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nr. 259 674 van 30 augustus 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VANHEMMENS

Herpoel 30

1840 LONDERZEEL

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 19 maart 2021 heeft

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

18 februari 2021.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 mei 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 11 juni 2021.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat S. VANHEMMENS verschijnt

voor de verzoekende partij, 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 België is binnengekomen op 14 februari 2019 als niet-

begeleide minderjarige vreemdeling, diende op 15 februari 2019 een verzoek om internationale

bescherming in. Verzoekers vingerafdrukken werden genomen op 5 januari 2017 in Duitsland (Eurodac).

1.2. Op 28 maart 2019 nam de Dienst Voogdij van de FOD Justitie de beslissing dat verzoeker

meerderjarig is, gezien uit leeftijdsonderzoek bleek dat hij 20,6 jaar oud was met een standaarddeviatie

van 2 jaar.

1.3. Op 18 februari 2021 nam de commissaris-generaal de beslissing tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.
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Deze beslissing, die verzoeker bij aangetekende brief van 22 februari 2021 ter kennis werd gebracht, is

de bestreden beslissing die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 15/02/2019

Overdracht CGVS: 12/12/2019

U had een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) op 10 september 2020 van 13u tot 17u, en op 20 november 2020 van 8u30 tot 11u25, telkens

bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Uw advocaat, meester Hersens loco meester

Vanhemmens was op 10 september gedurende het hele persoonlijke onderhoud aanwezig, meester De

Maeyer loco meester Vanhemmens op 20 november 2020.

A. Feitenrelaas

U verklaart de Somalische nationaliteit te bezitten en tot de Ashraf-clan te behoren. U bent afkomstig uit

de stad Jilib van de provincie Middle Juba. U ging dagelijks naar de koranschool en vervolgens naar jullie

landbouwgrond om uw moeder te helpen bij het verbouwen van groenten en maïs of om gras te snoeien.

U ging het gras vervolgens verkopen op de markt in Jilib.

Op een dag wanneer u aan het voetballen was met andere jongeren werden jullie benaderd door Al

Shabaab. U moest samen met uw broer naar het ziekenhuis gaan en gesneuvelde strijders vervoeren en

gewonden verzorgen. U bent vervolgens weggevlucht en vertrok samen met uw broer uit het land.

U reisde via Soedan naar Libië. Uw broer kwam onderweg om het leven in de woestijn. Aangezien uw

broer de betaling zou regelen had u geen geld om de smokkelaar te betalen wanneer u in Libië aankwam.

U werd voor acht maanden vastgehouden in Libië. Na acht maanden betaalden andere Somaliërs voor

uw reis. U vertrok vervolgens naar Europa en kwam in september 2016 aan in Italië waar u vier maanden

verbleef. U trok vervolgens naar Duitsland waar u een verzoek om internationale bescherming indiende.

De Duitse autoriteiten namen een weigeringsbeslissing omdat u geen gevolg gaf aan de uitnodiging voor

het interview. Na een verblijf van twee jaar reisde u verder naar België, waar u op 14 februari 2019

aankwam. Op 15 februari 2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.

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.
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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.

Vooreerst zijn uw verklaringen over de dorpen in uw omgeving inconsistent en incorrect en doen zij uw

kennis ingestudeerd overkomen. Zo vermeldt u doorheen het persoonlijk onderhoud zeer veel dorpen in

uw district. Echter, wanneer u gevraagd wordt naar de ligging van deze dorpen blijkt uw kennis in vele

gevallen incorrect. U woont in Jilib-stad en gaat elke dag naar Manyagabo waar jullie landbouwgrond ligt

(CGVS, p. 8, en CGVS II, p. 3). Manyagabo ligt vlakbij Jilib, ten noorden van de stad, en ligt naast de

enige brug in de omgeving over de Jubarivier. Aan de overkant van de brug ligt het dorpje Muna. Gevraagd

welk dorp het dichtste bij de brug ligt noemt u vreemd genoeg de dorpen Senderiya en Balad Rahma

(CGVS II, p. 6). Senderiya kon niet worden teruggevonden – en heeft geen andere naam volgens u (CGVS

II, p. 6) – en Balad Rahma ligt ver van de brug. Over Muna kan u vreemd genoeg ook niet zeggen waar

het ligt of hoever het van Manyagabo – dat aan de andere kant van de brug ligt – is gelegen (CGVS II, p.

11 en 12). Dat u zegt dat men, wanneer men op de brug staat, dorpen kan zien liggen (CGVS II, p. 5),

maar u uiteindelijk geen idee blijkt te hebben dat het dorp Muna – dat u nochtans zelf spontaan benoemt

(CGVS II, p. 6) – juist aan de overkant van de brug is gelegen die naast Manyagabo ligt waar u elke dag

kwam – u zegt zelfs dat u het nooit heeft gezien (CGVS II, p. 12) – doet ernstig twijfelen aan uw herkomst

uit deze regio.

Voorts plaatst u verschillende door u vernoemde dorpen aan de verkeerde kant van de rivier. Zo zegt u

dat de dorpen Balad Rahma, Nassib, Mobileyn, Fara Gurow – dat ook Hatal Baraka zou heten volgens u

(CGVS II, p. 12) – en Mahad aan de kant van Manyagabo en Jilib (CGVS II, p. 6 en 7). Echter, al deze

dorpen liggen aan de overkant van de rivier. Over Mobileyn zegt u later dan weer dat het aan de overkant

ligt (CGVS II, p. 7). Over Madhoka zegt u dat het aan de overkant is terwijl dit in werkelijkheid aan de kant

van Manyagabo ligt (CGVS II, p. 6). U verklaart later dan weer dat u Mobileyn en Madhoka met elkaar

verwarde en dat Madhoka wel aan de kant van Manyagabo ligt. Dat u al deze dorpen aan de verkeerde

kant van de rivier plaatst doet uw kennis over de dorpen in uw omgeving zeer ingestudeerd overkomen.

