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 nr. 253 579 van 28 april 2021 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS 

Eugène Plaskysquare 92-94/2 

1030 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Somalische nationaliteit te zijn, op 14 december 2020 

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

staatlozen van 16 november 2020. 

 

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 3 februari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 maart 2021. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de  verzoekende partij en haar advocaat J. JANSSENS loco advocaat 

C. DESENFANS, en van attaché B. DESMET, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die volgens zijn verklaringen op 10 juli 2019 België is binnengekomen, diende op 16 juli 

2019 een verzoek om internationale bescherming in.  

 

1.2. Op 16 november 2020 nam de adjunct-commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing, die verzoeker 

bij aangetekende brief van 17 november 2020 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing die 

luidt als volgt:  

 

“Asielaanvraag: 16/07/2019 

Overdracht CGVS: 11/03/2020 
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U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

(CGVS) op 20 augustus 2020 van 13u tot 17u, bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw 

advocaat, meester Gatunange loco meester Desenfans, was gedurende het hele persoonlijke onderhoud 

aanwezig. 

 

A. Feitenrelaas  

 

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit de stad Qoryoley in het district 

Qoryoley van de regio Lower Shabelle. U behoort tot de Ashraf-clan. Uw familie leeft van de opbrengst 

van landbouwgronden in het dorpje Halambuur. In 2019 opende u zelf een winkel. In april belde Al 

Shabaab u op met de eis om 1000 dollar belasting te betalen. U had niet de financiële middelen om dit te 

doen. In mei werd u door Al Shabaab ontvoerd uit uw winkel. U zat opgesloten in een kamer met drie 

andere mannen. Vijventwintig dagen na uw ontvoering werd het kamp van Al Shabaab aangevallen 

waardoor u de kans zag te ontsnappen. U besloot vervolgens uw land te verlaten.  

 

U vertrok op 27 mei 2019 met de auto naar Addis Abeba in Ethiopië waar u het vliegtuig naar België nam. 

Op 16 juli 2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.  

 

Ter staving van uw verzoek legt u een medisch attest neer.  

 

B. Motivering  

 

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.  

 

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden 

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

 

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

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

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

 

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

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

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

zodat deze kan beslissen over het verzoek om internationale bescherming. De medewerkingsplicht vereist 

dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw 

identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes 

en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk 

gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS, p.2) blijkt uit het geheel van 

de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan 

deze plicht tot medewerking.  

 

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

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

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

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

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

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

zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden vastgesteld dat een 

verzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst, dient te worden besloten 

dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond worden. Een verzoeker 

die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en daardoor het voor de 

asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit een streek waar er 

een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een streek te vestigen 

waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft aan subsidiaire 

bescherming.  
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Zo beschrijft u uw familie als gemiddelde Somalische boeren (CGVS, p. 9). Echter, uw verklaringen over 

hoe jullie als gemiddelde boeren de droogtes van 2011 en van 2016 en 2017 doorkwamen zijn volstrekt 

niet overtuigend. De droogte van 2016 dompelde Somalië onder in een voedselcrisis die miljoenen 

Somaliërs trof. Miljoenen mensen zijn hun regio’s ontvlucht, waarvan de meesten uit uw provincie en uit 

de provincies Bay en Sool. Ziektes en ondervoeding raakten veel Somaliërs, vooral kinderen. De twee 

regenseizoenen van 2016 faalden. Het seizoen van januari tot maart is het droogste van het jaar. Tijdens 

deze maanden overleven de mensen op het platteland op de oogst van het vorige seizoen. Dit droge 

seizoen van begin 2017 was er echter geen oogst om op terug te vallen. Bovendien faalde in, onder 

andere, Lower Shabelle ook het derde opeenvolgende regenseizoen, de Gu die loopt van april tot juni. Er 

werd gevreesd voor een nieuwe hongersnood zoals deze na de droogte in 2011. Deze werd uiteindelijk 

ternauwernood vermeden. Gevraagd te vertellen over jullie situatie tijdens de droogte van 2016 en 2017 

zegt u dat, wat jullie hadden, enorm was geminderd en dat jullie leefden van wat jullie eerder opzij hadden 

gelegd. U voegt nog toe dat andere mensen die niets opzij legden naar betere oorden vertrokken 

(CGVS, p. 12). U zegt verder dat jullie van de vier oogsten per jaar een half jaar lang geen oogst hadden 

(CGVS, p. 12). Gevraagd te vertellen over uw dagelijkse ervaringen tijdens die droogte zegt u vaagweg 

dat, wanneer uw familie iets had, u dat ook had en wanneer ze niets hadden, u ook niets had. U herhaalt 

dat er erge droogte heerste en dat, wanneer er niets op de velden was, jullie dat voelden. U gaat zegt dan 

vreemd genoeg dat het voor de rest het normale leven was (CGVS, p. 12). Dergelijke vage en 

oppervlakkige verklaringen, voor iemand die uitsluitend afhing van de landbouw, zijn maar weinig 

overtuigend, zeker gezien uit informatie blijkt dat reeds meerdere oogsten achtereen mislukten, waardoor 

de loutere verklaring dat jullie overleefden met wat jullie opzij hadden gezet niet aannemelijk is. Gevraagd 

wat er nog meer veranderde in jullie dagelijkse leven voegt u dan nog toe dat jullie voedsel kregen van 

internationale organisaties (CGVS, p. 12). Aangespoord nog meer te vertellen over jullie dagelijkse leven 

en de impact die een dergelijke verwoestende droogte hierop heeft blijft u vage en 

oppervlakkige verklaringen afleggen. U zegt dat de oogst vermindert en dat het voor iedereen anders is. 

Sommigen hebben iets opzij gelegd, anderen niet. Het water vermindert en de handel vermindert. Bij 

sommigen breken ziektes uit (CGVS, p. 13). U wordt veelvuldig aangespoord te vertellen over uw 

persoonlijke ervaringen en de impact die een dergelijke droogte heeft op gemiddelde boeren in Somalië 

maar u kan louter vage, oppervlakkige en algemene verklaringen afleggen. Verder dan dat jullie leefden 

van wat jullie eerder opzij hadden gelegd komt u niet.  

 

Voorts is het opvallend dat u slechts spreekt over een slechte oogst gedurende een half jaar (CGVS, 

p. 12). Uit informatie blijkt dat in 2016 de beide regenseizoenen faalden. Ook het eerste regenseizoen van 

2017 faalde in onder andere Lower Shaballe. Dat u het slechts heeft over een half jaar, hoewel in 

werkelijkheid gedurende anderhalf jaar de regenseizoenen faalden, is opvallend en doet verder twijfelen 

aan uw verblijf in deze regio in 2016 en 2017.  

 

Ook over de voedselhulp van internationale organisaties legt u weinig overtuigende verklaringen af. Zo 

zegt u dat Al Shabaab tegen die organisaties was die voedsel kwamen uitdelen (CGVS, p. 13). Gevraagd 

of die organisaties dan geen problemen kenden met Al Shabaab zegt u dat zij niet op de hoogte waren 

van hun komst en voegt u toe dat Al Shabaab enkel ’s avonds aan de macht is (CGVS, p. 13). Dergelijke 

verklaringen over hoe internationale organisaties door Al Shabaab-gebied – de overheid heeft enkel 

controle in de steden zelf – naar Qoryoley konden komen zijn niet geloofwaardig. Gevraagd of die 

internationale organisaties dan overal in Somalië kunnen geraken zegt u: “daar waar die mannen aan de 

macht zijn kunnen ze niet zomaar gaan, maar andere plaatsen waar ze niet aan de macht zijn kunnen ze 

wel komen” (CGVS, p. 13). Gezien deze organisaties door Al Shabaab-gebied moeten om in Qoryoley-

stad te geraken houden uw verklaringen hierover maar weinig steek. Nog later zegt u dat Al Shabaab daar 

niet aan de macht was om vervolgens dan weer toe te voegen dat de organisaties niet alleen komen maar 

met militairen (CGVS, p. 13). Gevraagd of die konvooien dan aangevallen worden zegt u dat die soms 

aangevallen kunnen worden (CGVS, p. 13). U heeft hier echter geen idee van of dit daadwerkelijk gebeurd 

is (CGVS, p. 14). Dergelijke onsamenhangende en inconsistente verklaringen over hoe deze 

internationale organisaties tot in Qoryoley geraakten om voedselhulp te bedelen, waarvan jullie overleven 

afhing, kunnen er geenszins van overtuigen dat u in die periode in Qoryoley woonde.  

 

Ook over uw ervaringen tijdens de droogte van 2011 zijn uw verklaringen kort, vaag en oppervlakkig. In 

2010 en 2011 heerste een droogte die uiteindelijk aan 260.000 mensen het leven kostte. In de provincies 

Lower Shabelle en Bakool werd door de Verenigde Naties een hongersnood uitgeroepen. Gevraagd te 

vertellen over uw dagelijks leven en uw ervaringen tijdens deze droogte vraagt u vreemd genoeg: “de 

uitleg die ik u daarnet heb gegeven of een ander uitleg”. Nogmaals gevraagd te vertellen over uw 

ervaringen tijdens de droogte van 2011 zegt u dat de oogst mislukte en herhaalt u dat u de problemen die 

uw familie kreeg eveneens kreeg. U voegt nog toe dat de handel verminderde (CGVS, p. 14).  
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Gevraagd om nog meer te vertellen herhaalt u dan ontwijkend dat er ook een droogte was in 2016 en 

2017 – ondanks het feit dat u hier voordien reeds uitgebreid over bevraagd werd. Opnieuw gevraagd om 

te vertellen over de droogte van 2011 herhaalt u opnieuw uw verklaringen van de droogte van 2016 en 

2017, namelijk dat jullie een half jaar geen oogst hadden en dat jullie voldoende opzij hadden gelegd om 

van te leven. U vraagt of u nog verder moet vertellen en voegt nog toe dat er schaarste aan water was en 

dat er ziektes uitbraken (CGVS, p. 14). Gevraagd om meer vanuit uw eigen ervaringen en die van uw 

familie te vertellen herhaalt u louter dat jullie overleefden met wat jullie opzij hadden gezet en dat de 

handel was verminderd, en herhaalt u nogmaals dat jullie zes maanden erge droogte hebben gevoeld en 

dat jullie middelen waren verminderd (CGVS, p. 14). Het hoeft geen betoog dat dit geenszins doorleefd 

en spontaan overkomt en er niet van kan overtuigen dat u, die uitsluitend afhing van de landbouw, in die 

periode in Lower Shabelle verbleef, waar toen een hongersnood heerste. U wordt erop gewezen dat 

tijdens die droogte honderdduizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen en 

gevraagd hoe het komt dat jullie, als gemiddelde boeren, schijnbaar zo weinig problemen hadden in deze 

periode, maar u bevestigt louter dat er inderdaad veel slachtoffers zijn gevallen toen en voegt toe dat uw 

vader en oom de velden zo organiseerden dat jullie niet zo hard zouden worden getroffen (CGVS, p. 14).  

