinderen worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd, terwijl het CGVS

geen informatie verstrekt die het tegendeel aantonen; (iv) verzoekster de vrees in hoofde van verzoeker

niet concreet aannemelijk kan maken aangezien hij in België geboren is en nooit in Somalië heeft geleefd.

2.3.1 Waar verzoekende partij de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, dient te

worden opgemerkt dat voormeld artikel bepaalt dat het feit dat een verzoeker om internationale

bescherming reeds werd vervolgd of ernstige schade onderging een aanwijzing vormt voor een gegronde

vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade, tenzij er goede redenen zijn

om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet opnieuw zal voordoen. Gezien aan de

totaliteit van het voorgehouden asielrelaas van verzoekster volstrekt geen geloof kan worden gehecht,

wijst verweerder erop dat verzoekster, en bijgevolg in dit geval ook verzoeker, geenszins aannemelijk

maakt dat zij reeds werd vervolgd in de zin van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij

kan zich dan ook niet dienstig op de schending van voormeld artikel beroepen, gelet op de vastgestelde

bedrieglijkheid van verzoeksters verklaringen. Dat er niet wordt betwist dat verzoeksters tante haar zou

gedwongen hebben tot abortus, is dan ook een verkeerde conclusie.

2.3.2 Verweerder beaamt verder dat het verblijf van verzoekster in Galkayo op zich inderdaad niet wordt

betwist.
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Verzoekers gaan er echter aan voorbij dat uit de bestreden beslissing in hoofde van verzoekster duidelijk

blijkt dat er geen geloof wordt gehecht aan de door verzoekster in het kader van huidig verzoek

aangehaalde problemen in Galkayo, met name de verkrachting en gedwongen prostitutie waaruit

verzoeker zou zijn geboren. Bovendien blijkt verzoekster bedrieglijke verklaringen te hebben afgelegd

over haar profiel en biedt zij geen volledig zich op haar werkelijke familiale situatie. Wat specifiek de

omstandigheden van verzoeker betreft, dient er nogmaals verwezen te worden naar de vaststelling dat

verzoekster in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming beweerde dat verzoeker

geboren werd uit een geheim huwelijk, maar dat ze niet wist waar haar echtgenoot was. Gelet op het

geheel van voorgaande vaststellingen, dient er dan ook geconcludeerd te worden dat verzoekster er niet

in geslaagd is om aannemelijk te maken dat verzoeker bij terugkeer een vrees zou hebben als zijnde een

buitenechtelijk kind.

2.3.3 Waar wordt gesteld dat het LIfos rapport bevestigt dat buitenechtelijke kinderen worden

gediscrimineerd, dient te worden opgemerkt dat een verwijzing naar algemene rapporten over en/of de

algemene situatie in het land van herkomst hoe dan ook niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende

partij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel

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

Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft hier - gelet op het voorgaande - in

gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480; RvV, nr. 190 839 van 22

augustus 2017; RvV, nr. 196 798 van 18 december 2017).

2.4 Verzoekers vragen tot slot dat hen de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 §2

c) Vreemdelingenwet wordt toegekend. Zo stellen zij dat uit verschillende bronnen blijkt dat de toestand

in Puntland en Zuid-Somalië gevaarlijk is voor iedere burger. Verzoekers verwijzen terzake naar

informatie over de veiligheidssituatie in Jilib, naar de door het CGVS gehanteerde informatie en een aantal

andere bronnen over Puntland en naar een arrest van het EHRM (Sufi en Elmi, nr. 8319/07 en 11449/07

van 28 juni 2011). Verzoekers verwijten het CGVS geen rekening te hebben gehouden met hun

persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2

c) Vreemdelingenwet. Verzoekster verwijst naar het gegeven dat zij een jonge vrouw is die seksuele

relaties en een kind buiten het huwelijk heeft gehad. Wat verzoeker betreft heeft het CGVS niet eens

onderzocht of het mogelijk is om subsidiaire bescherming toe te kennen. In het verzoekschrift wordt

vervolgens verwezen naar een rapport van Human Rights Watch over de situatie van kinderen in Somalië,

de discriminatie van buitenechtelijke kinderen, en een vernietigingsarrest van Uw Raad nr. 224.140 van

19 juli 2019.

2.4.1 Verweerder wijst er vooreerst op dat de informatie over de veiligheidssituatie in Jilib niet relevant is,

gelet op de vaststelling in de bestreden beslissing in hoofde van verzoekster dat zij haar herkomst uit Jilib

niet aannemelijk heeft gemaakt. 2.4.2 Wat de veiligheidssituatie in Galkayo betreft, blijkt uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland (zie de COI Focus “Somalië:

Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland van 5 juni 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_somalie_veiligheidssituatie_in_somaliland_e

n_puntland_20190605.pdf en https://www.cgvs.be/nl dat verschillende bronnen stellen dat de

zelfverklaarde republiek Somaliland en de federale lidstaat Puntland een relatieve vrede en stabiliteit

kennen. Zowel Somaliland als Puntland hebben niet de volledige controle over hun territorium. In de

betwiste gebieden, met de name de regio’s Sool, Sanaag en het district Buuhoodle, komt het hierdoor

soms tot een grensconflict tussen de Somalilandse veiligheidsdiensten en deze van Puntland.

De veiligheidssituatie in Puntland, Somaliland en de betwiste gebieden wordt voornamelijk beïnvloed door

het geweld tussen de Somalilandse en Puntlandse strijdkrachten in de betwiste gebieden, met name in

en rond de stad Tukaraq (district Las Anod, regio Sool). De activiteiten van de terreurgroepen al-Shabaab

(AS) en de Islamitische Staat van Irak de Levant in Somalië (ISS) in Puntland hebben een invloed op de

stabiliteit van deze federale lidstaat. In de noordelijke regio van Somalië doet zich ook geweld voor door

de veiligheidsdiensten, de verschillende clanmilities en onbekende gewapende groeperingen. Als gevolg

van dit geweld vallen er soms burgerslachtoffers, soms doelgericht soms als omstaander, en slaan

burgers op de vlucht. Er zijn drie hoofdtypes van geweld in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden:

grondoffensieven, aanslagen met explosieven en moorden door middel van vuurwapens. Aanslagen met

explosieven worden voornamelijk opgeëist door AS. Schietpartijen en gerichte moorden (met behulp van

vuurwapens) zijn toe te schrijven aan clanmilities, veiligheidsdiensten, onbekende gewapende groepen,

ISS of aan AS.

In Somaliland worden geen terreuraanslagen door AS of ISS geregistreerd. De relatieve stabiliteit maakt

deze regio minder kwetsbaar voor aanvallen van deze jihadistische groeperingen. Wel nemen

verschillende bronnen aan dat AS aanwezig is in Somaliland maar dat hun capaciteiten gering zijn. ISS

gebruikt deze regio voornamelijk als transitzone en verzamelplaats voor rekruten. Tijdens de

verslagperiode registreert ACLED voornamelijk incidenten van clangeweld, geweld door milities en

onbekende groepen waarbij soms burgerdoden vallen.
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In Puntland zijn tijdens deze verslagperiode de voornaamste bedreigingen voor de veiligheidssituatie

de activiteiten van AS en ISS (en de strijd tussen deze beide terreurgroepen), clangeweld en het geweld

door onbekende gewapende groepen. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van AS is toegenomen

in het Galgalagebergte. Gedurende de verslagperiode voert AS echter geen zware aanslagen met een

hoog aantal dodelijke slachtoffers uit in Puntland. Door de Amerikaanse luchtaanvallen tegen ISS, sinds

november 2017, staan de activiteiten van ISS in Puntland op een laag pitje. In de verslagperiode perst

ISS zakenlui af. Wanneer zij de vereiste belasting niet betalen, gebruikt ISS geweld. Volgens een

onderzoek is ISS niet in staat gesofisticeerde aanvallen uit te voeren. In december 2018 verklaart AS de

oorlog aan ISS omdat deze laatste ook belastingen int in grote steden zoals Bosaso en Mogadishu, haar

actieterrein in de loop van 2018 heeft uitgebreid naar Mogadishu en gelinkt wordt aan terroristische

activiteiten in het Westen. In het begin van 2019 worden er incidenten gelinkt aan deze inter-jihadstrijd in

Puntland gemeld. Beide terreurgroepen strijden ook om de steun van de lokale bevolking wat voor de

burgers een potentieel gevaar inhoudt.