Gevraagd of u het dorp Kamdada kent – dit dorp ligt naast Balad Rahma aan de overkant van de rivier –

zegt u dat u ervan gehoord heeft (CGVS II, p. 12). Echter, u heeft geen idee aan welke kant van de rivier

dit ligt. Gevraagd de weg te beschrijven naar Balad Rahma, een dorp dat u verschillende maken vermeldt,

zegt u louter dat u er nooit bent geweest en het nooit hebt gezien (CGVS II, p. 7). Dat veel van deze

dorpen, waaronder Kamdada, Muna en Balad Rahma, gewoon vlak naast de rivier liggen waar uw

dagelijks leven zich afspeelde doet nog meer vragen oproepen over uw beweerde herkomst.

U weet voorts dat de provincies Gedo en Lower Juba nog dichtbij Middle Juba liggen. U kan er geen

andere provincies meer benoemen (CGVS II, p. 14). Echter, ook Bay en Lower Shabelle liggen naast

Middle Juba. Vooral uw onwetendheid over Lower Shabelle is vreemd gezien de Shabelle-rivier door uw

district loopt, niet ver van de stad Jilib. Een van de hoofdwegen uit Jilib, namelijk deze naar Mogadishu,

loopt ook richting Lower Shabelle. Hoewel u wel weet dat er een weg naar Mogadishu loopt heeft u geen

idee welke plaatsen, steden of districten in die richting liggen vanuit Jilib (CGVS II, p. 14).

U verklaart verder dat u dagelijks op jullie landbouwgrond kwam om uw moeder te helpen met het

verbouwen van maïs en groenten of om gras te snoeien (CGVS, p. 6 en CGVS II, p. 3). Echter, u weet

niet dat er twee regenseizoenen zijn. U zegt dat er maar één oogst is voor gras. Gevraagd te verklaren

waarom er maar één oogst is zegt u dat dit enkel gebeurt wanneer het regent. Gevraagd hoeveel

regenseizoenen er zijn zegt u: “maart, april, mei, dat zijn de maanden, het regenseizoen”. Gevraagd of dit

de enige regenmaanden zijn in het jaar ontwijkt u de vraag en zegt u dat het niet zoals in Europa is en dat

het het meeste regent in die maanden. Expliciet gevraagd of er twee regenseizoenen zijn op een jaar zegt

u dat u geen data of namen kan noemen (CGVS, p. 17). Gevraagd wanneer de regenseizoenen zijn in

Somalië zegt u dat het in maart, april en mei is en dat u geen andere tijden kent. U blijkt daarenboven niet

te weten hoe dit eerste regenseizoen van het jaar heet. U kan de vier namen van de seizoen geven maar

weet niet welke de droge en welke de regenseizoenen zijn (CGVS, p. 17).
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In Somalië zijn er echter twee regenseizoenen. Het Gu-regenseizoen loopt van maart tot juni en het

Deyrregenseizoen loopt van september tot november. Er zijn dan ook twee zaaitijden en twee oogsttijden

in Somalië. De twee droge seizoenen zijn Jilaal en Hagay. Gevraagd naar een verklaring voor dit zeer

opvallende gebrek aan kennis wijst u op uw jonge leeftijd en zegt u dat u dat niet moest weten en dat u

het vergeten bent (CGVS II, p. 17 en 18). Uw verklaring dat u veertien jaar was wanneer u vertrok is

geenszins een afdoende verklaring hiervoor, zeker gezien uw geboortedatum na het leeftijdsonderzoek

werd gewijzigd naar 1 januari 1999 en u dus zeventien was op het moment van uw beweerde vertrek

(CGVS, p. 14). Dat u geen idee blijkt te hebben dat er twee regenseizoenen zijn in Somalië en evenmin

de namen van de seizoenen correct kan gebruiken doet niet alleen twijfelen aan uw profiel van landbouwer

maar doet zelfs vermoeden dat u reeds vele jaren weg bent uit Somalië en eventueel zelfs uit Oost-Afrika.

Dit vermoeden dat u reeds lange tijd weg bent uit Somalië en er zelfs getwijfeld kan worden aan uw directe

familiale banden met dit land wordt versterkt door uw verklaringen over de situatie van uw familie tijdens

de droogte van 2016 nadat u reeds zou zijn vertrokken uit het land. Gevraagd naar een andere droogte

na deze van 2011 antwoordt u: “2016, voor ik vertrok, ik ben toen vertrokken”. Gevaagd te vertellen over

uw ervaringen en die van uw familie tijdens deze droogte zegt u dat u tot oktober 2016 geen contact had

met uw familie en wanneer u contact had spraken jullie niet over de droogte (CGVS, p. 11). Gevraagd of

u sindsdien nog iets gehoord heeft over de situatie van uw familie tijdens die droogte – zeker gezien jullie

een landbouwersfamilie zijn – ontwijkt u de vraag. Gevraagd of uw familie problemen heeft gekend tijdens

deze droogte zegt u kortweg dat uw moeder niets verteld heeft en dat iedereen nog leeft (CGVS, p. 11).

Gevraagd of u aan uw moeder gevraagd heeft hoe uw familie die droogte heeft overleefd, zegt u dat u

niet sprak over de droogte wanneer u met haar belde in oktober 2016 en dat er geen droogte meer was

wanneer u vier maanden later terug contact had met haar. U heeft haar nooit gevraagd naar die droogte

(CGVS, p. 12). Dat u geen enkele informatie heeft over de situatie van uw familie tijdens de droogte van

2016 en u in al die jaren zelfs nooit gevraagd zou hebben naar hun situatie tijdens die droogte, doet er

ernstig aan twijfelen dat u afkomstig bent uit een landbouwersfamilie in Jilib, Middle Juba.