 

Uit bovenstaande blijkt dat u geenszins kan aantonen in Qoryoley te hebben verbleven tijdens de droogtes 

van 2011 en van 2016 en 2017.  

 

Daarnaast legt u ook aberrante verklaringen af over het kweken en oogsten van maïs. Gevraagd naar het 

moment waarop maïs wordt geoogst, stelt u dat dit elke drie maanden gebeurde. Gevraagd of jullie dan 

vier keer per jaar maïs oogsten, antwoordt u bevestigend (CGVS, p. 6 en 8). Uit informatie beschikbaar 

op het CGVS blijkt evenwel dat er per jaar slechts twee oogsten van maïs gebeuren in de regio Lower 

Shabelle. Dat u, als zoon van een familie die voornamelijk overleefde van de verkoop van maïs die op 

hun eigen velden werd gekweekt (CGVS, p. 5), hierover compleet afwijkende verklaringen aflegt, zet de 

geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel en herkomst uit een landbouwregio ernstig op de helling.  

 

Ook aangaande uw geografische kennis kunnen er opmerkingen gemaakt worden. Zo zegt u dat u heel 

uw leven in de stad Qoryoley heeft gewoond (CGVS, p. 3). Gevraagd of u nog familie ergens anders heeft 

zegt u dat uw vader een landbouwveld heeft in het dorp Halambuur (CGVS, p. 4). Gevraagd of u nog 

andere familie, zoals neven, ooms of tantes, heeft die ergens anders wonen zegt u: “nee, enkel in 

Qoryoley” (CGVS, p. 4). Gevraagd op welke plaatsen in Somalië u al bent geweest, voor eender welke 

reden, zoals het bezoeken van mensen, zegt u dat u nergens bent geweest (CGVS, p. 9). U zou zelfs nog 

nooit op jullie landbouwgrond zijn geweest in Halambuur op slechts een kilometer van Qoryoley (CGVS, 

p. 5). Het is dan opvallend dat u wel een twintigtal dorpen weet te vermelden en te plaatsen alsof u 

doorheen uw leven vaak doorheen uw regio reisde – “aan deze kant is Hero Kuwet” en “als je in Bula 

Shakh bent, aan andere kant is Habdumen, Jesira is gelegen richting zee, als je verder gaat heb je ahmed 

gure, bufo, mashale” (CGVS, p. 16, 17 en 25). Dit komt dan ook uiterst ingestudeerd over. Dat u zelfs nog 

nooit op jullie eigen veld in Halambuur op slechts een kilometer van de stad zou zijn geweest maar al die 

dorpen in uw district zou kennen en weten te plaatsen roept ernstige vragen op over de doorleefdheid 

van uw verklaringen. Hierbij dient overigens nog te worden opgemerkt dat u ook de afstand van de stad 

Qoryoley tot aan Halambuur verkeerd inschat. U stelt dat het ongeveer 15 minuten rijden is met de auto 

om daar te geraken (CGVS, p. 5). Zoals hierboven reeds werd opgemerkt bevindt Halambuur zich slechts 

op één kilometer van Qoryoley. Dat u niet in staat bent om een correcte inschatting te maken van de 

afstand tussen uw woonplaats en de velden van uw familie, die jullie voornaamste bron van inkomsten 

waren, doet in ernstige mate afbreuk aan uw voorgehouden herkomst.  

 

Bovendien legt u ook met betrekking tot het enige dorp waar u wel zou zijn geweest, met name Jesira 

waar u passeerde nadat u van Al Shabaab was ontsnapt, incoherente en foutieve verklaringen af. Uit 

informatie blijkt dat dit dorp langs de weg ligt, een kilometer buiten de stad. Er ligt niets tussen Jesira en 

Qoryoley in. Het is vreemd dat u, op de vraag hoever van de stad dit dopje ligt, u zegt dat dit een kwartier 

rijden met de wagen is (CGVS, p. 25). Gezien dit dorp op slechts een kilometer van de stad ligt is dit 

opvallend. Gevraagd of er nog iets tussen Jesira en Qoryoley in ligt zegt u: “nee, ja meerdere daartussen” 

(CGVS, p. 25). Gevraagd wat er dan tussenin ligt zegt u: ”Ibreno, bulo shekh, als je in bula shakh bent, 

aan andere kant is habdumen, jesira is gelegen richting zee, als je verder gaat heb je ahmed gure, bufo, 

mashale” (CGVS, p. 25). Gezien er volgens de kaart en satellietbeelden niets tussen beide inligt zijn dit 

zeer opmerkelijke verklaringen. Gevraagd ter bevestiging of dit allemaal tussen Jesira en Qoryoley inligt 

zegt u dan weer van niet (CGVS, p. 26). Dat u niet eenduidig op deze vraag kan antwoorden doet verder 

twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.  
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Verder zegt u over de weg van Qoryoley naar Jesira dat men, wanneer men de stad uitkomt, de brug 

moet nemen en dat die weg u naar Jesira brengt (CGVS, p. 26). Echter, uit de kaart en satellietbeelden 

blijkt dat er helemaal geen brug tussen Qoryoley en Jesira inligt. De weg naar Jesira blijft ten noorden van 

de Shabelle-rivier.  

 

Evenmin kan u zeggen naar welk district of stad de weg - naar het westen zoals u zegt - richting Halambuur 

en Goorgal, het verste dorp dat u noemt op een achttal kilometer van Qoryoley, verder doorloopt. Deze 

vraag wordt u verschillende malen gesteld maar uiteindelijk zegt u het niet te weten (CGVS, p. 16 en 17). 

Gevraagd of er zich nog districten of steden ten westen van Qoryoley bevinden zegt u ontwijkend: “er zijn 

die kanten zoals de oosten, marka, adde en barawe, dat is aan de kanten van de zee” (CGVS, p. 17). 

Volgens de kaart loopt de weg ten westen van Qoryoley door naar het district Kurtunwarey, waarvan de 

hoofdstad nog steeds onder controle van Al Shabaab staat.  

 

Ook het dorp Wehel, het eerste dorp gelegen op de grote weg westwaarts uit de stad Qoryoley, lijkt u niet 

te kennen of plaatst u volkomen in de verkeerde richting. Gevraagd of u het dorp Wehel kent zegt u: “ja, 

wehelo”. Gevraagd waar dit ligt zegt u dat het in het oosten ligt. Ter bevestiging gevraagd welke richting 

het oosten is zegt u dat het zonsopgang is. Echter, zoals reeds aangehaald ligt Wehel ten westen van 

Qoryoley.  

 

Verder is het opmerkelijk dat jullie als gemiddelde boeren na een decennium van droogtes en 

verschillende tegenvallende regenseizoenen de financiële middelen hadden om u met het vliegtuig naar 

België te laten reizen, een reis die 10.000 dollar kostte (CGVS, p. 10). Dit, terwijl de meeste Somaliërs 

een lange en gevaarlijke tocht doorheen Afrika moeten ondernemen met op het einde de oversteek van 

de Middellandse Zee. Uw verklaringen over het bekostigen van deze reis kunnen echter niet overtuigen. 

Zo zegt u dat uw vader hiervoor twee stukken grond naast uw huis en dat van uw vader heeft verkocht 

voor elk exact 5.000 dollar (CGVS, p. 10 en 11). U weet echter niet aan wie deze grond werd verkocht. 

Gevraagd wat die mensen met de grond hebben gedaan zegt u opnieuw dit niet te weten en voegt u toe 

dat zij waarschijnlijk daarop een huis zouden bouwen (CGVS, p. 11). Dat u geen enkele informatie zou 

hebben over wie die twee stukken grond naast jullie huis heeft gekocht, waardoor u de middelen had om 

– ondertussen reeds bijna anderhalf jaar eerder – uw land te ontvluchten en naar België te reizen, is 

weinig aannemelijk, zeker gezien dit gronden betreft die naast jullie eigen huizen liggen. Gevraagd 

te verklaren hoe het komt dat u niets weet over deze mensen die ervoor zorgden dat u het land kon 

ontvluchten en de grond naast jullie huis kochten om er zelf een huis te zetten, zegt u louter dat u in al die 

tijd slechts een keer contact heeft gehad met uw familie en zegt u over dit contact het volgende: 

“bespreking vooral hoe het gaat met u, met mij, met hen, dat ik nog gezocht word, maar we hebben niet 

meer gesproken over die gronden” (CGVS, p. 11 en 12). Er kan verwacht worden dat u na al die tijd iets 

over zou moeten zijn te weten gekomen over de personen die een dergelijke invloed hebben gehad op 

het verloop van uw verdere leven. Dat u geen geloofwaardige verklaring weet te bieden voor hoe jullie als 

gemiddelde boeren in Lower Shabelle aan een dergelijke som geld zijn gekomen om u met het vliegtuig 

naar België sturen doet verder twijfelen aan uw beweerde herkomst.  

 

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

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

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Somalië kan er evenmin enig geloof worden 

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

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

evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben 

voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor 

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te 

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade 

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

 

Het door u neergelegde medische attest doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Hierin wordt 

louter vaststelling gemaakt van enkele littekens. Dit biedt geen enkele informatie over uw herkomst.  