Wat de betwiste gebieden betreft leiden de spanningen tussen Somaliland en Puntland in de regio Sool tot

gewapende incidenten. Begin 2018 verovert Somaliland de stad Tukaraq op Puntland. Ondanks lokale

en internationale bemiddelingspogingen zijn er regelmatig opflakkeringen van geweld in de loop van 2018.

De gevechten verminderen tussen juli 2018 en eind 2018. Tijdens de eerste vier maanden van 2019

worden geen grensincidenten gemeld. Daarnaast hebben er gevechten tussen clans en subclans plaats

en dit vooral voor de toegang tot water en land.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat het

leven of de persoon van burgers in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden actueel niet ernstig

bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er

voor burgers uit Puntland aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

De door verzoekers in onderhavig verzoekschrift aangebrachte informatie is niet van die aard om de

vaststellingen van de Commissaris-generaal te weerleggen, vermits deze in de lijn ligt van de door het

CGVS gehanteerde informatie.

Waar wordt verwezen naar het arrest Sufi en Elmi van het EHRM, antwoordt verweerder dat (i)

verzoekster haar herkomst uit/geboorte in Jilib niet aannemelijk heeft gemaakt; en (ii) dat ze thans zelf

beweert te zijn opgegroeid in Galkayo en daar te hebben verbleven tot aan haar vertrek naar Europa. De

verwijzing naar de stelling in het arrest dat Puntland en Somaliland niet als IVA kan worden beschouwd

voor asielzoekers uit de zuidelijke en centrale regio’s van Somalië, is in deze dan ook niet dienstig.

2.4.3 Waar verzoekers verwijzen naar hun kwetsbare profiel en menen dat het CGVS geen rekening heeft

gehouden met hun persoonlijke omstandigheden bij de beoordeling van de subsidiaire bescherming in de

zin van artikel 48/4 §2 c) Vreemdelingenwet, verwijst verweerder naar hetgeen eerder werd vastgesteld

in verband met het vermeende (kwetsbare) profiel van verzoekers en de door hen aangehaalde

problemen en vrees, namelijk dat deze niet geloofwaardig zijn.

Een loutere verwijzing naar een rapport van Human Rights Watch over de situatie van kinderen in Somalië

is evenmin van die aard om aan te tonen dat er in hoofde van verzoeker omstandigheden bestaan die

ertoe leiden dat hij een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Het

rapport heeft het trouwens over gedwongen rekrutering door al-Shabab en de vervolging vanwege de

Somalische autoriteiten van kinderen die ervan verdacht worden banden met al-Shabab te hebben. Deze

elementen hebben echter betrekking op omstandigheden die verband houden met de criteria van de

vluchtelingendefinitie of de beoordeling van het reëel risico in de zin van artikel 48/4, § 2 sub a) en b) van

de Vreemdelingenwet. Het gegeven dat al-Shabab soms overgaat tot gedwongen rekrutering en dat de

Somalische autoriteiten soms kinderen die ervan verdacht worden banden met al-Shabab te hebben

vervolgen, zijn echter elementen die verzoekers nooit eerder hebben aangehaald in hoofde van verzoeker

en die verzoekers thans ook nalaten te concretiseren of individualiseren. Een verwijzing naar algemene

rapporten over en/of de algemene situatie in het land van herkomst volstaat hoe dan ook niet om aan te

tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar

betreft een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekende partij blijft

hier - gelet op het voorgaande - in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr.

138.480; RvV, nr. 190 839 van 22 augustus 2017; RvV, nr. 196 798 van 18 december 2017). Wat de

beoordeling van subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 §2 c) Vreemdelingenwet dan weer

betreft, wenst verweerder te benadrukken dat dergelijke elementen die aan bod komen in het kader van

een beoordeling van de vervolgingsvrees of het reëel risico niet in aanmerking komen als persoonlijke

omstandigheden die het reëel risico blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van verzoekers

leven of zijn persoon zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet kunnen verhogen.
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Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen dient dan ook te worden besloten dat verzoekers

nalaten het bewijs te leveren dat zij specifiek geraakt worden, om redenen die te maken hebben met hun

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Puntland.

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in hoofde van verzoekers

omstandigheden bestaan die ertoe leiden dat zij een verhoogd risico lopen om het slachtoffer te worden

van willekeurig geweld.

2.5 Gelet op het geheel van voorgaande vaststellingen heeft de Commissaris-generaal terecht aan

verzoekers de vluchtelingen- en de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd.

Er worden geen gegronde middelen opgeworpen.”

2.1.4. In een aanvullende nota van 22 november 2019 legt verzoekster volgende stukken neer:

- medische attesten in hoofde van haar zoon (stuk 1);

- een uittreksel uit een rapport van Nansen (stuk 2);

- een uittreksel uit het rapport “Situational analysis of FGM/C stakeholders and interventions in Somalia”

van S. Crawford en S. Ali (stuk 3).

2.1.5. In een aanvullende nota van 27 november 2019 legt verzoekster een kopie neer van haar

geboorteakte (stuk 1).

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoekster en haar zoon al dan niet beantwoorden

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

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissingen heeft

gesteund.

2.3. Waar het verzoekschrift aanvoert dat het ontbreken van de handtekening van de protection officer op

de notities van de persoonlijk onderhouden van 10 juli 2019 ingevolge artikel 16 van het Koninklijk besluit

van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal

voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ertoe leidt dat deze notities geen bewijskracht mogen hebben,

dient opgemerkt dat de handtekening van de protection officer op de notities van het persoonlijk

onderhoud geen substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste is. Deze notities

van de persoonlijke onderhouden bevatten evenmin een inhoudelijk foute weergave van de verklaringen,

minstens wordt dit niet aangetoond. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat de Raad niet in staat

zou zijn om de verklaringen zoals blijkt uit deze notities te verifiëren.

Verzoekster slaagt er niet in hun nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken.

De Raad stelt vooreerst vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoekster, in weerwil van de

medewerkingsplicht die op haar rust, in het kader van haar tweede verzoek om internationale bescherming

volledig afwijkende verklaringen aflegt met betrekking tot haar herkomst, verblijfplaatsen en asielmotieven

dan in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming. Verzoekster voert thans aan

dat zij geboren werd in Jilib maar op zesjarige leeftijd verhuisde naar Galkayo en daar het slachtoffer werd

van seksueel misbruik door M.A.A., die tevens de vader is van haar zoon S.F.M.

De Raad benadrukt in dit verband vooreerst dat van verzoekster, die beweert in haar land van herkomst

vervolgd te worden en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden

verwacht dat zij alle elementen ter ondersteuning van haar verzoek om internationale bescherming zo

correct en gedetailleerd mogelijk aanreikt, en dit reeds van bij aanvang van de procedure tot het bekomen

van internationale bescherming, gelet op de medewerkingsplicht die op haar rust.