Er zijn nog enkele elementen die uw profiel van landbouwer onderuithalen. Zo verbouwden jullie onder

andere tomaten, maïs, ajuinen en aardappelen (CGVS, p. 6). U weet vreemd genoeg enkel wat tomaten

opbrengen op de markt (CGVS, p. 6). Gevraagd waarom u niet weet hoeveel de andere gewassen

opbrengen zegt u dat u enkel een paar keer tomaten naar de markt heeft gebracht (CGVS, p. 7). Indien

jullie daadwerkelijk overleven van de opbrengst van de gewassen van jullie grond kan verwacht worden

dat u een indicatie zou kunnen geven van de prijs waartegen jullie deze gewassen verkopen.

Tevens is het zeer opmerkelijk dat u niet weet wanneer maïs dient te worden gezaaid. Gevraagd wanneer

het gezaaid wordt herhaalt u louter de vraag. De vraag wordt opnieuw gesteld maar u ontwijkt de vraag

opnieuw en zegt louter dat het “in het jaar” wordt gezaaid. Gevraagd in welke maanden dit dient te

gebeuren zegt u uiteindelijk dit niet te weten (CGVS II, p. 4). Dat u als landbouwer niet weet wanneer

maïs gezaaid dient te worden doet ernstig twijfelen aan uw voorgehouden profiel.

U verklaart verder dat een overstroming in 2014 jullie landbouwvelden vernielde. Uw verklaringen hierover

zijn echter weinig doorleefd. Gevraagd wat er precies gebeurd was zegt u dat de overstroming al jullie

gewassen wegspoelde. Gevraagd wat jullie dan vervolgens deden zegt u kortweg dat jullie opnieuw

zaaiden wanneer het veld terug droog was. Gevraagd of jullie dan geen problemen hadden doordat een

volledige oogst was verloren gegaan, beaamt u dit slechts en voegt nog toe dat jullie alles opnieuw

moesten doen en dat de schade enorm was. Gevraagd hoe jullie deze periode wisten te overleven zegt

u dat jullie ook nog tomaten en ajuinen hadden van de vorige oogst en dat jullie voor de zaken die jullie

niet meer hadden naar de winkel gingen. Gevraagd waar dat geld dan vandaan kwam zegt u kortweg dat

uw moeder u dat geld gaf. Gevraagd hoe jullie aan de zaden kwamen om alles opnieuw te planten zegt u

dat uw moeder ervaring had en dat u het niet weet (CGVS, p. 15 en 16). Dergelijke vage en oppervlakkige

verklaringen over deze overstroming die jullie velden volledig zou hebben weggespoeld, zijn niet

overtuigend en doen verder twijfelen aan uw situatie in uw beweerde regio van herkomst en daarmee ook

aan de algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van uw procedure voor internationale

bescherming.

Verdere twijfel over uw situatie en die van uw familie wordt gevoed door uw volkomen gebrek aan kennis

over hoe u en uw broer zouden betalen voor jullie reis naar Europa. Gevraagd welke regeling uw broer

had getroffen met de smokkelaar zegt u in het eerste persoonlijke onderhoud aanvankelijk hier niets over

te weten (CGVS, p. 20). Later zegt u dan weer dat het 3000 dollar per persoon was om u naar Libië te

brengen (CGVS, p. 21). Gevraagd hoe jullie aan dit geld zouden geraken geeft u volgende vage antwoord:

“hij kent veel mensen van mijn familie, er zijn mensen die geld hebben ik weet niet of ze in buitenland zijn,
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zoals Saudi-Arabië, ik denk dat meeste in SaudiArabië wonen, er zijn tantes van vaderskant, maar ik

sprak niet met hen” (CGVS II, p. 11). Gevraagd hoeveel jullie van wie precies zouden krijgen zegt u louter

dat jullie geen geld kregen. Gevraagd welke regeling uw broer precies overeenkwam om aan die 6000

dollar te geraken zegt u dat u uw broer niet met cash geld hebt gezien (CGVS II, p. 11). Dat u geen

informatie kan geven over hoe jullie als leden van een arme landbouwersfamilie een dergelijke kostelijke

reis naar Europa zouden financieren doet verder twijfelen aan uw intentie om de waarheid te spreken in

het kader van uw procedure voor internationale bescherming.

Er dient opgemerkt te worden dat u wel zeer veel gedetailleerde informatie meegeeft over

(veiligheids)incidenten die zouden zijn voorgevallen in de jaren voor uw vertrek en over carrieres van

bekende figuren in Jilib (CGVS, p. 12 tot 15). Dat u over deze incidenten steeds jaartallen, namen van de

slachtoffers en plaatsnamen weet te geven, zelfs van incidenten die zich niet afspeelden in uw directe

leefomgeving doet deze kennis ingestudeerd overkomen, zeker wanneer dit wordt gelegd naast uw totale

gebrek aan – correcte – kennis over de regenseizoenen, de zaaitijden en de dorpen in uw directe

omgeving.

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

afkomstig te zijn uit het district Jilib gelegen in de regio Middle Juba. 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 Middle Juba heeft verbleven, kan er evenmin geloof worden

gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt

u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land

van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

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

in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een

burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter

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

bedoelde ernstige bedreiging.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feitelijke herkomst uit Somalië.

U werd tijdens het persoonlijk onderhoud op de zetel van het CGVS dd. 10 september 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
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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.

U werd er verschillende keren op gewezen dat er grote twijfels bestonden over uw voorgehouden profiel

en regio van herkomst, maar u bleef erbij dat u de waarheid vertelde en afkomstig bent uit Jilib (CGVS, p.

18; CGVS II, p. 16).

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

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

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

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

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

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

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

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

terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bij terugkeer.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoeker voert drie middelen aan.

- In een eerste middel voert verzoeker een schending aan van artikel 3 van het EVRM.