 

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

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het 

ongeloofwaardige asielrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, §2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden 

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict 

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een 
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burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter 

door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet 

bedoelde ernstige bedreiging.  

 

De algemene veiligheidssituatie in Somalië wordt grotendeels bepaald door een langdurig aanslepend 

intern gewapend conflict, waardoor zeer veel Somaliërs intern ontheemd zijn of hun toevlucht hebben 

genomen in het buitenland. Het geweldsniveau en de impact van het gewapend conflict zijn bovendien 

regionaal erg verschillend. Zo bestaan er fundamentele verschillen tussen de situatie in Mogadishu en 

Noord-Somalië enerzijds en de rest van Zuid- en Centraal-Somalië anderzijds. Het aantonen van de 

werkelijke regio van herkomst en de laatste verblijfplaats(en) binnen Somalië is dan ook essentieel, 

vermits er op grond van artikel 48/5, § 3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is 

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

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

met betrekking tot de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van 

artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn 

Somalische nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe 

geen bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw 

persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of 

feitelijke herkomst uit Somalië.  

 

U werd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS dd. 20 augustus 2020 nochtans 

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw 

identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes 

en reisdocumenten. U werd er vervolgens op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar 

uw Somalische nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming 

van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst 

naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent uit Somalië afkomstig bent en/of 

dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk 

is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven uw verzoek om 

internationale bescherming correct te beoordelen rekening houdend met al uw verklaringen. Er werd tot 

slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden u 

gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft verbleven en geen correct zicht 

biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u aangehaalde nood aan 

bescherming aannemelijk maakt.  

 

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft 

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden 

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden 

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw 

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u 

voor uw aankomst in België in Somalië of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke 

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt, 

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een 

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.  

 

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en 

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming aan te reiken. 

Het CGVS erkent tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u 

aangebrachte elementen moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van 

herkomst en dat het er toe gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, 

elementen zijn die wijzen op een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te 

onderzoeken. Een onderzoek in die zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in 

verband met uw land van herkomst, en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen 

en de door u overgelegde stukken dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen 

voorhanden zijn die wijzen op een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade 

bij terugkeer.  

 

C. Conclusie  
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin 

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor 

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift een schending aan van de volgende bepalingen:  

 

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

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

48/ 48/6 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29.07.1991 

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikelen 17 en 27 van 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, algemene rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur, 

waaronder meer bepaald, het zorgvuldigheidsbeginsel.” 

 

Verzoeker citeert artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet en voert hierbij aan dat er geen grondige 

analyse werd uitgevoerd van de relevante informatie die hij heeft voorgelegd, rekening houdend met zijn 

specifiek profiel.  

 

Verzoeker gaat vooreerst in op de motivering in de bestreden beslissing dat geen geloof kan worden 

gehecht aan zijn verklaringen omtrent zijn herkomst. Als voorafgaande opmerking voert verzoeker in dit 

verband aan dat het onderzoek van de commissaris-generaal gebrekkig was, nu hij zich beperkte tot het 

stellen van vragen over droogtes doch er geen vragen werden gesteld over de veiligheids- of politieke 

situatie, die het zouden mogelijk gemaakt hebben om verzoekers verblijf in Qoryoley vast te stellen. Hij 

meent aldus dat de commissaris-generaal niet voldaan heeft aan zijn zorgvuldigheidsplicht en citeert in 

dit verband uit het “Handvest van het persoonlijke onderhoud” en rechtspraak van de Raad van de State. 

 

Verzoeker stelt verder dat hij een oprechte inspanning heeft geleverd om zijn verzoek om internationale 

bescherming aannemelijk te maken en meent dat hem het “voordeel van de twijfel” toegekend moet 

worden. Er zijn voldoende elementen om zijn verklaringen als vastgesteld te beschouwen. Hij betwist de 

motieven in de bestreden beslissing op de verschillende punten als volgt:  

 

“1. Aangaande zijn ervaring van de droogtes 

Verzoeker volhardt met zijn verklaringen en vindt het CGVS te strikt. Zoals verzoeker heeft uitgelegd, 

heeft zijn familie, net als andere gezinnen, geleefd van hun reserves van verleden jaren en van 

voedselpakketten die door internationale organisaties zijn uitgegeven. Ze hadden niet slechts reserves 

van 2016, maar ook van eerdere jaren. In tegenstelling tot andere gezinnen hoefde verzoeker zijn dorp 

niet te verlaten. Het was een moeilijke periode, waarover verzoeker een schets probeerde te geven 

gedurende zijn onderhoud, maar hij begreep niet dat hij zich moest verdiepen in de concrete details van 

zijn dagen. Hij vindt het ook moeilijk om meer specifiek te zijn, gezien het feit dat het een jaar en half heeft 

geduurd. Het kan hem dus niet worden verweten dat de verzoeker brede verklaringen heeft afgelegd.  

In dit verband merken we op dat het CGVS vooral spontane verklaringen van verzoeker verwachtte. Het 

criterium van de spontaniteit is echter slechts één van de indicatoren om de geloofwaardigheid van de 

verklaringen van een asielzoeker te beoordelen. 

Het loutere feit dat een verzoeker in zijn verklaringen geen spontaniteit aantoont, laat het CGVS niet toe 

de aangevoerde feiten niet als vaststaand te beschouwen zonder met andere middelen (specifieke 

(gesloten) vragen) te hebben getracht de informatie te verkrijgen die nodig is om zich een oordeel te 

vormen over de realiteit van zijn of haar verklaringen. 

Verzoeker betwist in dit verband dat hij zegde dat hij slechts een slechte oogst had gedurende een 

halfjaar, maar bedoelde dat er in totaal ongeveer 6 maanden waren gedurende het welke ze niet konden 

oogsten. 

Wat betreft de impact van Al-Shabaab op de voedselhulp, wenst verzoeker te herhalen dat Al- Shabaab 

de controle over het dorp niet had en dat Al-Shabaab niet direct zich kon verzeten tegen de 

voedseldelingen. Deze voedselkonvooien waren meestal vergezeld door militaire konvooien, wat beperkte 

het aantal van aanvallen. Verzoeker betwist niet dat er misschien aanvallen op de weg naar Qoryoley 

waren, maar hij kan hen niet specifiek herinneren. Bovendien waren burgers vaak niet altijd op de hoogte 

van de aankomst van een konvooi en, als gevolg, kunnen ze niet realiseren dat een konvooi afwezig was. 

 

2. Aangaande de oogsten van mais 
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Verzoeker betreurt hier een misverstand tussen hem en de bescherming officier. Hij wilde zeggen dat er 

vier seizoenen waren, twee waar ze zaaiden, twee waar ze oogstten. 

 

3. Aangaande het veld in Halambuur 

Verzoeker volhardt met zijn verklaringen dat hij in de velden niet moest werken. Zijn oom zorgde voor het 

bewerken van het veld, met andere mannen. Na de oogsten was zijn vader verantwoordelijke om de 

producten te verkopen. Soms hulp verzoeker zijn vader. Verzoeker had dus geen redenen om naar het 

veld te gaan en vindt, als gevolg, de conclusie van het CGVS ongegrond. 

Verzoeker heeft ook nooit precies gevraagd wat de afstand tussen het huis en dit veld was. Hij heeft het 

slechts gehoord, en het was altijd een schatting. 

 

4. Aangaande zijn geografische kennis van de omgeving 

De verwerende partij vindt het dan niet aannemelijk dat verzoeker verschillende dorpen kan benoemen, 

en deze correct lokaliseren. 

In dit verband, wenst verzoeker te verduidelijken dat zijn dorp het centrale dorp is waar de verschillende 

commerciële uitwisselingen tussen de verschillende handelaars van de naburige dorpen plaatsvinden. De 

verzoeker stond zelf in contact met deze handelaren sinds zijn vader hun gewassen verkocht en 

vervolgens via zijn eigen kleine bedrijfje. Ze spraken veel met elkaar, en hij leerde zo waar de handelaren 

vandaan kwamen en waar de dorpen zich bevonden. 

Echter weet verzoeker niet alles, omdat hij zichzelf het dorp nooit heeft verlaten. Alles dat hij weet, heeft 

hij het gehoord van andere mensen. 

Dit maakt uitleggen zijn lacunaire verklaringen over Wehel en het district die richting Oost ligt. 

 

5. Aangaande de weg naar Jesira 

Aangaande deze deel van de beslissing, betreurt verzoeker verschillende misverstanden tussen hem en 

de bescherming officier. 

Om naar Jesira te gaan, moet u een weg in de stad nemen. Op een gegeven moment splitst deze weg 

zich in tweeën. Een van de twee wegen gaat over de brug, de andere gaat langs de rivier richting Jesira 

(zie administratieve dossier). De verzoeker wilde niet zeggen: neem de brug, maar de weg naar de brug. 

Hij betreurt hier een verkeerde vertaling van zijn verklaringen. 

Zo heeft hij ook verschillende dorpen benoemd, maar hij heeft duidelijke uitgelegd dat die dorpen niet op 

de weg waren, maar in de buurt, des temeer dat het slechts 1 km. 

Wat betreft de duur van het ritje, wenst verzoeker te verduidelijken dat het is vijftien minuten vanuit zijn 

huis en dat de weg een behoorlijk chaotische zandweg is, dus men rijdt uiteindelijk heel langzaam. 

Volgens de verzoeker, is de beoordeling van het CGVS niet correct.” 

 

Verzoeker benadrukt nog dat hij thans in zijn verzoekschrift een geboortecertificaat (verzoekschrift, 

stuk 14) neerlegt om zijn herkomst uit Qoryoley aan te tonen. Dit document vormt een begin van bewijs 

dat zijn verklaringen bevestigt en moet worden onderzocht door de instanties, aldus verzoeker. Hij citeert 

in dit verband uit rechtspraak van de Raad.  