Waar verzoekster aanvoert dat slecht advies van derden en schaamte haar ervan weerhielden om haar

daadwerkelijke herkomst en asielmotieven uiteen te zetten tijdens haar eerste verzoek om internationale

bescherming, wijst de Raad er, samen met de commissaris-generaal in zijn nota met opmerkingen, op dat

de behandeling van een verzoek om internationale bescherming in vertrouwen geschiedt.
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Schaamte kan aldus geen reden zijn om in een confidentieel gesprek onjuiste informatie over haar

redenen voor het indienen van haar verzoek om internationale bescherming te debiteren. De Raad ziet

bovendien niet in hoe schaamte verzoekster ervan zou weerhouden om geen waarachtige verklaringen

af te leggen met betrekking tot haar werkelijke herkomst, profiel en verblijfplaatsen in Somalië. Dat zij

hierover valse verklaringen aflegde op advies van de smokkelaar biedt geen afdoende verschoning

hiervoor, gezien verzoekster zelf verantwoordelijk is voor de verklaringen die zij aflegt. Achteraf ongunstig

gebleken adviezen van derden kunnen haar bedrieglijke verklaringen niet toedekken. Verzoeksters poging

om de instanties belast met het onderzoek naar haar verzoek om internationale bescherming bewust te

misleiden door relevante informatie achter te houden doet dan ook reeds afbreuk aan haar algehele

geloofwaardigheid. Een verwijzing naar rechtspraak van de Raad is hierbij niet dienstig bij gebrek aan

precedentenwerking.

Dit geldt te meer nu de bestreden beslissing van verzoekster terecht oordeelde dat evenmin geloof kan

worden gehecht aan verzoeksters nieuwe verklaringen met betrekking tot haar vermeende herkomst uit

Zuid-Somalië en de door haar aangehaalde vervolgingsfeiten in Galkayo.

De bestreden beslissing stelde immers terecht vast dat verzoekster (i) geen begin van bewijs neerlegt met

betrekking tot haar herkomst uit Zuid-Somalië, (ii) geen kennis heeft van haar geboortestad Jilib, noch

van (iii) haar familie die er nog zou wonen. Dergelijke vaststellingen doen dan ook afbreuk aan

verzoeksters verklaringen met betrekking tot haar herkomst uit Zuid-Somalië.

Waar zij aanvoert niet in de mogelijkheid te zijn om enig bewijs neer te leggen van haar herkomst uit Jilib,

wijst de Raad erop dat verzoekster de mogelijkheid heeft om haar herkomst te bewijzen met alle mogelijke

bewijsstukken en documenten. Met het louter verwijzen naar algemene informatie over de onmogelijkheid

om in Somalië authentieke documenten te verkrijgen van de burgerlijke stand toont zij dan ook niet aan

dat zij haar herkomst uit Jilib niet met andere bewijsstukken of documenten zou kunnen aantonen, temeer

daar verzoekster verklaarde dat haar ouders nog steeds in Jilib zouden verblijven en dat zij tevens

contactgegevens had van een tante langs vaderszijde die in Mogadishu woont (Notities van het persoonlijk

onderhoud verzoekster, stuk 6, p. 4, 15).

Bovendien slaagt verzoekster er evenmin in middels haar verklaringen haar herkomst uit Jilib aannemelijk

te maken. Waar verzoekers aanvoeren dat zij Jilib op jonge leeftijd heeft verlaten en sindsdien geen

contact meer heeft gehad met haar ouders, wijst de Raad erop dat verzoekster sinds haar één jaar tot

haar vertrek uit Somalië heeft samengeleefd met haar tante (Ibid., p. 3-5), zodat redelijkerwijze kan

worden verwacht dat zij een basiskennis heeft over haar geboortestad en haar familie die er zou verblijven.

Gelet op de vaststellingen in de bestreden beslissing is dit echter niet het geval.

Verzoekster herhaalt verder haar verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud over de redenen van hun

verhuis naar Galkayo (Ibid., p. 4), doch de Raad merkt op dat dit geen afbreuk doet aan de vaststelling

dat het niet aannemelijk is dat zij niet zou weten waarom haar familie net naar deze stad zou verhuizen

(Ibid.). Het verweer dat zij slechts vijf jaar oud was ten tijde van de verhuis doet geen afbreuk aan

verzoeksters onwetendheid hierover, gezien uit haar verklaringen blijkt dat zij bijna tot aan haar vertrek

uit Somalië in 2018, toen zij eenentwintig jaar oud was, bij deze tante heeft verbleven. Aldus kan van

verzoekster redelijkerwijze worden verwacht dat zij meer informatie heeft hierover.

Volgende motivering van de bestreden beslissing in hoofde van verzoekster is pertinent, correct en vindt

steun in het administratief dossier en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen

door de Raad:

“Vooreerst dient opnieuw gewezen te worden op de vaststelling dat u er niet in slaagt om uw herkomst

uit Zuid-Somalië aannemelijk te maken. In het kader van uw eerste aanvraag had u voor het CGVS

verklaard dat u afkomstig was uit Janaale en dat u heel uw leven in deze stad gewoond had. Het CGVS

oordeelde echter dat uw beweerde herkomst uit deze stad niet geloofwaardig was. In het kader van uw

tweede verzoek stelt u dat u niet de waarheid heeft gesproken tijdens de procedure van uw eerste

aanvraag en dat u in het kader van uw tweede aanvraag wel de waarheid wil vertellen. Zo verklaart u in

het kader van uw tweede verzoek dat u geboren bent in Jilib, maar dat u op jonge leeftijd – in 2003 –

samen met uw tante naar Galkayo zou zijn verhuisd waar u tot uw vlucht gewoond zou hebben (zie notities

persoonlijk onderhoud CGVS, dd. 10 juli 2019, p.3-4). U verklaart verder dat in Galkayo in de wijk Garsoor

woonde – behorend tot het gedeelte van de stad dat bij Puntland hoort (zie notities, p.4-5). U beweert in

Galkayo nooit in het gedeelte te zijn geweest dat tot Zuid-Somalië behoort (zie notities, p.5). Verder

beweert u dat u uw ouders, die indertijd in Jilib zijn achtergebleven, nooit meer heeft gehoord sinds u aan

uw tante zou zijn gegeven (zie notities, p.4-5).
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Gevraagd waar u heeft gewoond voor uw vlucht naar Europa, haalt u aan dat u in Jilib bent geboren, dat

u vervolgens even in Janaale en Merka heeft gewoond, en dat u vervolgens in 2003 naar Galkayo bent

verhuisd – in het deel van Galkayo dat tot Puntland behoort (zie notities, p.4). U blijft er met andere

woorden bij dat u in Zuid-Somalië bent geboren, maar dat u sinds 2003 in Galkayo heeft verbleven. Echter,

u slaagt er hoegenaamd niet in om uw beweerde Zuid-Somalische roots aannemelijk te maken, niet door

enig (begin van) materieel bewijs, noch door overtuigende verklaringen. De enige documenten die u

neerlegt in het kader van uw tweede verzoek hebben enkel betrekking op uw verblijf in Galkayo, met name

uw onderwijscertificaten en –diploma’s van onderwijsinstellingen gelegen in Puntland (zie administratief

dossier). U legt geen enkel document neer aangaande uw beweerde afkomst uit Zuid-Somalië (met name