Verzoeker voert hierbij aan dat hij vreest te worden gedood, gefolterd of gepijnigd door Al-Shabaab en

Somalië is ontvlucht, terwijl hem bij een terugkeer geen effectieve en zekere bescherming zal worden

verleend. Dit betreft een resultaatsverbintenis en geen middelenverbintenis, aldus verzoeker. Hij wijst er

ook op dat de algemene veiligheidssituatie in Somalië in het gedrang is door een langdurig aanslepend

intern conflict, zodat hij een reëel risico loopt op ernstige schade. Hij wijst hierbij op het geweld door Al-

Shabaab, die door de VN Veiligheidsraad wordt beschouwd als de meest directe dreiging voor vrede en

veiligheid in Somalië, en conflicten tussen de verschillende clans. Hij wijst er nog op de stad Jilib onder

controle staat van Al-Shabaab en uit hetgeen volgt zal blijken dat hij effectief uit deze regio komt.

- In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 1, A, van het

Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker stelt dat op basis van de motivering in de bestreden beslissing niet kan worden besloten dat er

geen gegronde vrees voor vervolging in zijn hoofde bestaat. Hij benadrukt hierbij dat hij vreest voor zijn

fysieke integriteit, gelet op het aantal moorden door Al-Shabaab in zijn regio en het feit dat hij reeds door

hen werd benaderd.
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Dit vormt de reden waarom hij samen met zijn broer zijn land ontvluchtte en er niet naar kan terugkeren.

Hij meent dat de bestreden beslissing niet correct is en faalt naar recht, omdat de inhoud van zijn relaas

weldegelijk beantwoordt aan de criteria van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker bekritiseert vervolgens de motivering in de bestreden beslissing als volgt:

“Er dient te worden opgemerkt dat verzoeker over bepaalde dingen niet veel details of de precisie kon

vertellen, doch over andere zaken dan weer wel (zowel qua geografische kennis als algemene kennis, de

veiligheidsincidenten enz.). Verzoeker heeft verteld wat hij wist.

Ondanks verweerder beweert dat de leeftijd niet correct is en hij niet 14jaar maar 17 jaar zou geweest zijn

bij vertrek, is het inmiddels ZES JAAR GELEDEN dat hij vertrokken is uit zijn herkomstland. Bijgevolg zijn

er vele zaken vergeten (ook gevolgen van het trauma, het verlies van zijn broer en afscheid van zijn

familie) én dient zijn intelligentie niet te worden overschat.

Verwerende partij valt effectief over bepaalde zaken die volgens haar onmogelijk zijn dat je die niet kent.

Zo kan verzoeker de dorpen aan de rivier wel opsommen, maar zouden deze aan de verkeerdelijk kant

gesitueerd worden door verzoeker.

Echter is het al een hele prestatie om als 14-jarige (en het feit dat het zes jaar geleden is) zoveel dorpen

en steden te kennen, laat staan dat hij er geweest is. Deze zijn veel te gevaarlijk om daar op frequente

basis te komen.

Daarenboven blijkt uit zijn andere kennis dat hij wel zeer veel van de regio kent. Dan noemt verwerende

partij dit 'ingestudeerd'...

Net zoals zijn kennis over de landbouw. Hij hielp zijn moeder en veel meer was dit niet voor hem. Hij

kende wel effectief de regenseizoenen en de problemen van de droogte, doch was de laatste droogte in

2016 en was hij toen al vertrokken. Van die van 2011 kon hij zich inderdaad amper iets herinneren gelet

op zijn toenmalige leeftijd.

Wat betreft zijn vluchtreis was het heel moeilijk dit na te vertellen gelet op het feit dat dit overschaduwd

wordt door de dood van zijn broer. Zijn broer was ouder en had alles geregeld, hij kende dus ook niet de

details van de reis.

De bepaalde beperkte kennis van zijn land van herkomst, zijn toenmalige jonge leeftijd, zijn

ongeschooldheid (enkel koranschool!) en zijn vrij geïsoleerd bestaan (alle dagen dezelfde routine) en

vooral het feit dat het zes jaar geleden is kunnen absoluut verklaren waarom er 'gaten' te lijken bestaan

in zijn gehele asielrelaas en daardoor voor verwerende partij onvoldoende informatie kon gegeven worden

van de regio waarvan hij afkomstig is.”

Verzoeker besluit dat hij nog steeds een gegronde vrees voor vervolging heeft, dat er een redelijke kans

bestaat dat de vervolging zal plaatshebben en dat dit volstaat.

- In een derde middel voert verzoeker een schending aan van artikel 48/4 en van de motiveringsplicht

in de zin van artikelen 62 van de Vreemdelingenwet en 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoeker benadrukt dat zijn Somalische herkomst en nationaliteit niet kan worden betwist en herhaalt

dat de commissaris-generaal, waar hij zijn verblijf in Somalië betwist, onvoldoende rekening gehouden

heeft met zijn jonge leeftijd en het feit dat er thans al zes jaar verstreken zijn sinds zijn vertrek. Hij merkt

op dat de Raad bij de beoordeling van de feitelijke kennis in concreto rekening dient te houden met het

profiel van verzoeker, waarbij hij toelicht dat:

“Het is duidelijk dat verwerende partij andere antwoorden verwachtte en vooral andere accenten belangrijk

vond (zoals de ligging van de dorpen naast de rivier), terwijl verzoeker zoveel andere informatie wel

correct heeft weergegeven en details kende. Verzoeker heeft ook uitgelegd hoe dit kwam. De

veiligheidsincidenten en wat er daar gebeurt, belangt de mensen heel hard aan. Zowel in Jilib als na zijn

vertrek wordt er in deze gemeenschap veel over gepraat.

Verzoeker was een tiener, afkomstig uit Somalië en in gevaar. Hij ontvluchtte zijn herkomstland met zijn

broer die onderweg om het leven kwam. Zeer traumatisch. Het interview bij het CGVS heeft zes jaar na

zijn vlucht plaatsgevonden. Verzoeker wist over bepaalde dingen weinig, maar over andere dingen dan

weer veel. Dit is niet ingestudeerd, maar eerder hoe zijn leefwereld was en wat hij nog onthouden heeft.