 

Verzoeker voert verder aan dat hem de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden toegekend op 

basis van zijn problemen met Al-Shabaab. Wat de “kwalificatie” betreft, wijst hij erop dat hij zijn land van 

herkomst heeft verlaten omdat hij werd ontvoerd door Al-Shabaab in 2019 omdat hij de door hen geëiste 

belasting niet kon betalen. Verzoeker geeft verder een korte theoretische toelichting over de subsidiaire 

beschermingsstatus en benadrukt dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 

48/4, § 2, a), en b), van de Vreemdelingenwet, omdat zal worden aangetoond dat de grieven van de 

commissaris-generaal onvoldoende zijn om de ernst van de door verzoeker ondergane vrees in vraag te 

stellen. 

 

Wat de geloofwaardigheid van zijn relaas betreft, wijst verzoeker eerst naar hetgeen werd uiteengezet 

over zijn herkomst (zie supra) en benadrukt dat de motieven in de bestreden beslissing op dit punt moeten 

worden verworpen. Hij meent verder dat, ook al bestaat er nog twijfel over zijn herkomst, de 

geloofwaardigheid van zijn problemen met Al-Shabaab dient te worden geanalyseerd, omdat anders de 

“gevolgde cascade-redenering” het onmogelijk maakt zijn problemen met Al-Shabaab aan te tonen, ook 

al zijn deze volgens hem in wezen consistent. Hij citeert hierbij uit rechtspraak van de Raad waaruit blijkt 

dat het objectief risico primeert op de soms onduidelijkere verklaringen over bepaalde aspecten van een 

relaas.  

 

Verzoeker benadrukt verder dat de bestreden beslissing geen andere argumenten bevat om zijn relaas 

als ongeloofwaardig te beschouwen, met uitzondering van het motief over zijn gebrekkige verklaringen 
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over de verkoop van de grond door zijn vader. In dit verband licht hoe toe dat: “Verzoeker bevestigt dat 

hij zijn ouders niet om meer informatie heeft gevraagd. Ten tijde van de verkoop was hij in Ethiopië. 

Vervolgens, toen hij zijn ouders aan de telefoon had, vroeg hij hen hoe het ging, etc., maar vroeg hij niet 

om meer details over zijn twee verkopen, niet vanwege een gebrek aan belangstelling, maar omdat dit 

zijn situatie niet zou hebben veranderd. De identiteit van de kopers was voor hem niet essentieel, temeer 

dat het niet ging om land dat zijn ouders gebruikten om te oogsten.” Hij acht de motivering van de 

commissaris-generaal subjectief en ongegrond en meent dat deze moet worden verworpen.  

 

Verzoeker besluit dat, rekening houdend met zijn verklaringen en de afwezigheid van “enige andere 

gegrond argument” van de commissaris-generaal, zijn relaas als geloofwaardig en vastgesteld moet 

worden beschouwd.  

 

Verzoeker vraagt verder dat artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet wordt toegepast. Het feit dat hij in het 

verleden reeds vervolgd werd, leidt tot het vermoeden dat hij in geval van een terugkeer opnieuw zal 

worden vervolgd. De commissaris-generaal heeft niet aangetoond dat er geen risico meer bestaat dat 

deze vervolging in geval van terugkeer zich niet opnieuw zal voordoen of dat verzoeker toegang zal 

hebben tot effectieve bescherming van de autoriteiten.  

 

Verzoeker voert verder aan dat hem de subsidiaire beschermingsstatus dient te worden toegekend op 

basis van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet ten gevolge van de veiligheidssituatie in Somalië. 

Hij wijst erop dat, waar de commissaris-generaal uiteindelijk geen specifieke analyse maakt van de 

veiligheidssituatie en de nood aan subsidiaire bescherming op grond van voormeld artikel omdat 

verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij uit Qoryoley afkomstig is, hij op basis van hetgeen voorafgaat 

voldoende heeft aangetoond dat hij uit Qoryoley afkomstig is en dat de veiligheidssituatie in Lower 

Shabelle de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus rechtvaardigt.  

 

Verzoeker geeft een theoretische toelichting over het begrip van een gewapend conflict en het arrest 

Elgafaji en stelt dat er volgens verschillende bronnen niet kan worden uitgesloten dat er in Somalië sprake 

is van een intern gewapend conflict. Hij citeert hierbij uit informatie van EASO en ARC (verzoekschrift, 

stukken 3-4) en benadrukt dat er in Lower Shabelle sprake is van een conflict tussen clans en de 

gevechten vooral plaatsvinden tussen AMISOM en de Somali National Army aan de ene kant en Al-

Shabaab en clanmilities aan de andere kant. Hij citeert vervolgens uit informatie van het Nederlandse 

Ministerie van Buitenlandse Zaken, CT en UK Home Office (Ibid., stukken 5-7) en voert aan dat de 

beschikbare informatie de aanwezigheid van Al-Shabaab in de regio bevestigd, hetgeen geleid heeft tot 

veel gevechten tussen de overheid en Al-Shabaab, en dat tevens blijkt dat het geweld dat in het bijzonder 

gepleegd wordt door Al-Shabaab als willekeurig kan worden beoordeeld. Hij citeert verder uit de informatie 

van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en EASO met betrekking tot het aantal 

burgerslachtoffers en incidenten in de regio. Verder voert hij, onder citering van de informatie van ARC, 

aan dat het geweld gepleegd door de clanmilities ook willekeurig is. Hij citeert nog uit voormelde informatie 

van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, EASO en UK Home Office en uit informatie van 

ACCORD, GardaWorld en Wikipedia waaruit volgens hem blijkt dat het geweld in Lower Shabelle van een 

hoge intensiteit is en er incidenten op wekelijkse basis plaatsvinden, zodat de situatie in Lower Shabelle, 

in het bijzonder op het platteland, volatiel blijft. Het aantal geweldincidenten fluctueert maar blijft altijd 

hoog. Gezien de aanvallen en de aanslagen van deze vorige maanden, is het geweld tegen deze burgers 

niet doelgericht omdat dat geweld elke persoon zonder onderscheid kan raken (en niet alleen leden van 

de politie, van het leger of een bepaalde groep van de bevolking). Dit willekeurig geweld veroorzaakt aldus 

een ernstige bedreiging van zijn leven in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet, aldus 

verzoeker. 

 

Indien de herkomst van verzoeker niet bewezen wordt geacht, meent verzoeker dat de motivering in de 

bestreden beslissing in ieder geval in strijd blijft met artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet en artikel 3 van 

het EVRM. Verzoeker geeft een theoretische toelichting en benadrukt dat de commissaris-generaal zijn 

herkomst uit Somalië niet in twijfel trekt. Hij meent dat dit betekent dat hij naar Somalië zal worden 

teruggestuurd en de commissaris-generaal aldus impliciet een terugkeer voorziet in Mogadishu of een 

andere stad. Hij benadrukt dat, zelfs indien er regionale verschillen bestaan, de situatie in Somalië in het 

algemeen zeer precair is. Verzoeker citeert hierbij uit de informatie van het Nederlandse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, UK Home Office, Amnesty International, Human Rights Watch, USDOS en de VN-

Veiligheidsraad (Ibid., stukken 5, 7, 10-13) en benadrukt dat burgers vaak het slachtoffer zijn van 

aanslagen door Al-Shabaab en door wetshandhavingsinstanties. Verder benadrukt hij dat het dagelijkse 

leven van inwoners in Somalië beïnvloed wordt door het geweld en de voedselonveiligheid.  



  

 

 

RvV  X - Pagina 10 

Hij citeert uit de voormelde informatie van het UK Home Office en benadrukt, onder verwijzing naar 

rechtspraak van het EHRM, dat deze kwalitatieve criteria even belangrijk zijn dan het aantal 

geweldincidenten of doden. Hij besluit hieruit dat het risico dat een terugkeer naar Somalië tot een 

schending van artikel 3 van het EVRM kan leiden bevestigd is door een aantal bronnen.  

 

Hij meent dat, gelet op de veiligheidssituatie in Somalië, de commissaris-generaal een “mogelijk gebied 

van terugkeer moest overwegen, zodat de terugkeer niet artikel 3 EVRM schendt”. Hij acht het meest 

logisch dat hij zal worden teruggestuurd naar Mogadishu, doch citeert uit informatie van UNCHR waaruit 

blijkt dat Mogadishu niet automatisch een goed vestigingsalternatief betreft, alsook dat in andere steden 

de situatie van intern ontheemden precair is. Verzoeker stelt dat “Gezien het objectieve risico van 

vernederende of onmenselijke behandeling in geval van terugkeer naar Somalië, als gevolg van de 

veiligheidssituatie in Somalië en de situatie van IDP’s, is de verzoekende partij van mening dat de 

verwerende partij kon niet afzien van een analyse van een terugkeer “alternatief’ die Artikel 3 EVRM zou 

eerbiedigen.” Hij meent verder dat dergelijke analyse rekening moet houden met zijn individuele situatie, 

waaronder zijn clan en citeert hierbij uit informatie van UK Home Office en UNHCR. De commissaris-

generaal heeft echter geen individuele beoordeling gemaakt, aldus verzoeker.  

 

Gelet op het voorgaande, besluit verzoeker dat de motivering in de bestreden beslissing onvoldoende, 

inadequaat en incorrect is om een negatieve beslissing te nemen wat zijn problemen met Al-Shabaab 

betreft. Hij meent dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voor bijkomend onderzoek naar zijn 

problemen met Al-Shabaab. Hij stelt dat zijn verklaringen als aannemelijk en geloofwaardig moeten 

worden beschouwd, indien nodig op basis van “het voordeel van de twijfel”. Rekening houdende met de 

veiligheidssituatie in Lower Shabelle, zijn er ook voldoende elementen om zijn reëel risico op ernstige 

schade in geval van een terugkeer als aannemelijk te beschouwen, aldus verzoeker.  