Jilib – de stad waar u beweert geboren te zijn). U weet ook hoegenaamd niets te vertellen over deze

stad; noch over uw familie die er al dan niet nog zou verblijven. Gevraagd waar uw familie – met name

uw ouders verblijven – antwoordt u dat ze nog in Jilib waren de laatste keer dat u ze gehoord heeft (zie

notities, p.4). Gevraagd wanneer u ze voor het laatst heeft gehoord, antwoordt u dat u het niet meer weet

en dat het al lang geleden is (zie notities, p.4). Gevraagd waarom jullie naar Galkayo zijn verhuisd in 2003

– gelegen aan de andere kant van het land – antwoordt u dat u het niet weet waarom net naar deze stad

te zijn verhuisd (zie notities, p.4). Wanneer u gevraagd wordt waar de stad Jilib is gelegen, antwoordt u in

eerste instantie dat het in Lower Juba is gelegen, om uzelf vervolgens te verbeteren en te stellen dat Jilib

in Middle Juba ligt (zie notities, p.5). Het kan op zijn minst vreemd genoemd worden dat u niet meteen

weet aan te geven in welke regio Jilib is gelegen. Wanneer u bovendien gevraagd wordt waar Jilib precies

ligt in Middle Juba, met name in welk district, antwoordt u erg algemeen dat het in Somalië ligt (zie notities,

p.5). Gevraagd in welk district in Middle Juba Jilib is gelegen, antwoordt u eerst weer dat het in Middle

Juba ligt, om vervolgens te antwoorden dat u het niet weet (zie notities, p.5). Gevraagd of uw ouders er

nog steeds wonen, antwoordt u dat u het niet weet (zie notities, p.5). Vervolgens gevraagd waar je ouders

precies in Jilib hebben gewoond, of nog steeds zouden wonen, antwoordt u dat u het niet weet (zie

notities, p.5). Gevraagd wat uw ouders in Jilib deden of doen in het dagelijkse leven, antwoordt u

eveneens dat u het niet weet (zie notities, p.5). U kan met andere woorden niets vertellen over uw

beweerde geboortestad Jilib in Zuid-Somalië, kan het amper situeren in Zuid-Somalië en weet helemaal

niets te vertellen over eventuele familie die er al dan niet nog zou leven (wat des te vreemder is aangezien

u later tijdens het persoonlijk onderhoud beweert plots contact te hebben opgenomen met uw tante langs

vaderszijde in Mogadishu van wie u klaarblijkelijk wel contactgegevens had). U komt bijgevolg niet verder

dan de boude stelling dat u in Jilib geboren zou zijn zonder deze stelling te staven met onderbouwde

verklaringen of enige documenten. Het CGVS kan dan ook niet anders dan concluderen dat u er evenmin

in slaagt – in het kader van uw tweede aanvraag – aannemelijk te maken geboren te zijn in Zuid-Somalië.

In het kader van uw eerste aanvraag oordeelde het CGVS reeds dat uw herkomst uit Janaale

hoegenaamd niet geloofwaardig was – een beoordeling die u in het kader van uw tweede aanvraag

beaamt. U stelt in het kader van uw tweede aanvraag in Jilib te zijn geboren maar het grootste deel van

uw leven in Puntland te hebben gewoond. De door u neergelegde (nieuwe) documenten hebben echter

enkel betrekking op uw verblijfsperiode in Puntland (met name in Galkayo). De door u neergelegde

documenten bevestigen bijgevolg enkel de vorige beoordeling van het CGVS dat u niet geloofwaardig kon

maken afkomstig te zijn uit Zuid-Somalië. Uw nieuwe verklaring in het kader van uw tweede aanvraag

geboren te zijn in Jilib wordt eveneens als niet-aannemelijk beoordeeld door het CGVS. Het kan immers

niet volstaan louter te beweren dat u in Jilib, Zuid-Somalië, zou zijn geboren zonder deze bewering

te staven – zeker in het licht van uw niet-geloofwaardige verklaringen in het kader van uw eerste

aanvraag.

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat u in het kader van uw eerste aanvraag niet enkel gelogen

heeft over uw plaats van herkomst, maar ook over uw profiel, de aangehaalde vervolgingsfeiten alsook

over uw al dan niet besnijdenis. Zo gaf u in het kader van uw eerste aanvraag aan helemaal niet geschoold

te zijn. U verklaarde aan het CGVS in het kader van uw eerste aanvraag nooit naar school te zijn geweest.

In het kader van uw tweede aanvraag legt u nieuwe documenten voor die aantonen dat u

universiteitsstudies heeft gedaan in Galkayo (zie administratief dossier). Tijdens de beroepsprocedure

van uw vorige aanvraag verwees uw advocate zelfs naar uw bijzonder kwetsbaar profiel: ongeschoold,

niet besneden en zwanger van een man met wie u in het geheim getrouwd was (zie arrest RvV, nr. 216

568, p.7) – wat nu in het geheel niet blijkt te kloppen. U blijkt bijgevolg niet enkel niet de waarheid te

hebben verteld over uw beweerde plaats of regio van herkomst maar trachtte eveneens het CGVS te

misleiden wat betreft het door u voorgehouden profiel. Zoals gezegd tonen de door neergelegde diploma’s

en behaalde certificaten enkel aan dat u in Galkayo (Puntland) heeft gewoond – en zeggen niets over een

vermeende herkomst uit Zuid-Somalië.”

De bestreden beslissing oordeelde tevens terecht dat verzoekster de aangehaalde vervolgingsfeiten in

Galkayo niet aannemelijk heeft gemaakt.
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Verzoekers voeren in hun verzoekschrift vooreerst aan dat zij tijdens het persoonlijk onderhoud haar

problemen uitgebreid en gedetailleerd heeft uiteengezet (Ibid., p. 13-15), doch de Raad merkt op dat zij

hiermee geen afbreuk doet aan de pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing dat verzoeksters

kennis over (i) de namen van de vrouw en kinderen van M.A.A., (ii) de woonplaats van M.A.A., (iii) de drie

andere mannen die haar misbruikten, (iv) de plaats waar zij deze drie mannen diende te ontmoeten en

(v) de wijze waarop de naaktfoto’s en -video’s van haarzelf verspreid werden, lacunair is. De bestreden

beslissing oordeelde dan ook terecht dat “Uw verklaringen over de door u aangehaalde vermeende feiten

vertonen bijgevolg enkele niet onbelangrijke hiaten. U vertelt weliswaar zelf uitgebreid over deze feiten

maar wanneer u nadien enkele bijkomende vragen gesteld worden, moet u op enkele belangrijke punten

het antwoord schuldig blijven.” Dergelijke vaststellingen doen, in tegenstelling tot wat wordt beweerd in

het verzoekschrift, wel degelijk afbreuk aan de geloofwaardigheid van verzoeksters verklaringen, temeer

nu zij er in het verzoekschrift niet in slaagt om deze vaststellingen te weerleggen of in een ander daglicht

te stellen.

Verzoekster voert in het verzoekschrift immers aan dat het niet abnormaal is dat zij de naam van de vrouw

en kinderen van M.A.A. niet kent omdat zij in het begin niet wist dat zij bestonden en dat zij veel informatie

heeft gegeven over M.A.A., doch de Raad is van oordeel dat dit geen afdoende verschoning bevat voor

verzoeksters lacunaire kennis over haar vervolger, zoals blijkt uit de motieven van de bestreden

beslissing. Dit geldt temeer daar verzoekster verklaarde dat M.A.A. naar de winkel van haar tante kwam

en dat zij vervolgens een relatie zijn begonnen (Ibid., p. 13), zodat redelijkerwijze kan worden verwacht

dat zij gedetailleerde verklaringen kan afleggen over deze persoon.