Er kan onmogelijk ingeleefd worden in de leefwereld van een tiener met een trauma en er kan niet

verwacht worden dat hij bepaalde details geeft die voor het CGVS wel vanzelfsprekend zijn. Dat is

onmogelijk.”

Verzoeker besluit dat hij effectief uit Jilib afkomstig is en dit op zich volstaat om hem de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.
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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.

2.3. Verzoeker slaagt er niet in zijn relaas aannemelijk te maken. Van een verzoeker om internationale

bescherming mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij de instanties belast met het onderzoek naar zijn

verzoek om internationale bescherming van meet af aan in vertrouwen neemt door een waarheidsgetrouw

relaas uiteen te zetten. Verzoeker 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 instantie kan beslissen over dit

verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van verzoeker dat hij zo gedetailleerd en correct mogelijk

informatie geeft over alle facetten van zijn identiteit, leefwereld en asielrelaas. Van verzoeker worden

correcte en coherente verklaringen verwacht en waar mogelijk ook documenten over zijn identiteit en

nationaliteit, leeftijd, achtergrond, ook die van relevante familieleden, plaats(en) van eerder verblijf en de

afgelegde reisroute.

In casu stelt de Raad vooreerst vast dat uit de informatie beschikbaar in het administratief dossier blijkt

dat verzoeker ongeloofwaardige verklaringen heeft afgelegd omtrent zijn leeftijd. Hij verklaarde tijdens het

indienen van zijn verzoek om internationale bescherming in België immers dat hij geboren werd op 1

januari 2005 (administratief dossier, bijlage 26) en dus minderjarig was, terwijl in de beslissing van de

Dienst Voogdij van de FOD Justitie van 28 maart 2019 wordt vastgesteld dat uit leeftijdsonderzoek blijkt

dat verzoeker een leeftijd heeft van 20,6 jaar met een standaarddeviatie van 2 jaar en dus meerderjarig

is. Verzoeker verklaarde, na confrontatie met de resultaten van het leeftijdsonderzoek dan weer dat zijn

werkelijk geboortedatum eigenlijk 16 maart 2001 betreft (DVZ-verklaring, stuk 7, p. 6; Notities van het

persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 3). Verzoeker stelde bovendien in Duitsland verklaard te hebben dat hij

geboren werd op 3 april 1998 (DVZ-verklaring, stuk 7, p. 6). Aldus stelt de Raad vast dat verzoeker de

instanties belast met het onderzoek naar zijn verzoek om internationale bescherming bewust heeft

trachten te misleiden omtrent zijn leeftijd. Verzoeker verklaarde tijdens het interview bij aanvang van de

procedure dat hij angst had, omdat zijn vingerafdrukken werden genomen in Duitsland, doch de Raad is

van oordeel dat dit geen afdoende verklaring of verschoning kan vormen voor verzoekers misleidende

verklaringen op dit punt. De Raad benadrukt hierbij dat van iemand die zich wendt tot de autoriteiten van

een bepaald land teneinde er internationale bescherming te bekomen, inherent het vertrouwen in de

autoriteiten, waaraan men de bescherming vraagt, verbonden is. De vaststelling dat verzoeker valse

verklaringen heeft afgelegd over zijn werkelijke leeftijd, wat een relevant element is voor een correcte

inschatting van zijn nood aan internationale bescherming, is nefast voor zijn algehele geloofwaardigheid.

De Raad stelt bovendien vast dat verzoeker tevens tegenstrijdige en dus ongeloofwaardige verklaringen

aflegde over zijn familie, hetgeen zijn algehele geloofwaardigheid verder ondermijnt. Bij het invullen van

de Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling liet verzoeker immers optekenen dat zijn ouders in

Buaale geboren werden (Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 7, “Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling”, p. 3), terwijl hij tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij

nooit gevraagd had naar de geboorteplaats van zijn ouders en stelde dat hij nooit gezegd had dat zij in

Buaale geboren werden toen hij geconfronteerd werd met zijn eerdere verklaringen (DVZ-verklaring, stuk

7, p. 7 en 11). Tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde verzoeker dan weer dat hij denkt dat zijn

ouders in Buaale geboren zijn, doch dat hij hier niet zeker van was (Notities van het persoonlijk onderhoud,

stuk 4, p. 9). Verzoeker verklaarde bij het invullen van de Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling

bovendien dat hij slechts één zus en twee broers had (Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 7, “Fiche

niet-begeleide minderjarige vreemdeling”, p. 3), terwijl hij tijdens het interview bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat hij drie broers en twee zussen had (DVZ-verklaring, stuk 7, p. 9).

Verder oordeelde de bestreden beslissing terecht dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

verklaringen met betrekking tot zijn verblijf in Somalië, zijn levensomstandigheden en profiel. Na lezing

van het administratief dossier treedt de Raad de commissaris-generaal bij dat de geloofwaardigheid van

verzoekers herkomst uit Jilib, in het district Jilib in de provincie Middle Juba in Somalië en zijn profiel als

landbouwerszoon wordt ondergraven door de pertinente en correcte vaststellingen dat (i) verzoekers

geografische kennis van (a) de dorpen in zijn omgeving en (b) de provincies rondom zijn provincie

enerzijds lacunair is en anderzijds ingestudeerd overkomt, (ii) zijn kennis van de regenseizoenen en de



RvV X - Pagina 9

namen van de seizoenen in Somalië tevens lacunair is, (iii) het niet aannemelijk is dat verzoeker geen

informatie heeft over de situatie van zijn familie tijdens de droogte van 2016 in zijn regio van herkomst en

hier evenmin naar gevraagd heeft, (iv) zijn landbouwkennis over (a) de prijzen van gewassen en (b) het

zaaien van maïs in zijn regio tevens lacunair is, (v) hij ondoorleefde verklaringen aflegde inzake de

overstroming van 2014, die zijn landbouwvelden zou hebben vernietigd, (vi) hij ook ongeloofwaardige en

lacunaire verklaringen aflegde over de zijn reis werd gefinancierd. De Raad stelt vast dat verzoeker met

zijn betoog in het verzoekschrift geen afbreuk doet aan de motieven van de bestreden beslissing. Hij

ontkent slechts de vaststellingen dat er belangrijke indicaties zijn om te twijfelen aan zijn identiteit en regio

van herkomst, volhardt in zijn verklaringen over zijn kennis van zijn regio van herkomst en minimaliseert

de bevindingen van de commissaris-generaal, waarmee hij echter de motieven van de bestreden

beslissing niet weerlegt, noch in een ander daglicht stelt.