 

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep voegt verzoeker volgende stukken toe aan het verzoekschrift:  

 

- het EASO-rapport “Somalia: Security situation” van december 2017 (stuk 3);  

- het rapport “Situation in South and Central Somalia (including Mogadishu)” van ARC van 25 januari 2018 

(stuk 4); 

- het rapport “Country of origin information report on South and Central Somalia” van het Nederlandse 

Ministerie van Buitenlandse Zaken van maart 2019 (stuk 5);  

-  het artikel “Al Shabaab area of operations” van Critical Threats van 5 oktober 2018 (stuk 6);  

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

situation” van UK Home Office van november 2020 (stuk 7);  

- het artikel “Security situation in Somalia” van ACCORD van 28 augustus 2020 (stuk 8);  

- het artikel “Somalia: Militants assault bases in Lower Juba and Lower Shabelle regions May 3-4” van 

GardaWorld van 5 mei 2020 (stuk 9);  

- het rapport “Somalia - 2019” van Amnesty International (stuk 10);  

- het “World Report 2020 – Somalia” van Human Rights Watch van 14 januari 2020 (stuk 11); 

- het “Country Report on Human Rights Practices 2019 – Somalia” van USDOS van 11 maart 2020 

(stuk 12);  

- het “Situation in Somalia – Report of the Secretary-General” van de UN Security Council van 13 augustus 

2020 (stuk 13); 

- een geboortecertificaat in hoofde van verzoeker opgesteld op 3 februari 2002 (stuk 14).  

 

2.1.3. In een aanvullende nota van 12 januari 2020 legt verzoeker nog zijn huwelijksakte (stuk 1) neer.  

 

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 verzoeker al dan niet beantwoordt 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.  

 

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, en een theoretische toelichting 

over een aantal van deze bepalingen, laat op zich niet toe om vast te stellen dat hij nood heeft aan 

internationale bescherming. 
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2.3. De bestreden beslissing motiveert terecht dat verzoeker de aangehaalde vervolgingsfeiten niet 

aannemelijk heeft gemaakt. De Raad stelt vast dat verzoeker met zijn betoog in het verzoekschrift de 

omstandige motivering in de bestreden beslissing niet in een ander daglicht stelt. Hij ontkent slechts de 

vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan zijn identiteit en regio van herkomst en 

minimaliseert de bevindingen van de commissaris-generaal omtrent de geloofwaardigheid van zijn 

verklaringen over zijn regio van herkomst. Na lezing van het administratief dossier treedt de Raad de 

commissaris-generaal evenwel bij dat verzoeker zijn herkomst uit Qoryoley, in het district Qoryoley in de 

provincie Lower Shabelle in Somalië niet aannemelijk maakt.  

 

De Raad is vooreerst van oordeel dat verzoekers verklaringen over zijn levensomstandigheden in zijn 

vermeende regio van herkomst ongeloofwaardig zijn. Zo acht de Raad het geheel niet aannemelijk dat 

verzoeker, die verklaarde geboren te zijn in 1990 en aldus ongeveer 29 jaar oud was ten tijde van zijn 

vertrek uit Somalië in mei 2019 (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 3 en 10), verklaarde dat 

hij nooit gewerkt heeft tot hij in januari 2019 een winkel begon (Ibid., p. 6). Dit geldt temeer nu uit zijn 

verklaringen blijkt dat zijn vader noch moeder nog werkte en zijn familie financieel onderhouden werd door 

de inkomsten van zijn oom die de velden van de familie bewerkt (Ibid., p. 4-5), zodat redelijkerwijze kan 

worden verwacht dat verzoeker ook op de velden van zijn oom zou dienen te helpen. Dat verzoeker 

verklaarde dat hij enkel thuisbleef met zijn vader en soms ging voetballen en groenten naar de markt 

bracht (Ibid., p. 6), is dan ook niet aannemelijk en toont aan dat verzoeker geen zicht wil bieden op zijn 

levensomstandigheden voor zijn komst naar België.  

 

De bestreden beslissing oordeelde verder terecht dat de geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen 

over zijn profiel en regio van herkomst worden ondergraven door zijn vage, niet-doorleefde, lacunaire, 

incorrecte en ongeloofwaardige verklaringen over (i) de droogtes in zijn regio van herkomst in 2011 en 

2016-2017, (ii) de oogsttijden van mais en (iii) zijn geografische kennis van zijn regio van herkomst.  

 

Verzoeker herhaalt in zijn verzoekschrift zijn verklaringen over de manier waarop zijn familie de periodes 

van droogte in zijn herkomstregio in 2016-2017 heeft beleefd, doch hij doet hiermee geen afbreuk aan de 

pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissing dat verzoekers verklaringen op dit punt 

vaag, ondoorleefd, ongeloofwaardig en foutief zijn. Het verweer dat hij niet wist dat hij gedetailleerd diende 

te antwoorden en het moeilijk vond om specifiek te zijn, gelet op het feit dat de droogte in 2016-2017 

ongeveer anderhalf jaar duurde, kan niet worden aanvaard ter verschoning van de vaststellingen in de 

bestreden beslissing met betrekking tot verzoekers verklaringen over de droogteperiodes in zijn regio. Uit 

de beschikbare informatie (Landeninformatie, stuk 6, nrs. 1-3) blijkt immers dat de droogte in 2011 de 

ergste in zesendertig jaar betrof en hard toesloeg in Zuid- en Centraal Somalië. De situatie, zeker voor 

families die steunen op landbouw, zoals verzoekers familie, en de voedselschaarste was zo erg in Somalië 

dat dit werd beschouwd als een humanitaire ramp. Ook de droogte in 2016-2017 sloeg hard toe in Zuid- 

en Centraal Somalië en had een voedselcrisis tot gevolg omdat er in de twee regenseizoenen van 2016 

en het eerste regenseizoen van 2017 geen regen viel, waarbij een tweede hongersnood ternauwernood 

vermeden werd. De Raad is dan ook van oordeel dat van verzoeker, die verklaarde afkomstig te zijn uit 

een landbouwfamilie en wiens levensonderhoud aldus sterk beïnvloed werd door deze droogtes (Notities 

van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 9 en 12), kan worden verwacht dat hij deze periodes van extreme 

droogte in zijn regio kan toelichten aan de hand van doorleefde en gedetailleerde verklaringen en 

persoonlijke ervaringen over de impact van deze droogtes op zijn familie en de mensen in zijn omgeving. 

Dat verzoeker hier niet in slaagt, is niet aannemelijk en duidt erop dat hij deze periodes van extreme 

droogte in zijn beweerde regio van herkomst niet werkelijk heeft meegemaakt. Waar verzoeker nog 

aanvoert dat de spontaniteit van zijn verklaringen niet het enige criterium mag zijn om de 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen te beoordelen, wijst de Raad erop dat uit de pertinente en correcte 

vaststellingen in de bestreden beslissing genoegzaam kan blijken dat verzoekers verklaringen niet enkel 

ondoorleefd, doch tevens foutief, lacunair en bijgevolg ongeloofwaardig zijn.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift immers poneert dat hij nooit wilde zeggen dat er één slechte oogst 

was gedurende een halfjaar tijdens de droogte in 2016-2017, doch wel dat zij gedurende ongeveer zes 

maanden niet konden oogsten, merkt de Raad op dat dit verweer in wezen een herhaling vormt van zijn 

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud, doch eraan voorbijgaat aan de pertinente en correcte 

motivering in de bestreden beslissing dat deze verklaringen niet overeenstemmen met de beschikbare 

landeninformatie (Landeninformatie, stuk 6, nrs. 2-3) waaruit blijkt dat het in verzoekers regio gedurende 

anderhalf jaar moeilijk was om te oogsten nu er tijdens drie opeenvolgende regenseizoenen in 2016 en 

2017 amper regen viel. De Raad benadrukt dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat 

zijn verklaringen overeenstemmen met de beschikbare informatie, doch gelet op de voorgaande 

vaststelling is dit echter niet het geval.  
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Verzoeker herhaalt verder in zijn verzoekschrift zijn verklaringen dat Al-Shabaab niet de controle had over 

zijn dorp en zich aldus niet direct kon verzetten tegen de voedselbedelingen, doch hij gaat er met zijn 

verweer aan voorbij dat de bestreden beslissing terecht oordeelde dat verzoekers verklaringen in dit 

verband niet aannemelijk zijn, nu uit de beschikbare informatie (Ibid., nr. 5) kan blijken dat enkel de steden 

doch niet de rurale gebieden hierrond onder de controle van de overheid vielen, zodat de 

voedselorganisaties met Al-Shabaab dienden om te gaan om de voedselhulp in de steden uit te delen. 

Zijn verweer dat het aantal aanvallen van Al-Shabaab op konvooien beperkt was, dat er misschien wel 

aanvallen waren op weg naar Qoryoley doch hij zich deze niet kan herinneren en dat burgers zich vaak 

niet realiseerden wanneer een konvooi afwezig was daar zij niet op de hoogte waren van de komst ervan, 

betreffen louter beweringen in zijn hoofde, die hoe dan ook geen afbreuk doen aan de pertinente en 

correcte vaststellingen in de bestreden beslissing dat verzoekers verklaringen dat zijn verklaringen tijdens 

het persoonlijk onderhoud hierover onsamenhangend en inconsistent waren.  

 

Verzoeker voert nog aan dat er een misverstand heeft plaatsgevonden tijdens het persoonlijk onderhoud 

met betrekking tot zijn verklaringen over de oogsttijden van de mais in zijn regio en poneert dat hij wilde 

zeggen dat er vier seizoenen waren waarvan zij twee zaaiden en twee oogstten. De Raad merkt op dat 

het niet ernstig is om na confrontatie met een negatieve beslissing louter hypothetische misverstanden of 

communicatieproblemen tijdens het persoonlijk onderhoud op te werpen. Er dient immers te worden 

vastgesteld dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde “Wanneer precies in het jaar werd de mais geoogst? 

Elke drie maanden. Vier keer per jaar oogsten jullie de mais? Ja”, waarbij hij op geen enkel moment de 

opmerking gaf dat hij de vragen niet zou begrijpen (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 6). 