Waar verzoekster nog aanvoert dat zij nooit heeft gesproken tegen de drie mannen die haar misbruikten

en dat M.A.A. haar evenmin iets over hen verteld heeft, is de Raad van oordeel dat dit evenmin een

afdoende verschoning biedt voor verzoeksters lacunaire kennis hierover, nu verzoekster niet aantoont dat

dit de enige manier zou zijn waarop zij informatie over deze mannen zou kunnen bekomen. De Raad

benadrukt dat van verzoekster redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij ernstige pogingen onderneemt

om zich te informeren met betrekking tot de essentiële elementen van haar relaas waarvan zij geen kennis

heeft. Aldus kan van verzoekster verwacht worden dat zij meer informatie zou bekomen hebben over deze

mannen, temeer nu blijkt dat verzoekster in Galkayo aan de universiteit studeerde (Ibid., p. 6) en aldus

kan worden verwacht dat zij er over een uitgebreid netwerk beschikte.

Volgende motivering van de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief

dossier:

“Ten derde kunnen enkele pertinente opmerkingen gemaakt worden over de aangehaalde

nieuwe vervolgingsfeiten in het kader van uw tweede aanvraag – die zich zouden hebben voorgedaan in

Galkayo. Vooreerst dient bemerkt te worden dat het CGVS niet inziet – indien deze feiten zich

daadwerkelijk zouden hebben voorgedaan – waarom u deze niet zou hebben aangehaald in het kader

van uw eerste aanvraag. In het kader van uw eerste aanvraag haalde u manifest andere vervolgingsfeiten

aan die bovendien eveneens in twijfel werden getrokken door het CGVS. Uw verklaring ter vergoelijking

dat uw smokkelaar gezegd zou hebben andere verklaringen af te leggen kan aangaande de door u

aangehaalde vervolgingsfeiten moeilijk aanvaard worden. Wanneer u gewezen wordt op het feit dat u

meerdere malen is gezegd tijdens de persoonlijke onderhouden in het kader van uw eerste aanvraag dat

het belangrijk was en is de waarheid te vertellen en dat alle door u verstrekte info strikt confidentieel

behandeld zou worden, antwoordt u verrassend genoeg dat u dit nooit verteld zou zijn (zie notities, p. 9).

Nochtans blijkt duidelijk uit de verslagen van de persoonlijke onderhouden in het kader van uw eerste

aanvraag dat u dit wel degelijk verteld werd (zie notities persoonlijk onderhoud, CG 18/11126, dd. 24 mei

2018, p.2-3). Het blijft dan ook vreemd dat u besloot niet de waarheid te vertellen wat betreft

de vervolgingsfeiten die u ertoe zouden hebben gebracht uw land van herkomst te ontvluchten. In het

kader van uw tweede aanvraag werd u tijdens een persoonlijk onderhoud de kans gegeven uitgebreid te

vertellen over de nieuwe door u aangehaalde vervolgingsfeiten die u in Galkayo beleefd zou hebben. U

haalt aan na uw studies een man te hebben ontmoet in de winkel van uw tante, met wie u een relatie

aangegaan zou zijn, en die u een job als leraar zou hebben aangeboden. Deze man zou u echter in de

val hebben gelokt, u misbruikt hebben en naaktfoto’s en video’s hebben gemaakt. Nadat u zwanger was

geworden van hem, zou hij u ook gedwongen hebben seksuele contacten te hebben met drie andere

mannen. U zou dit alles uiteindelijk aan uw tante hebben verteld, maar die zou de kant hebben gekozen

van de man en zou zelfs aangestuurd hebben om een abortus en een nieuwe besnijdenis na uw bevalling.

Nadat drie mannen u op straat zouden hebben bedreigd, zou uw tante u voor een ultimatum hebben

gesteld: ofwel naar een dorp gaan waar u zou bevallen en opnieuw besneden zou worden, of het huis

verlaten. U koos voor dit laatste, belandde op straat en ging vervolgens met de hulp van uw tante naar

Mogadishu (zie notities, p. 13-14).
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Wat betreft deze door u nieuwe aangehaalde vervolgingsfeiten, kunnen volgende bemerkingen gemaakt

worden. Zo kan u weliswaar de naam van de man – de vader van uw zoon – geven, net als de clan

waartoe hij zou behoren, maar weet u niet wie zijn vrouw en kinderen zouden zijn (zie notities, p.16).

Gevraagd waar de man zou wonen, kan u enkel zeggen dat hij in de wijk Isra zou wonen (zie notities,

p.16). Gevraagd wie de drie andere mannen waren die u misbruikt zouden hebben, antwoordt u dat u

geen idee heeft wie deze mannen zijn (zie notities, p.17). U verklaart dat u deze mannen elke drie dagen

moest ontmoeten en dit gedurende een tweetal maanden (zie notities, p.17). Gevraagd waar u deze

mannen dan moest ontmoeten, antwoordt u wat vaag dat het in een huis was aan de rand van de stad

(zie notities, p.17). Gevraagd aan wie dat huis behoorde, antwoordt u dat u het niet weet. Gevraagd

waarom u steeds naar deze afspraken bleef gaan, antwoordt u dat u geen keuze had (zie notities, p.17).

Gevraagd of u nooit naar de politie bent geweest, of nooit klacht heeft neergelegd, antwoordt u van niet –

omdat u bang was (zie notities, p.16). Uw verklaringen over de door u aangehaalde vermeende feiten

vertonen bijgevolg enkele niet onbelangrijke hiaten. U vertelt weliswaar zelf uitgebreid over deze feiten

maar wanneer u nadien enkele bijkomende vragen gesteld worden, moet u op enkele belangrijke punten

het antwoord schuldig blijven. Zo ook wanneer u het heeft over de verspreiding van de foto’s en video’s

waarop u naakt afgebeeld zou hebben gestaan. U verklaart dat de vader van uw zoon deze beelden op

een bepaald moment verspreid zou hebben nadat u tegen uw tante zou hebben gezegd wat er aan de

hand was. U verklaart onder meer dat uw buurvrouw u deze foto’s zou hebben laten zien. Wanneer u later

echter gevraagd wordt op welke manier de foto’s verspreid werden of via welke kanalen, antwoordt u dat

u het niet weet (zie notities, p.18). Wanneer u nogmaals gevraagd wordt op welke manier de foto’s

verspreid werden, antwoordt u nogmaals dat u het niet weet (zie notities, p.18). Dit soort hiaten in

uw asielrelaas bevestigen de ongeloofwaardigheid van uw relaas in het geheel.”

Op grond van deze vaststellingen besluit de Raad dat verzoeksters verklaringen over de vervolgingsfeiten

geheel ongeloofwaardig zijn. Gelet op bovenstaande determinerende overwegingen die leiden tot het

besluit dat de door verzoekers aangebrachte feiten die aan de grondslag liggen van hun asielrelaas

ongeloofwaardig zijn, is het in de bestreden beslissingen opgeworpen motief omtrent verzoeksters

nalatigheid om hulp te vragen voor haar problemen bijkomstig en niet determinerend. Kritiek op dit

overtollig motief kan dan ook niet leiden tot hervorming van de bestreden beslissingen.

Het louter verwijzen naar algemene informatie met betrekking tot de gevolgen van een buitenhuwelijkse

zwangerschap kan verder geen afbreuk doen aan voorgaande vaststellingen, nu verzoekster haar vrees

voor vervolging in concreto aannemelijk dient te maken, quod non in casu.