Verzoeker tracht de voormelde vaststellingen in de bestreden beslissing omtrent zijn lacunaire kennis en

ongeloofwaardige verklaringen te minimaliseren door te verwijzen naar zijn jonge leeftijd ten tijde van

vertrek, zijn ongeschooldheid en niet te overschatten intelligentie, zijn geïsoleerd bestaan en het feit dat

hij reeds zes jaar geleden zijn land heeft verlaten en bijgevolg, ook omwille van trauma, vele zaken

vergeten is. De Raad wijst er vooreerst andermaal op dat verzoeker ongeloofwaardige verklaringen

aflegde over zijn leeftijd, zodat zijn stelling dat hij erg jong was ten tijde van zijn verblijf in zijn regio van

herkomst danig gerelativeerd wordt in het licht van voormeld leeftijdsonderzoek van de dienst Voogdij.

Verzoekers verweer dat zijn intelligentie niet mag worden overschat, klemt dan weer met de vaststelling

dat hij bij aanvang van de procedure verklaarde dat hij heel goed kon lezen en schrijven zonder echte

scholing te hebben genoten (DVZ-verklaring, stuk 7, p. 6) en dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud

gedetailleerde data kon verschaffen over incidenten in zijn regio van herkomst (Notities van het persoonlijk

onderhoud, stuk 4, p. 16). De Raad acht bovendien verzoekers verklaringen met betrekking tot zijn

scholingsgraad in het geheel genomen ongeloofwaardig, aangezien het niet aannemelijk is dat verzoekers

ouders, die volgens zijn verklaringen landbouwers waren op het Somalische platteland, hem na schooltijd

zouden hebben leren lezen, schrijven en rekenen, zoals hij tijdens het interview bij aanvang van de

procedure verklaarde (DVZ-verklaring, stuk 7, p. 6). Hoe dan ook merkt de Raad op dat zelfs van een

persoon van jonge leeftijd met beperkte scholing redelijkerwijze kan worden verwacht dat deze doorleefde

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

elementaire zaken in verband met zijn beweerde regio van herkomst. De Raad benadrukt dat een

beperkte scholing niet inhoudt dat verzoekers inherente verstandelijke vermogens zouden zijn aangetast

(minstens wordt dit niet aangetoond en zelfs tegengesproken door de reeds gedane vaststellingen met

betrekking tot zijn intelligentie) of verzoeker zouden verhinderen zijn directe omgeving en leefwereld te

omschrijven. Verzoeker verwijst verder in zijn verzoekschrift naar trauma’s in zijn hoofde omwille van de

dood van zijn broer en het afscheid van zijn familie, doch verzoeker brengt geen bewijs bij waaruit kan

blijken dat verzoeker kampt met mentale problemen die zijn cognitieve geheugen zouden aantasten in die

mate dat van verzoeker geen correcte, gedetailleerde en coherente verklaringen kunnen worden verwacht

met betrekking tot zijn directe omgeving en leefwereld. Ook zijn verwijzing naar zijn geïsoleerd bestaan

en dagelijkse routine kunnen niet volstaan ter verschoning van verzoekers lacunaire kennis op deze

punten. De Raad wijst er in dit verband op dat verzoeker onder meer verklaarde dat hij naar de

koranschool ging, op de velden van zijn familie werkte en soms tomaten naar de winkel bracht en dat hij

voetbalde met andere jongeren, alsook dat hij hoorde over incidenten in zijn regio van andere mensen

(Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 6, 7, 18, 21). Aldus toont verzoeker geenszins aan dat

hij dermate afgezonderd leefde dat van hem geen voldoende doorleefde en met objectieve informatie

overeenstemmende kennis van zijn directe leefomgeving kan worden verwacht. Waar verzoeker er verder

nog op wijst dat hij reeds zes jaar geleden vertrokken is uit zijn land van herkomst en aldus zaken vergeten

is, wijst de Raad erop dat dit ook het gevolg is van verzoekers eigen gedrag, gezien van hem verwacht

kan worden dat hij zo spoedig mogelijk een verzoek om internationale bescherming indient na zijn vlucht

uit zijn land van herkomst, terwijl uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij onder meer vier maanden in Italië

heeft verbleven zonder een verzoek om internationale bescherming in te dienen en in Duitsland geen

gevolg heeft gegeven aan zijn uitnodiging voor het interview in het kader van zijn verzoek aldaar (DVZ-

verklaring, stuk 7, p. 10 en 13). De Raad wijst er hoe dan ook op dat het feit dat verzoeker reeds zes jaar

geleden vertrokken is uit zijn land van herkomst, niet betekent dat hij niet in staat zou zijn om te

antwoorden op vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken in verband met

zijn levensomstandigheden en regio van herkomst. De Raad benadrukt dat uit de notities van het

persoonlijk onderhoud blijkt dat verzoeker wel in staat was om gedetailleerde verklaringen af te leggen

met betrekking tot incidenten in zijn regio van herkomst die meer dan zes jaar geleden plaatsvonden

(Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 16).
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Aldus is de Raad van oordeel dat het door verzoeker aangehaalde profiel, dat geenszins wordt

aangetoond, niet kan overtuigen als verschoningsgrond van zijn lacunaire kennis en ongeloofwaardige

verklaringen met betrekking tot zijn leefomgeving.