Deze verklaringen zijn aldus duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. Bovendien verklaarde verzoeker 

later tijdens het persoonlijk onderhoud opnieuw dat “Je oogst die mais 4 keer per jaar, hoeveel oogsten 

waren er aangetast? Van die vier keer hebben we zes maanden niet kunnen oogsten” (Ibid., p. 12). De 

Raad is dan ook van oordeel dat het door verzoeker aangevoerde misverstand tijdens het persoonlijk 

onderhoud een blote bewering betreft die geen verklaring vormt voor verzoekers foutieve verklaringen 

over de oogsttijden van mais in zijn regio, nu zijn verklaringen dat mais vier keer per jaar geoogst werd 

niet overeenstemt met de beschikbare informatie (Landeninformatie, stuk 6, nr. 7) waaruit blijkt dat er in 

zijn regio slechts twee maal per jaar mais wordt geoogst.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift zijn ongeloofwaardige verklaringen over de afstand naar de velden 

van zijn familie in Halambuur tracht te minimaliseren door te volharden dat hij nooit op deze velden heeft 

gewerkt en hij aldus nooit naar daar diende te gaan, merkt de Raad op dat hierboven reeds werd 

geoordeeld dat zulke verklaringen ongeloofwaardig zijn. Bovendien kan van verzoeker redelijkerwijze 

worden verwacht dat hij de afstand van zijn dorp naar Halambuur correct kan inschatten, ook al is hij hier 

zelf nog nooit geweest, gezien van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat zijn verklaringen 

overeenstemmen met de objectief beschikbare informatie. Verzoekers verweer dat hij nooit gevraagd 

heeft naar de afstand tussen zijn huis en dit veld en zijn antwoord slechts een schatting betrof, biedt aldus 

geen afdoende verklaring voor verzoekers incorrecte verklaringen over de reistijd van Qoryoley naar 

Halambuur.  

 

Verzoeker tracht verder in zijn verzoekschrift zijn verklaringen over zijn lacunaire geografische kennis met 

betrekking tot de stad of het district waar de weg richting Halambuur naartoe loopt en het dorp Wehel te 

minimaliseren door aan te voeren dat hij niet alles kon weten over zijn herkomstregio omdat hij zijn dorp 

nooit verliet en hier enkel over hoorde daar hij veel met handelaren in contact kwam. De Raad benadrukt 

echter dat het feit dat verzoeker zijn dorp nooit verliet, hetgeen een loutere bewering betreft, niet verhindert 

dat een voldoende doorleefde en met objectieve informatie overeenstemmende kennis van zijn 

leefomgeving kan worden verwacht, temeer daar hij zelf aangaf dat hij veel leerde over de geografie van 

zijn regio door gesprekken met handelaars.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift volhardt dat Jesira op vijftien minuten met de auto van zijn huis 

gelegen is en dat het een chaotische zandweg is en men heel langzaam rijdt, merkt de Raad op dat dit 

een loutere bewering betreft in hoofde van verzoeker. Aldus kan dit verweer op zich niet volstaan om 

afbreuk te doen aan de vaststelling in de bestreden beslissing dat zijn verklaringen op dit punt niet lijken 

overeen te stemmen met de beschikbare informatie (Landeninformatie, stuk 6, nr. 4). Verder doet hij met 

zijn verweer dat hij heeft uitgelegd dat de dorpen die hij noemde niet op de weg naar Jesira waren, geen 

afbreuk aan de vaststellingen dat verzoekers verklaringen op dit punt niet eenduidig zijn, hoewel van hem 

redelijkerwijze kan worden dat hij consistente verklaringen kan afleggen. Waar verzoeker verder poneert 

dat er tijdens het persoonlijk onderhoud een verkeerde vertaling gebeurde van zijn verklaringen met 

betrekking tot de weg van Qoryoley naar Jesira en hij niet wilde zeggen “neem de brug”, doch wel neem 

“de weg naar de brug”, merkt de Raad andermaal op dat het niet ernstig is om na confrontatie met een 



  

 

 

RvV  X - Pagina 13 

negatieve beslissing louter hypothetische vertaalfouten of misverstanden tijdens het persoonlijk 

onderhoud op te werpen. Verzoeker maakte tijdens het persoonlijk onderhoud geen opmerkingen met 

betrekking tot enige tolkproblemen, zodat zijn verweer dat zijn verklaringen op dit punt verkeerd vertaald 

werden, een loutere bewering betreft. De Raad wijst er bovendien nog op dat verzoekers verklaringen dat 

de weg naar de brug zou moeten worden genomen eveneens niet in overeenstemming zijn met de 

beschikbare informatie (Ibid.), waaruit blijkt dat de kortste weg naar het dorp Jesira niet gaat via een weg 

richting de brug, zodat verzoekers verklaringen over de weg richting Jesira vanuit Qoryoley hoe dan ook 

lacunair en incorrect zijn. De Raad treedt de commissaris-generaal dan ook bij dat verzoekers 

geografische kennis over het dorp Jesira afbreuk doet aan zijn beweerde herkomst. 

 

Verzoeker herhaalt verder in zijn verzoekschrift nog zijn verklaringen dat hij zijn ouders niet om meer 

informatie heeft gevraagd over de personen die de grond van zijn ouders kochten waardoor hij het land 

kon verlaten, en voert aan dat hun identiteit niet essentieel is. De Raad merkt echter op dat verzoeker met 

het louter herhalen van zijn verklaringen geen afbreuk doet aan de pertinente en correcte vaststellingen 

in de bestreden beslissing op dit punt. De medewerkingsplicht van verzoeker vereist dat hij zo 

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

asielrelaas, zodat redelijkerwijze van verzoeker kan worden verwacht dat hij ook de manier waarop zijn 

reisweg werd gefinancierd zo gedetailleerd mogelijk kan weergeven. De bestreden beslissing oordeelde 

dan ook terecht dat van verzoeker redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij meer informatie zou 

bekomen over de manier waarop zijn ouders zijn reisweg gefinancierd hebben, doch gelet op de 

vaststellingen in de bestreden beslissing is dit niet het geval.  

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog opmerkt dat hem, in weerwil van de zorgvuldigheidsplicht die 

rust op de commissaris-generaal, geen vragen werden gesteld over de veiligheids- of politieke situatie in 

zijn regio van herkomst teneinde zijn verklaringen over zijn verblijf aldaar te beoordelen, merkt de Raad 

op dat dit verweer niet overeenstemt met de notities van het persoonlijk onderhoud waaruit kan blijken dat 

verzoeker weldegelijk ondervraagd werd op dit punt (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 15-

16, 19-21). De door verzoeker tentoongespreide kennis op dit punt kan evenwel niet volstaan om afbreuk 

te doen aan de vaststellingen van de bestreden beslissing die op zich toelaten om te besluiten dat 

verzoeker zijn herkomst uit Qoryoley niet aannemelijk kan maken.   

 

De motivering in de bestreden beslissing is pertinent, correct en vindt steun in het administratief dossier 

en wordt, bij gebrek aan een dienstig verweer, integraal overgenomen door de Raad:  

“Zo beschrijft u uw familie als gemiddelde Somalische boeren (CGVS, p. 9). Echter, uw verklaringen over 

hoe jullie als gemiddelde boeren de droogtes van 2011 en van 2016 en 2017 doorkwamen zijn volstrekt 

niet overtuigend. De droogte van 2016 dompelde Somalië onder in een voedselcrisis die miljoenen 

Somaliërs trof. Miljoenen mensen zijn hun regio’s ontvlucht, waarvan de meesten uit uw provincie en uit 

de provincies Bay en Sool. Ziektes en ondervoeding raakten veel Somaliërs, vooral kinderen. De twee 

regenseizoenen van 2016 faalden. Het seizoen van januari tot maart is het droogste van het jaar. Tijdens 

deze maanden overleven de mensen op het platteland op de oogst van het vorige seizoen. Dit droge 

seizoen van begin 2017 was er echter geen oogst om op terug te vallen. Bovendien faalde in, onder 

andere, Lower Shabelle ook het derde opeenvolgende regenseizoen, de Gu die loopt van april tot juni. Er 

werd gevreesd voor een nieuwe hongersnood zoals deze na de droogte in 2011. Deze werd uiteindelijk 

ternauwernood vermeden. Gevraagd te vertellen over jullie situatie tijdens de droogte van 2016 en 2017 

zegt u dat, wat jullie hadden, enorm was geminderd en dat jullie leefden van wat jullie eerder opzij hadden 

gelegd. U voegt nog toe dat andere mensen die niets opzij legden naar betere oorden vertrokken 

(CGVS, p. 12). U zegt verder dat jullie van de vier oogsten per jaar een half jaar lang geen oogst hadden 

(CGVS, p. 12). Gevraagd te vertellen over uw dagelijkse ervaringen tijdens die droogte zegt u vaagweg 

dat, wanneer uw familie iets had, u dat ook had en wanneer ze niets hadden, u ook niets had. U herhaalt 

dat er erge droogte heerste en dat, wanneer er niets op de velden was, jullie dat voelden. U gaat zegt dan 

vreemd genoeg dat het voor de rest het normale leven was (CGVS, p. 12). Dergelijke vage en 

oppervlakkige verklaringen, voor iemand die uitsluitend afhing van de landbouw, zijn maar weinig 

overtuigend, zeker gezien uit informatie blijkt dat reeds meerdere oogsten achtereen mislukten, waardoor 

de loutere verklaring dat jullie overleefden met wat jullie opzij hadden gezet niet aannemelijk is. Gevraagd 

wat er nog meer veranderde in jullie dagelijkse leven voegt u dan nog toe dat jullie voedsel kregen van 

internationale organisaties (CGVS, p. 12). Aangespoord nog meer te vertellen over jullie dagelijkse leven 

en de impact die een dergelijke verwoestende droogte hierop heeft blijft u vage en 

oppervlakkige verklaringen afleggen. U zegt dat de oogst vermindert en dat het voor iedereen anders is. 

Sommigen hebben iets opzij gelegd, anderen niet. Het water vermindert en de handel vermindert. Bij 

sommigen breken ziektes uit (CGVS, p. 13).  
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U wordt veelvuldig aangespoord te vertellen over uw persoonlijke ervaringen en de impact die 

een dergelijke droogte heeft op gemiddelde boeren in Somalië maar u kan louter vage, oppervlakkige en 

algemene verklaringen afleggen. Verder dan dat jullie leefden van wat jullie eerder opzij hadden gelegd 

komt u niet.  

 

Voorts is het opvallend dat u slechts spreekt over een slechte oogst gedurende een half jaar (CGVS, p. 