Verzoekster kan verder niet gevolgd worden dat de commissaris-generaal niet betwist dat haar tante

verzoekster een gedwongen abortus wou laten ondergaan, gezien deze feiten rechtstreeks voortvloeien

uit haar ongeloofwaardig bevonden relaas inzake haar verkrachting door M.A.A. De commissaris-generaal

voerde in zijn nota met opmerkingen dan ook terecht aan dat geen geloof kan worden gehecht aan de

totaliteit van verzoeksters relaas. De door verzoekers geciteerde algemene informatie met betrekking tot

gedwongen abortus in het geval van buitenechtelijke kinderen is dan ook niet relevant, nu niet wordt

aangetoond dat verzoekster zwanger werd ten gevolge van een buitenechtelijke relatie.

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, is de Raad

aldus van oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters beweerde problemen, zodat zij

zich niet dienstig kan beroepen op voormeld artikel. Immers, de commissaris-generaal heeft verzoeksters

voorgehouden vervolging, beweerde ondergane ernstige schade of de ingeroepen bedreigingen terecht

als ongeloofwaardig van de hand gewezen, waardoor er in casu geen sprake is van een omkering van de

bewijslast.

Wat de door verzoekster aangevoerde vrees voor vervolging omdat zij bij een terugkeer een gedwongen

herinfibulatie zou dienen te ondergaan betreft, stelde de bestreden beslissing vooreerst terecht vast dat

verzoekster in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming de Belgische instanties

intentioneel trachtte te misleiden op dit punt. Verzoekster legde toen immers een attest neer waaruit bleek

dat zij niet besneden zou zijn, terwijl zij thans een attest neerlegt waaruit blijkt dat zij weldegelijk besneden

werd (Documenten neergelegd door de asielzoeker - verzoekster, stuk 11, nr. 1). De Raad is dan ook van

oordeel dat verzoeksters leugenachtige verklaringen met betrekking tot haar besnijdenis in het kader van

haar eerste verzoek om internationale bescherming afbreuk doen aan haar vrees voor gedwongen

herinfibulatie, gezien redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij dit zo spoedig mogelijk zou vermelden

indien zij werkelijk over dergelijke vrees beschikte, quod non. De Raad treedt verder de commissaris-

generaal bij dat uit landeninformatie (Landeninformatie - verzoekster, stuk 12, nr. 2) blijkt dat herinfibulatie

na een bevalling in Puntland slechts sporadisch voorkomt.



RvV X - Pagina 24

De door verzoekster geciteerde algemene informatie in het verzoekschrift is niet van die aard om deze

informatie te weerleggen of in een ander daglicht te stellen, nu deze louter betrekking heeft op

besnijdenissen doch niet op herinfibulatie na een bevalling. Uit het in de aanvullende nota neergelegde

rapport van HEART blijkt bovendien dat vrouwen na een bevalling zelf vragen om volledig of gedeeltelijk

geïnfibuleerd te worden (aanvullende nota terechtzitting 1, stuk 3). Waar deze informatie nog stelt dat

vrouwen in Puntland die nog niet besneden zijn volgens het type 3 kort na hun bevalling zonder hun

toestemming worden geïnfibuleerd door vroedvrouwen, wijst de Raad erop dat deze vrees in casu louter

hypothetisch is. Een verwijzing naar rechtspraak van de Raad is bovendien niet dienstig bij gebrek aan

precedentenwerking. De door verzoekster tijdens de procedure neergelegde informatie (Documenten

neergelegd door de asielzoeker - verzoekster, stuk 11, nr. 4) is evenmin van die aard om afbreuk te doen

aan voorgaande informatie, nu deze louter betrekking heeft op de aanwezigheid van besneden vrouwen

in België. Waar het verzoekschrift bovendien verzoeksters verklaringen dat haar tante haar zou willen

herbesnijden herhaalt, wijst de Raad erop dat hiermee geen afbreuk wordt gedaan aan de pertinente en

correcte motivering in de bestreden beslissing dat “Bovendien geeft u zelf aan tijdens het persoonlijk

onderhoud dat uw tante u voor de keuze stelde: ofwel na de bevalling opnieuw besneden of

geherinfibuleerd worden, ofwel het huis verlaten (zie notities, p.18). U geeft aan voor dit laatste te hebben

gekozen waarop u de woning van uw tante zou hebben verlaten (zie notities, p.18). Los van het feit of u

al dan niet een volledig zicht geeft op uw werkelijke familiale situatie – waar het CGVS ernstige vragen bij

stelt – doet u uitschijnen dat uw tante u voor de keuze stelde al dan niet herbesneden of geherinfibuleerd

te worden (wat impliceert dat u als hoogopgeleide vrouw zelf de keuze zou hebben kunnen maken). Uit

bovenstaande vaststellingen dient dan ook besloten te worden dat u uw vrees voor herbesnijdenis of

herinfibulatie hoegenaamd niet aannemelijk weet te maken.” Verzoekster maakt op generlei wijze

aannemelijk dat of onder welke omstandigheden zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst zou

worden herbesneden. Derhalve zijn er in casu goede redenen voorhanden in de zin van artikel 48/7 van

de vreemdelingenwet om aan te nemen dat verzoekster bij een terugkeer naar haar land van herkomst

niet opnieuw het slachtoffer zou worden van vrouwelijke genitale verminking. De in de aanvullende nota

ter terechtzitting neergelegde informatie van Nansen (aanvullende nota terechtzitting 1, stuk 3) over

vrouwelijke genitale verminking doet hieraan geen afbreuk.

Over verzoeksters kwetsbaar profiel als jonge vrouw die seksuele relaties en een kind buiten het huwelijk

heeft gehad, wijst de Raad er andermaal op dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters

verklaringen over de door haar aangehaalde vervolgingsfeiten. Verzoekster maakt dan ook niet

aannemelijk dat zij een relatie buiten het huwelijk heeft gehad, noch dat haar zoon het gevolg zou zijn van

een buitenhuwelijkse relatie. Verzoekster geeft dan ook geen zicht op haar werkelijke gezinssamenstelling

in Somalië. De in het verzoekschrift geciteerde algemene informatie met betrekking tot de gevolgen van

een buitenechtelijke zwangerschap en de in de aanvullende nota ter terechtzitting toegevoegde informatie

van Nansen met betrekking tot de vrees voor vervolging in het geval van seksueel geweld, voor

alleenstaande vrouwen zonder netwerk en ontheemde vrouwen (aanvullende nota terechtzitting 1, stuk

2) kan dan ook niet dienstig worden aanvaard, nu verzoekster in gebreke blijft haar problemen aannemelijk

te maken en deze aldus aan de algemene informatie te verbinden. Verzoekster toont immers niet aan dat

zij slachtoffer is geworden van seksueel geweld, noch dat zij bij een terugkeer naar Somalië een

alleenstaande vrouw zonder netwerk of een intern ontheemde persoon zal zijn.

Waar een gegronde vrees voor vervolging bij een terugkeer naar Somalië wordt aangevoerd voor

verzoeksters zoon omdat hij een buitenechtelijk of “illegaal” kind zou zijn, wijst de Raad er andermaal op

dat geen geloof kan worden gehecht aan de door haar aangehaalde vervolgingsfeiten en dus evenmin

kan worden aangenomen dat verzoeker het gevolg was van een buitenhuwelijkse relatie. Verzoekster

toont dan ook niet in concreto aan dat haar zoon bij zijn terugkeer naar Somalië zou beschouwd worden

als een buitenhuwelijks en illegaal kind, noch kan enig geloof worden gehecht aan de bewering dat

verzoeksters tante hem zou willen schaden omdat hij een buitenhuwelijks kind is. Indien verzoekster

daadwerkelijk meent dat haar zoon, omwille van zijn profiel, een gegronde vrees voor vervolging zou

hebben bij een terugkeer naar Somalië, dient zij een correct zicht te bieden op haar werkelijke profiel,

gezinssamenstelling en problemen in Somalië. Verzoekster laat in de huidige fase van het onderzoek

echter na dit te doen. De geciteerde algemene informatie met betrekking tot buitenhuwelijkse kinderen,

kan dan ook niet dienstig worden aanvaard, nu verzoekster in gebreke blijft hun problemen aannemelijk

te maken en deze aldus aan de algemene informatie te verbinden.