Verzoekers verweer dat hij slechts veertien jaar was en nooit in de dorpen in zijn omgeving geweest is

omdat het daar te gevaarlijk was biedt aldus, gelet op hetgeen voorafgaat, geen afdoende verklaring of

verschoning voor zijn lacunaire en incorrecte geografische kennis. De Raad herhaalt dat verzoeker niet

aantoont dat hij dermate afgezonderd leefde dat van hem geen voldoende doorleefde en met objectieve

informatie overeenstemmende kennis van zijn directe leefomgeving kan worden verwacht.

In zoverre verzoeker, ter minimalisering van zijn lacunaire landbouwkennis, aanvoert dat hij “zijn moeder

[hielp] en veel meer was dit niet voor hem”, merkt de Raad op dat dergelijk vaag verweer geenszins een

afdoende verschoning vormt voor verzoekers lacunaire kennis en ongeloofwaardige verklaringen. Van

verzoeker, die verklaarde als landbouwerszoon in een rurale omgeving in Somalië te hebben verbleven,

kan redelijkerwijze worden verwacht dat hij doorleefde verklaringen kan geven en kan antwoorden op

vragen inzake eenvoudige, direct waarneembare en elementaire zaken hierover, quod non, zoals blijkt uit

de pertinente en correcte vaststellingen in de bestreden beslissing. Verzoeker kan bovendien niet gevolgd

worden waar hij stelt dat hij kennis had van de seizoenen, nu uit de pertinente en correcte motivering in

de bestreden beslissing genoegzaam blijkt dat zijn kennis hierover lacunair is.

Verzoeker volhardt verder in zijn verklaringen dat hij niet de details kende van zijn reis omdat zijn broer,

die ouder was, alles had geregeld, en wijst erop dat het tevens moeilijk was voor hem om hierover te

vertellen, gelet op de dood van zijn broer. In dit verband wijst de Raad er nog op dat uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegde over de financiering van zijn reis, gezien

hij bij het invullen van de Fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling liep optekenen dat de reis 2000

dollar had gekost (Dossier overgemaakt aan CGVS, stuk 7, “Fiche niet-begeleide minderjarige

vreemdeling”, p. 3), terwijl hij tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde dat zijn reis 3000 dollar had

gekost (Notities van het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 21). Dat verzoeker tegenstrijdige verklaringen

aflegt is niet aannemelijk en bevestigt dat verzoeker geen zicht wenst te bieden op zijn reisweg, hetgeen

zijn algehele geloofwaardigheid en die van zijn verblijf in Somalië verder ondergraaft.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift nog volhardt dat hij wel een bepaalde kennis had van zijn regio en

op algemene wijze kritiek uit op de vaststelling dat deze kennis ingestudeerd overkomt, treedt de Raad

de commissaris-generaal bij dat het niet aannemelijk is dat verzoeker wel in staat was om gedetailleerde

verklaringen af te leggen met betrekking tot jaartallen, namen van slachtoffers en plaatsnamen in zijn

ruimere regio van herkomst, hetgeen een kennis is die tevens door studie kan worden verworven, doch

dat hij niet in staat was om vragen te beantwoorden die betrekking hebben op zijn eigen leefwereld en

directe leefomgeving en aldus zonder voorafgaande kennis kan worden ervaren. De Raad kan op basis

van deze vaststellingen, in navolging van de commissaris-generaal, enkel tot de conclusie komen dat

verzoeker weldegelijk bepaalde zaken ingestudeerd heeft, doch niet in staat is om zijn eigen leefwereld

en directe leefomgeving op een doorleefde en geloofwaardige wijze toe te lichten, hetgeen de

ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen over zijn herkomst en levensomstandigheden bevestigt.

Volgende 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:

“Vooreerst zijn uw verklaringen over de dorpen in uw omgeving inconsistent en incorrect en doen zij uw

kennis ingestudeerd overkomen. Zo vermeldt u doorheen het persoonlijk onderhoud zeer veel dorpen in

uw district. Echter, wanneer u gevraagd wordt naar de ligging van deze dorpen blijkt uw kennis in vele

gevallen incorrect. U woont in Jilib-stad en gaat elke dag naar Manyagabo waar jullie landbouwgrond ligt

(CGVS, p. 8, en CGVS II, p. 3). Manyagabo ligt vlakbij Jilib, ten noorden van de stad, en ligt naast de

enige brug in de omgeving over de Jubarivier. Aan de overkant van de brug ligt het dorpje Muna. Gevraagd

welk dorp het dichtste bij de brug ligt noemt u vreemd genoeg de dorpen Senderiya en Balad Rahma

(CGVS II, p. 6). Senderiya kon niet worden teruggevonden – en heeft geen andere naam volgens u (CGVS

II, p. 6) – en Balad Rahma ligt ver van de brug. Over Muna kan u vreemd genoeg ook niet zeggen waar

het ligt of hoever het van Manyagabo – dat aan de andere kant van de brug ligt – is gelegen (CGVS II, p.