12). Uit informatie blijkt dat in 2016 de beide regenseizoenen faalden. Ook het eerste regenseizoen van 

2017 faalde in onder andere Lower Shaballe. Dat u het slechts heeft over een half jaar, hoewel in 

werkelijkheid gedurende anderhalf jaar de regenseizoenen faalden, is opvallend en doet verder twijfelen 

aan uw verblijf in deze regio in 2016 en 2017.  

 

Ook over de voedselhulp van internationale organisaties legt u weinig overtuigende verklaringen af. Zo 

zegt u dat Al Shabaab tegen die organisaties was die voedsel kwamen uitdelen (CGVS, p. 13). Gevraagd 

of die organisaties dan geen problemen kenden met Al Shabaab zegt u dat zij niet op de hoogte waren 

van hun komst en voegt u toe dat Al Shabaab enkel ’s avonds aan de macht is (CGVS, p. 13). Dergelijke 

verklaringen over hoe internationale organisaties door Al Shabaab-gebied – de overheid heeft enkel 

controle in de steden zelf – naar Qoryoley konden komen zijn niet geloofwaardig. Gevraagd of die 

internationale organisaties dan overal in Somalië kunnen geraken zegt u: “daar waar die mannen aan de 

macht zijn kunnen ze niet zomaar gaan, maar andere plaatsen waar ze niet aan de macht zijn kunnen ze 

wel komen” (CGVS, p. 13). Gezien deze organisaties door Al Shabaab-gebied moeten om in Qoryoley-

stad te geraken houden uw verklaringen hierover maar weinig steek. Nog later zegt u dat Al Shabaab daar 

niet aan de macht was om vervolgens dan weer toe te voegen dat de organisaties niet alleen komen maar 

met militairen (CGVS, p. 13). Gevraagd of die konvooien dan aangevallen worden zegt u dat die soms 

aangevallen kunnen worden (CGVS, p. 13). U heeft hier echter geen idee van of dit daadwerkelijk gebeurd 

is (CGVS, p. 14). Dergelijke onsamenhangende en inconsistente verklaringen over hoe deze 

internationale organisaties tot in Qoryoley geraakten om voedselhulp te bedelen, waarvan jullie overleven 

afhing, kunnen er geenszins van overtuigen dat u in die periode in Qoryoley woonde.  

 

Ook over uw ervaringen tijdens de droogte van 2011 zijn uw verklaringen kort, vaag en oppervlakkig. In 

2010 en 2011 heerste een droogte die uiteindelijk aan 260.000 mensen het leven kostte. In de provincies 

Lower Shabelle en Bakool werd door de Verenigde Naties een hongersnood uitgeroepen. Gevraagd te 

vertellen over uw dagelijks leven en uw ervaringen tijdens deze droogte vraagt u vreemd genoeg: “de 

uitleg die ik u daarnet heb gegeven of een ander uitleg”. Nogmaals gevraagd te vertellen over uw 

ervaringen tijdens de droogte van 2011 zegt u dat de oogst mislukte en herhaalt u dat u de problemen die 

uw familie kreeg eveneens kreeg. U voegt nog toe dat de handel verminderde (CGVS, p. 14). Gevraagd 

om nog meer te vertellen herhaalt u dan ontwijkend dat er ook een droogte was in 2016 en 2017 – ondanks 

het feit dat u hier voordien reeds uitgebreid over bevraagd werd. Opnieuw gevraagd om te vertellen over 

de droogte van 2011 herhaalt u opnieuw uw verklaringen van de droogte van 2016 en 2017, namelijk dat 

jullie een half jaar geen oogst hadden en dat jullie voldoende opzij hadden gelegd om van te leven. U 

vraagt of u nog verder moet vertellen en voegt nog toe dat er schaarste aan water was en dat er 

ziektes uitbraken (CGVS, p. 14). Gevraagd om meer vanuit uw eigen ervaringen en die van uw familie te 

vertellen herhaalt u louter dat jullie overleefden met wat jullie opzij hadden gezet en dat de handel was 

verminderd, en herhaalt u nogmaals dat jullie zes maanden erge droogte hebben gevoeld en dat jullie 

middelen waren verminderd (CGVS, p. 14). Het hoeft geen betoog dat dit geenszins doorleefd en 

spontaan overkomt en er niet van kan overtuigen dat u, die uitsluitend afhing van de landbouw, in die 

periode in Lower Shabelle verbleef, waar toen een hongersnood heerste. U wordt erop gewezen dat 

tijdens die droogte honderdduizenden mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht geslagen en 

gevraagd hoe het komt dat jullie, als gemiddelde boeren, schijnbaar zo weinig problemen hadden in deze 

periode, maar u bevestigt louter dat er inderdaad veel slachtoffers zijn gevallen toen en voegt toe dat uw 

vader en oom de velden zo organiseerden dat jullie niet zo hard zouden worden getroffen (CGVS, p. 14).  

 

Uit bovenstaande blijkt dat u geenszins kan aantonen in Qoryoley te hebben verbleven tijdens de droogtes 

van 2011 en van 2016 en 2017.  

 

Daarnaast legt u ook aberrante verklaringen af over het kweken en oogsten van maïs. Gevraagd naar het 

moment waarop maïs wordt geoogst, stelt u dat dit elke drie maanden gebeurde. Gevraagd of jullie dan 

vier keer per jaar maïs oogsten, antwoordt u bevestigend (CGVS, p. 6 en 8). Uit informatie beschikbaar 

op het CGVS blijkt evenwel dat er per jaar slechts twee oogsten van maïs gebeuren in de regio Lower 

Shabelle. Dat u, als zoon van een familie die voornamelijk overleefde van de verkoop van maïs die op 

hun eigen velden werd gekweekt (CGVS, p. 5), hierover compleet afwijkende verklaringen aflegt, zet de 

geloofwaardigheid van uw voorgehouden profiel en herkomst uit een landbouwregio ernstig op de helling.  
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Ook aangaande uw geografische kennis kunnen er opmerkingen gemaakt worden. Zo zegt u dat u heel 

uw leven in de stad Qoryoley heeft gewoond (CGVS, p. 3). Gevraagd of u nog familie ergens anders heeft 

zegt u dat uw vader een landbouwveld heeft in het dorp Halambuur (CGVS, p. 4). Gevraagd of u nog 

andere familie, zoals neven, ooms of tantes, heeft die ergens anders wonen zegt u: “nee, enkel in 

Qoryoley” (CGVS, p. 4). Gevraagd op welke plaatsen in Somalië u al bent geweest, voor eender welke 

reden, zoals het bezoeken van mensen, zegt u dat u nergens bent geweest (CGVS, p. 9). U zou zelfs nog 

nooit op jullie landbouwgrond zijn geweest in Halambuur op slechts een kilometer van Qoryoley (CGVS, 

p. 5). Het is dan opvallend dat u wel een twintigtal dorpen weet te vermelden en te plaatsen alsof u 

doorheen uw leven vaak doorheen uw regio reisde – “aan deze kant is Hero Kuwet” en “als je in Bula 

Shakh bent, aan andere kant is Habdumen, Jesira is gelegen richting zee, als je verder gaat heb je ahmed 

gure, bufo, mashale” (CGVS, p. 16, 17 en 25). Dit komt dan ook uiterst ingestudeerd over. Dat u zelfs nog 

nooit op jullie eigen veld in Halambuur op slechts een kilometer van de stad zou zijn geweest maar al die 

dorpen in uw district zou kennen en weten te plaatsen roept ernstige vragen op over de doorleefdheid 

van uw verklaringen. Hierbij dient overigens nog te worden opgemerkt dat u ook de afstand van de stad 

Qoryoley tot aan Halambuur verkeerd inschat. U stelt dat het ongeveer 15 minuten rijden is met de auto 

om daar te geraken (CGVS, p. 5). Zoals hierboven reeds werd opgemerkt bevindt Halambuur zich slechts 

op één kilometer van Qoryoley. Dat u niet in staat bent om een correcte inschatting te maken van de 

afstand tussen uw woonplaats en de velden van uw familie, die jullie voornaamste bron van inkomsten 

waren, doet in ernstige mate afbreuk aan uw voorgehouden herkomst.  

 

Bovendien legt u ook met betrekking tot het enige dorp waar u wel zou zijn geweest, met name Jesira 

waar u passeerde nadat u van Al Shabaab was ontsnapt, incoherente en foutieve verklaringen af. Uit 

informatie blijkt dat dit dorp langs de weg ligt, een kilometer buiten de stad. Er ligt niets tussen Jesira en 

Qoryoley in. Het is vreemd dat u, op de vraag hoever van de stad dit dopje ligt, u zegt dat dit een kwartier 

rijden met de wagen is (CGVS, p. 25). Gezien dit dorp op slechts een kilometer van de stad ligt is dit 

opvallend. Gevraagd of er nog iets tussen Jesira en Qoryoley in ligt zegt u: “nee, ja meerdere daartussen” 

(CGVS, p. 25). Gevraagd wat er dan tussenin ligt zegt u: ”Ibreno, bulo shekh, als je in bula shakh bent, 

aan andere kant is habdumen, jesira is gelegen richting zee, als je verder gaat heb je ahmed gure, bufo, 

mashale” (CGVS, p. 25). Gezien er volgens de kaart en satellietbeelden niets tussen beide inligt zijn dit 

zeer opmerkelijke verklaringen. Gevraagd ter bevestiging of dit allemaal tussen Jesira en Qoryoley inligt 

zegt u dan weer van niet (CGVS, p. 26). Dat u niet eenduidig op deze vraag kan antwoorden doet verder 

twijfelen aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen. Verder zegt u over de weg van Qoryoley naar 

Jesira dat men, wanneer men de stad uitkomt, de brug moet nemen en dat die weg u naar Jesira brengt 

(CGVS, p. 26). Echter, uit de kaart en satellietbeelden blijkt dat er helemaal geen brug tussen Qoryoley 

en Jesira inligt. De weg naar Jesira blijft ten noorden van de Shabelle-rivier.  