Waar het verzoekschrift bovendien verwijst naar algemene informatie waaruit blijkt dat kinderen het risico

lopen om gerekruteerd te worden door Al Shabaab, treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar

deze in zijn nota met opmerkingen stelt dat dergelijke vrees niet eerder werd vermeld en dat verzoekster

er, met een loutere verwijzing naar algemene informatie zonder deze te individualiseren of te
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concretiseren in hoofde van verzoeker, niet in slaagt om een gegronde vrees voor vervolging of een reëel

risico op ernstige schade aannemelijk te maken.

De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van die aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het

voorgaande. De door verzoekster neergelegde diploma’s en opleidingscertificaten kunnen louter haar

identiteit, Somalische nationaliteit en verblijf in Puntland bevestigen, die op basis van verzoeksters nieuwe

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud op 10 juli 2019 thans niet ter discussie lijkt te staan door

de partijen. De door verzoekster neergelegde documenten in verband met haar besnijdenis werden

hierboven reeds besproken. Het door verzoekster neergelegde internetartikel over de verkrachting van

een 13-jarig meisje in Galkayo heeft geen uitstaans met verzoeksters asielrelaas en kan de

geloofwaardigheid van verzoeksters eigen relaas aldus niet herstellen.

Waar verzoekster in een aanvullende nota ter terechtzitting een kopie neerlegt van haar geboorteakte

(aanvullende nota terechtzitting 2, stuk 1), wijst de Raad er vooreerst op dat dat de inhoud en de vorm

van dergelijke kopieën gemakkelijk via knip- en plakwerk te fabriceren is. Uit het neergelegde document

blijkt bovendien dat dit werd opgesteld op 8 augustus 2019, en aldus na de kennisgeving van de bestreden

beslissing werd opgesteld, waardoor dit document een gesolliciteerd karakter vertoont. Hoe dan ook merkt

de Raad op dat dit document de door verzoekster aangehaalde vervolgingsfeiten niet kan staven.

De neergelegde geboorteakte van verzoeksters zoon bevestigt louter zijn identiteit en het feit dat hij

geboren is in België doch doet geen afbreuk aan de vaststelling dat niet wordt aangetoond dat hij werkelijk

als buitenhuwelijks kind zal worden beschouwd bij een terugkeer naar Somalië, nu verzoekster geen zicht

biedt op haar familiale situatie in Somalië.

Het door verzoeker neergelegde medische attest van 19 februari 2019 (Documenten voorgelegd door de

asielzoeker – verzoeksters zoon, stuk 9, nr. 2), stelt dat hij problemen heeft met voeding. In de aanvullende

nota neergelegd ter terechtzitting legt verzoekster nog medische attesten neer van 28 maart 2018, 23

september 2019 en 3 oktober 2019 in hoofde van haar zoon (aanvullende nota terechtzitting 1, stuk 1).

Naast problemen met voeding blijkt uit deze attesten nog dat hij symptomen van een

autismespectrumstoornis vertoont met een globale achterstand in zijn ontwikkeling, een taalachterstand

en stoornissen in zijn zintuiglijke regulatie in een context van psychosociale stress. Hier dient er echter op

te worden gewezen dat medische problemen op zich geen verband houden met de criteria zoals bepaald

in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien wijst de Raad er nog op dat, waar het medisch attest van 3 oktober 2019 verwijst naar het

asielrelaas van verzoekster, dergelijke attesten geen sluitend bewijs vormen voor de omstandigheden

waarin de medische problemen werden opgelopen. Een arts of psycholoog doet weliswaar vaststellingen

betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt, maar kan nooit met volledige

zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin een bepaalde fysieke of mentale

gesteldheid is ontstaan.

De toegevoegde landeninformatie (verzoekschrift, stukken 4-23; aanvullende nota terechtzitting 1,

stukken 2-3) kan evenmin dienstig in rekening worden gebracht, nu verzoekster in gebreke blijft hun

persoonlijke problemen aannemelijk te maken en deze aldus aan de algemene informatie te verbinden.

Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de cumulatieve

voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoekster en haar zoon een gegronde vrees voor vervolging

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

Vreemdelingenwet.

2.4. In zoverre verzoekster en har zoon zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen

beroepen op hun asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen.

Verzoekster toont niet aan dat zij in aanmerking komen voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op basis van artikel 48/4, § 2, a) en b), van de Vreemdelingenwet.

Wat de subsidiaire beschermingsstatus betreft, staat inzake de toepassing van artikel 48/4, § 2, c), van

de Vreemdelingenwet niet ter betwisting dat er in Somalië een gewapend conflict is. De Raad stelt vast

dat dit gewapend conflict zich niet over het hele land uitspreidt, maar zich afspeelt in bepaalde gebieden.
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Bij de beoordeling van de nood aan bescherming van een burger dient de focus aldus te worden gericht

op de regio waar verzoeker leeft (of de regio van bestemming) en op de beoordeling of deze persoon in

deze regio of op de route daarheen een risico loopt in de zin van artikel 48/4, § 2, c). In casu stelt de Raad

vast dat verzoekster verklaarde dat zij vanaf haar vijf jaar tot haar vertrek uit België woonachtig is geweest

in Galkayo, en dat bovendien geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters herkomst uit Zuid-

Somalië, hetgeen een indicatie betreft dat verzoekster reeds langer in Galkayo woont dan zij doet

uitschijnen. De nood aan subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet dient dan ook ten aanzien van de regio Puntland te worden beoordeeld.

De Raad merkt op dat de analyse van de veiligheidssituatie in Galkayo in Puntland als een geheel moet

worden gelezen en dat deze feiten samen gelezen moeten worden met diverse andere, objectieve

elementen op basis waarvan geoordeeld wordt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie

waarbij de mate van willekeurig geweld dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat verzoekster en haar zoon louter door hun aanwezigheid aldaar een reëel risico lopen

blootgesteld te worden aan een ernstige bedreiging van het leven of de persoon zoals bedoeld door artikel

48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet. Uit de landeninformatie in het onderhavige dossier, opgenomen

in het administratief dossier en bijgebracht in het verzoekschrift, blijkt dat de situatie in de regio van

herkomst, Galkayo, niet van zulke aard is dat die hieraan beantwoordt.

De eerste bestreden beslissing oordeelde hierover terecht dat:

“Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland (zie de COI Focus

“Somalië: Veiligheidssituatie in Somaliland en Puntland van 5 juni 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_somalie_veiligheidssituatie_in_somaliland_e

n_puntland_20190605.pdf en https://www.cgvs.be/nl blijkt dat verschillende bronnen stellen dat de

zelfverklaarde republiek Somaliland en de federale lidstaat Puntland een relatieve vrede en stabiliteit

kennen. Zowel Somaliland als Puntland hebben niet de volledige controle over hun territorium. In de

betwiste gebieden, met de name de regio’s Sool, Sanaag en het district Buuhoodle, komt het hierdoor

soms tot een grensconflict tussen de Somalilandse veiligheidsdiensten en deze van Puntland.