 

Evenmin kan u zeggen naar welk district of stad de weg - naar het westen zoals u zegt - richting Halambuur 

en Goorgal, het verste dorp dat u noemt op een achttal kilometer van Qoryoley, verder doorloopt. Deze 

vraag wordt u verschillende malen gesteld maar uiteindelijk zegt u het niet te weten (CGVS, p. 16 en 17). 

Gevraagd of er zich nog districten of steden ten westen van Qoryoley bevinden zegt u ontwijkend: “er zijn 

die kanten zoals de oosten, marka, adde en barawe, dat is aan de kanten van de zee” (CGVS, p. 17). 

Volgens de kaart loopt de weg ten westen van Qoryoley door naar het district Kurtunwarey, waarvan de 

hoofdstad nog steeds onder controle van Al Shabaab staat.  

 

Ook het dorp Wehel, het eerste dorp gelegen op de grote weg westwaarts uit de stad Qoryoley, lijkt u niet 

te kennen of plaatst u volkomen in de verkeerde richting. Gevraagd of u het dorp Wehel kent zegt u: “ja, 

wehelo”. Gevraagd waar dit ligt zegt u dat het in het oosten ligt. Ter bevestiging gevraagd welke richting 

het oosten is zegt u dat het zonsopgang is. Echter, zoals reeds aangehaald ligt Wehel ten westen van 

Qoryoley.  

 

Verder is het opmerkelijk dat jullie als gemiddelde boeren na een decennium van droogtes en 

verschillende tegenvallende regenseizoenen de financiële middelen hadden om u met het vliegtuig naar 

België te laten reizen, een reis die 10.000 dollar kostte (CGVS, p. 10). Dit, terwijl de meeste Somaliërs 

een lange en gevaarlijke tocht doorheen Afrika moeten ondernemen met op het einde de oversteek van 

de Middellandse Zee. Uw verklaringen over het bekostigen van deze reis kunnen echter niet overtuigen. 

Zo zegt u dat uw vader hiervoor twee stukken grond naast uw huis en dat van uw vader heeft verkocht 

voor elk exact 5.000 dollar (CGVS, p. 10 en 11). U weet echter niet aan wie deze grond werd verkocht. 

Gevraagd wat die mensen met de grond hebben gedaan zegt u opnieuw dit niet te weten en voegt u toe 

dat zij waarschijnlijk daarop een huis zouden bouwen (CGVS, p. 11).  

Dat u geen enkele informatie zou hebben over wie die twee stukken grond naast jullie huis heeft gekocht, 

waardoor u de middelen had om – ondertussen reeds bijna anderhalf jaar eerder – uw land te ontvluchten 
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en naar België te reizen, is weinig aannemelijk, zeker gezien dit gronden betreft die naast jullie eigen 

huizen liggen. Gevraagd te verklaren hoe het komt dat u niets weet over deze mensen die ervoor zorgden 

dat u het land kon ontvluchten en de grond naast jullie huis kochten om er zelf een huis te zetten, zegt u 

louter dat u in al die tijd slechts een keer contact heeft gehad met uw familie en zegt u over dit contact het 

volgende: “bespreking vooral hoe het gaat met u, met mij, met hen, dat ik nog gezocht word, maar we 

hebben niet meer gesproken over die gronden” (CGVS, p. 11 en 12). Er kan verwacht worden dat u na al 

die tijd iets over zou moeten zijn te weten gekomen over de personen die een dergelijke invloed hebben 

gehad op het verloop van uw verdere leven. Dat u geen geloofwaardige verklaring weet te bieden voor 

hoe jullie als gemiddelde boeren in Lower Shabelle aan een dergelijke som geld zijn gekomen om u met 

het vliegtuig naar België sturen doet verder twijfelen aan uw beweerde herkomst.” 

 

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

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

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Somalië kan er evenmin enig geloof worden 

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

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

evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben 

voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor 

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te 

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade 

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

 

Het door u neergelegde medische attest doet geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen. Hierin wordt 

louter vaststelling gemaakt van enkele littekens. Dit biedt geen enkele informatie over uw herkomst.” 

 

Waar verzoeker nog een geboorteakte (verzoekschrift, stuk 14) en een huwelijksakte (aanvullende nota, 

stuk 1) neerlegt ter staving van zijn herkomst uit Qoryoley merkt de Raad vooreerst op dat verzoeker geen 

verklaring geeft waarom hij deze documenten pas in deze fase van de procedure kan bijbrengen. 

Bovendien dient te worden vastgesteld dat deze documenten kopieën of foto’s betreffen waarvan de 

inhoud en vorm gemakkelijk via knip- en plakwerk kan worden gefabriceerd. Hierbij wijst de Raad er 

bovendien nog op dat de inhoud van deze documenten niet overeenstemmen met verzoekers 

verklaringen, aangezien zij als verzoekers beroep “labourer” vermelden. De Raad merkt echter op dat het 

niet aannemelijk is dat verzoekers geboorteakte, die zou zijn opgesteld op 3 februari 2002, toen verzoeker 

aldus twaalf jaar oud was, en zijn huwelijksakte, die zou zijn opgesteld op 18 mei 2010, vermeldt dat 

verzoeker als arbeider tewerkgesteld zou zijn, temeer nu verzoeker verklaarde dat hij werkloos was tot hij 

een winkel begon in januari 2019 (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 6). Deze vaststelling 

doet afbreuk aan de bewijswaarde van de door verzoeker neergelegde documenten. Bovendien merkt de 

Raad nog op dat een document, om bewijswaarde te hebben, coherente en geloofwaardige verklaringen 

dient te ondersteunen. Gelet op bovenstaande vaststellingen is dit in casu niet het geval. Aldus is de Raad 

van oordeel dat de door verzoeker neergelegde documenten niet kunnen volstaan om de 

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen over zijn herkomst uit Qoryoley te vermogen te herstellen. 

Een verwijzing naar rechtspraak van de Raad is niet dienstig bij gebrek aan precedentenwerking. Elk 

verzoek om internationale bescherming wordt bovendien op de eigen merites beoordeeld.  

 

Verzoekers verwijzing in het verzoekschrift naar de ondergane vervolgingsfeiten is niet relevant, gezien 

uit hetgeen voorafgaat blijkt dat verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn 

uit Qoryoley, in het district Qoryoley in de provincie Lower Shabelle in Somalië. Hierdoor kan evenmin 

geloof gehecht worden aan de problemen die er zich zouden hebben voorgedaan. Verzoekers verweer 

dat de geloofwaardigheid van zijn problemen met Al-Shabaab alsnog zou moeten worden beoordeeld, 

kan aldus niet worden gevolgd. Een verwijzing naar rechtspraak van de Raad is niet dienstig bij gebrek 

aan precedentenwerking. 

 

Verzoekers verwijzing naar de situatie van intern ontheemden in Somalië in het verzoekschrift is niet 

relevant, gezien hij, mede gelet op de vaststelling dat hij geen zicht biedt op zijn levensomstandigheden 

voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst, niet aantoont dat hij bij een terugkeer naar Somalië in dergelijke 

omstandigheden zal terechtkomen.  

 

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.  

Een schending van artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet wordt evenmin vastgesteld. Verzoeker 

maakt immers op generlei wijze aannemelijk dat zijn verzoek om internationale bescherming niet op een 



  

 

 

RvV  X - Pagina 17 

individuele, objectieve en onpartijdige wijze werd beoordeeld, rekening houdende met alle elementen van 

de zaak, of dat de commissaris-generaal geen rekening zou hebben gehouden met enig relevant feit of 

gegeven dat voorgaande vaststellingen in een ander daglicht zou kunnen stellen. 

 

Met betrekking tot de aangevoerde schending van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet, is de Raad van 

oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers beweerde problemen, zodat hij zich niet 

dienstig kan beroepen op voormeld artikel. Immers, de commissaris-generaal heeft verzoekers 

voorgehouden vervolging, zijn beweerde ondergane ernstige schade en de ingeroepen bedreigingen 

terecht als ongeloofwaardig van de hand gewezen, waardoor er in casu geen sprake is van een omkering 

van de bewijslast. 

 

Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees voor vervolging koestert in de 

zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.4. Voor zover verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op de 

aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen 

dienaangaande. Verzoeker toont niet aan dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de 

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a), of 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.  

 

Verzoekers verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Somalië en de provincie Lower Shabelle is 

dan ook niet relevant, gelet op het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Qoryoley in het district 

Qoryoley in de provincie Lower Shabelle in Somalië niet aannemelijk maakt. Hierdoor maakt hij evenmin 

aannemelijk dat de afweging van het reële risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van 

de Vreemdelingenwet dient te gebeuren ten opzichte van de situatie aldaar.  

 

Met betrekking tot de vraag of verzoeker bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin 

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan een loutere verwijzing naar een Somalische nationaliteit 

en naar een voorgehouden, maar niet aangetoonde regio van herkomst niet volstaan. Verzoekers 

verwijzing naar de algemene veiligheidssituatie in Somalië en Mogadishu (verzoekschrift, stukken 3-13) 

is bijgevolg niet dienstig. 

 

Het is immers in de eerste plaats aan verzoeker om tijdens de asielprocedure zijn ware identiteit en 

herkomst aannemelijk te maken. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker hierin manifest faalt. Het 

komt de Raad niet toe om te speculeren over de verblijfplaats van verzoeker voor de komst naar België, 

noch over het element of verzoeker afkomstig is uit een regio waar geen risico aanwezig is, te meer 

verzoeker op dit punt uitdrukkelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijke onderhoud en dus de kans 

heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (Notities van het persoonlijk onderhoud, 

stuk 4, p. 2). 

 

De Raad kan hieruit enkel afleiden dat verzoeker zelf meent dat er in Somalië geen zwaarwegende 

gronden voorhanden zijn die erop wijzen dat hij bij een terugkeer naar dit land een reëel risico zou lopen 

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

 

2.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond 

van het beroep heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële 

onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de 

Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak 

terug te zenden naar de commissaris-generaal. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Artikel 1 

 

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling. 

 

Artikel 2 

 

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig april tweeduizend eenentwintig 

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 