De veiligheidssituatie in Puntland, Somaliland en de betwiste gebieden wordt voornamelijk beïnvloed door

het geweld tussen de Somalilandse en Puntlandse strijdkrachten in de betwiste gebieden, met name in

en rond de stad Tukaraq (district Las Anod, regio Sool). De activiteiten van de terreurgroepen al-Shabaab

(AS) en de Islamitische Staat van Irak de Levant in Somalië (ISS) in Puntland hebben een invloed op de

stabiliteit van deze federale lidstaat. In de noordelijke regio van Somalië doet zich ook geweld voor door

de veiligheidsdiensten, de verschillende clanmilities en onbekende gewapende groeperingen. Als gevolg

van dit geweld vallen er soms burgerslachtoffers, soms doelgericht soms als omstaander, en slaan

burgers op de vlucht. Er zijn drie hoofdtypes van geweld in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden:

grondoffensieven, aanslagen met explosieven en moorden door middel van vuurwapens. Aanslagen met

explosieven worden voornamelijk opgeëist door AS. Schietpartijen en gerichte moorden (met behulp van

vuurwapens) zijn toe te schrijven aan clanmilities, veiligheidsdiensten, onbekende gewapende groepen,

ISS of aan AS.

In Somaliland worden geen terreuraanslagen door AS of ISS geregistreerd. De relatieve stabiliteit maakt

deze regio minder kwetsbaar voor aanvallen van deze jihadistische groeperingen. Wel nemen

verschillende bronnen aan dat AS aanwezig is in Somaliland maar dat hun capaciteiten gering zijn. ISS

gebruikt deze regio voornamelijk als transitzone en verzamelplaats voor rekruten. Tijdens de

verslagperiode registreert ACLED voornamelijk incidenten van clangeweld, geweld door milities en

onbekende groepen waarbij soms burgerdoden vallen.

In Puntland zijn tijdens deze verslagperiode de voornaamste bedreigingen voor de veiligheidssituatie

de activiteiten van AS en ISS (en de strijd tussen deze beide terreurgroepen), clangeweld en het geweld

door onbekende gewapende groepen. Er zijn aanwijzingen dat de aanwezigheid van AS is toegenomen

in het Galgalagebergte. Gedurende de verslagperiode voert AS echter geen zware aanslagen met een

hoog aantal dodelijke slachtoffers uit in Puntland. Door de Amerikaanse luchtaanvallen tegen ISS, sinds

november 2017, staan de activiteiten van ISS in Puntland op een laag pitje. In de verslagperiode perst

ISS zakenlui af. Wanneer zij de vereiste belasting niet betalen, gebruikt ISS geweld. Volgens een

onderzoek is ISS niet in staat gesofisticeerde aanvallen uit te voeren. In december 2018 verklaart AS de

oorlog aan ISS omdat deze laatste ook belastingen int in grote steden zoals Bosaso en Mogadishu, haar

actieterrein in de loop van 2018 heeft uitgebreid naar Mogadishu en gelinkt wordt aan terroristische

activiteiten in het Westen. In het begin van 2019 worden er incidenten gelinkt aan deze inter-jihadstrijd in

Puntland gemeld. Beide terreurgroepen strijden ook om de steun van de lokale bevolking wat voor de

burgers een potentieel gevaar inhoudt.
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Wat de betwiste gebieden betreft leiden de spanningen tussen Somaliland en Puntland in de regio Sool tot

gewapende incidenten. Begin 2018 verovert Somaliland de stad Tukaraq op Puntland. Ondanks lokale

en internationale bemiddelingspogingen zijn er regelmatig opflakkeringen van geweld in de loop van 2018.

De gevechten verminderen tussen juli 2018 en eind 2018. Tijdens de eerste vier maanden van 2019

worden geen grensincidenten gemeld. Daarnaast hebben er gevechten tussen clans en subclans plaats

en dit vooral voor de toegang tot water en land.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat het

leven of de persoon van burgers in Somaliland, Puntland en de betwiste gebieden actueel niet ernstig

bedreigd wordt als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. Actueel is er

voor burgers uit Somaliland/Puntland/ de betwiste gebieden [aanpassen naargelang concrete herkomst]

aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet.”

Het betoog in het verzoekschrift is niet van die aard dat het afbreuk kan doen aan het voorgaande. Met

het louter verwijzen naar de informatie toegevoegd aan het administratief dossier om het besluit van de

commissaris-generaal te betwisten en het citeren uit recente persartikels en rapporten toont verzoekster

niet aan dat de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt niet correct dan wel niet actueel

zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde conclusies heeft getrokken. De door

verzoekster aangehaalde informatie ligt immers in dezelfde lijn als de informatie waarop de voormelde

analyse van de veiligheidssituatie in de regio Puntland is gesteund.

Waar verzoekster nog verwijst naar het arrest “Sufi en Elmi” van het EHRM en menen dat uit deze zaak

blijkt dat Puntland geen intern vestigingsalternatief biedt voor verzoekers afkomstig uit Zuid- en Centraal

Somalië, wijst de Raad erop hierboven is gebleken dat verzoekster haar herkomst uit Zuid-Somalië niet

aannemelijk kan maken en dat haar nood aan subsidiaire bescherming dient beoordeeld te worden naar

Puntland gezien dit de regio is waar verzoekster leefde, zodat in casu geen toepassing werd gemaakt van

het concept intern vestigingsalternatief. Uit het arrest blijkt tevens dat terugkeerders in Puntland zullen

worden toegelaten indien zij er geboren werden of banden hebben met clans in de regio (EHRM, “Sufi en

Elmi t. Verenigd Koninkrijk”, 28 november 2011, § 267). Gezien verzoekster verklaarde dat zij jarenlang

in Puntland heeft verbleven en haar ongeloofwaardige verklaringen met betrekking tot haar vermeende

herkomst uit Zuid-Somalië als ongeloofwaardig worden beschouwd, kan redelijkerwijze worden

aangenomen dat verzoekster over voldoende banden beschikt met de regio Puntland om aan te nemen

dat zij zonder problemen naar daar kan terugkeren.

De vaststellingen in de bestreden beslissingen op dit punt worden dan ook overgenomen.

Hoewel dit de uitzonderlijke situatie betreft waarbij collectieve elementen een belangrijke rol spelen,

moeten niettemin de verzoeken om internationale bescherming ook systematisch individueel worden

onderzocht en dit in verhouding tot de twee andere in artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet bedoelde

situaties.

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

aangevoerde asielmotieven en de situatie waarbij rekening wordt gehouden met hun persoonlijke

omstandigheden, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande.

Waar uit de door verzoekers neergelegde medische attesten in hoofde van haar zoon blijkt dat deze een

ontwikkelingsachterstand heeft en symptomen vertoont van het autismespectrumstoornis, is de Raad van

oordeel dat hiermee niet wordt aangetoond dat hij bij zijn terugkeer naar Galkayo een groter risico loopt

om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld, temeer nu blijkt dat hij kan terugkeren naar Galkayo

samen met zijn moeder, zodat hij er kan rekenen op haar steun en bescherming.

Zij voert geen andere redenen aan waarom zij en haar zoon niet kunnen terugkeren naar Galkayo in

Puntland.

Verzoekster tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Galkayo, Puntland een reëel risico zouden lopen op

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c), van de Vreemdelingenwet.
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2.5. Verzoekster vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissingen te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoekster heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissingen zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet.

De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak terug te zenden naar

de commissaris-generaal.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partijen worden niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien

door:

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

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