11 en 12). Dat u zegt dat men, wanneer men op de brug staat, dorpen kan zien liggen (CGVS II, p. 5),

maar u uiteindelijk geen idee blijkt te hebben dat het dorp Muna – dat u nochtans zelf spontaan benoemt

(CGVS II, p. 6) – juist aan de overkant van de brug is gelegen die naast Manyagabo ligt waar u elke dag

kwam – u zegt zelfs dat u het nooit heeft gezien (CGVS II, p. 12) – doet ernstig twijfelen aan uw herkomst

uit deze regio.
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Voorts plaatst u verschillende door u vernoemde dorpen aan de verkeerde kant van de rivier. Zo zegt u

dat de dorpen Balad Rahma, Nassib, Mobileyn, Fara Gurow – dat ook Hatal Baraka zou heten volgens u

(CGVS II, p. 12) – en Mahad aan de kant van Manyagabo en Jilib (CGVS II, p. 6 en 7). Echter, al deze

dorpen liggen aan de overkant van de rivier. Over Mobileyn zegt u later dan weer dat het aan de overkant

ligt (CGVS II, p. 7). Over Madhoka zegt u dat het aan de overkant is terwijl dit in werkelijkheid aan de kant

van Manyagabo ligt (CGVS II, p. 6). U verklaart later dan weer dat u Mobileyn en Madhoka met elkaar

verwarde en dat Madhoka wel aan de kant van Manyagabo ligt. Dat u al deze dorpen aan de verkeerde

kant van de rivier plaatst doet uw kennis over de dorpen in uw omgeving zeer ingestudeerd overkomen.

Gevraagd of u het dorp Kamdada kent – dit dorp ligt naast Balad Rahma aan de overkant van de rivier –

zegt u dat u ervan gehoord heeft (CGVS II, p. 12). Echter, u heeft geen idee aan welke kant van de rivier

dit ligt. Gevraagd de weg te beschrijven naar Balad Rahma, een dorp dat u verschillende maken vermeldt,

zegt u louter dat u er nooit bent geweest en het nooit hebt gezien (CGVS II, p. 7). Dat veel van deze

dorpen, waaronder Kamdada, Muna en Balad Rahma, gewoon vlak naast de rivier liggen waar uw

dagelijks leven zich afspeelde doet nog meer vragen oproepen over uw beweerde herkomst.

U weet voorts dat de provincies Gedo en Lower Juba nog dichtbij Middle Juba liggen. U kan er geen

andere provincies meer benoemen (CGVS II, p. 14). Echter, ook Bay en Lower Shabelle liggen naast

Middle Juba. Vooral uw onwetendheid over Lower Shabelle is vreemd gezien de Shabelle-rivier door uw

district loopt, niet ver van de stad Jilib. Een van de hoofdwegen uit Jilib, namelijk deze naar Mogadishu,

loopt ook richting Lower Shabelle. Hoewel u wel weet dat er een weg naar Mogadishu loopt heeft u geen

idee welke plaatsen, steden of districten in die richting liggen vanuit Jilib (CGVS II, p. 14).

U verklaart verder dat u dagelijks op jullie landbouwgrond kwam om uw moeder te helpen met het

verbouwen van maïs en groenten of om gras te snoeien (CGVS, p. 6 en CGVS II, p. 3). Echter, u weet

niet dat er twee regenseizoenen zijn. U zegt dat er maar één oogst is voor gras. Gevraagd te verklaren

waarom er maar één oogst is zegt u dat dit enkel gebeurt wanneer het regent. Gevraagd hoeveel

regenseizoenen er zijn zegt u: “maart, april, mei, dat zijn de maanden, het regenseizoen”. Gevraagd of dit

de enige regenmaanden zijn in het jaar ontwijkt u de vraag en zegt u dat het niet zoals in Europa is en dat

het het meeste regent in die maanden. Expliciet gevraagd of er twee regenseizoenen zijn op een jaar zegt

u dat u geen data of namen kan noemen (CGVS, p. 17). Gevraagd wanneer de regenseizoenen zijn in

Somalië zegt u dat het in maart, april en mei is en dat u geen andere tijden kent. U blijkt daarenboven niet

te weten hoe dit eerste regenseizoen van het jaar heet. U kan de vier namen van de seizoen geven maar

weet niet welke de droge en welke de regenseizoenen zijn (CGVS, p. 17). In Somalië zijn er echter twee

regenseizoenen. Het Gu-regenseizoen loopt van maart tot juni en het Deyrregenseizoen loopt van

september tot november. Er zijn dan ook twee zaaitijden en twee oogsttijden in Somalië. De twee droge

seizoenen zijn Jilaal en Hagay. Gevraagd naar een verklaring voor dit zeer opvallende gebrek aan kennis

wijst u op uw jonge leeftijd en zegt u dat u dat niet moest weten en dat u het vergeten bent (CGVS II, p.

17 en 18). Uw verklaring dat u veertien jaar was wanneer u vertrok is geenszins een afdoende verklaring

hiervoor, zeker gezien uw geboortedatum na het leeftijdsonderzoek werd gewijzigd naar 1 januari 1999

en u dus zeventien was op het moment van uw beweerde vertrek (CGVS, p. 14). Dat u geen idee blijkt te

hebben dat er twee regenseizoenen zijn in Somalië en evenmin de namen van de seizoenen correct kan

gebruiken doet niet alleen twijfelen aan uw profiel van landbouwer maar doet zelfs vermoeden dat u reeds

vele jaren weg bent uit Somalië en eventueel zelfs uit Oost-Afrika.

Dit vermoeden dat u reeds lange tijd weg bent uit Somalië en er zelfs getwijfeld kan worden aan uw directe

familiale banden met dit land wordt versterkt door uw verklaringen over de situatie van uw familie tijdens

de droogte van 2016 nadat u reeds zou zijn vertrokken uit het land. Gevraagd naar een andere droogte

na deze van 2011 antwoordt u: “2016, voor ik vertrok, ik ben toen vertrokken”. Gevaagd te vertellen over

uw ervaringen en die van uw familie tijdens deze droogte zegt u dat u tot oktober 2016 geen contact had

met uw familie en wanneer u contact had spraken jullie niet over de droogte (CGVS, p. 11). Gevraagd of

u sindsdien nog iets gehoord heeft over de situatie van uw familie tijdens die droogte – zeker gezien jullie

een landbouwersfamilie zijn – ontwijkt u de vraag. Gevraagd of uw familie problemen heeft gekend tijdens

deze droogte zegt u kortweg dat uw moeder niets verteld heeft en dat iedereen nog leeft (CGVS, p. 11).

Gevraagd of u aan uw moeder gevraagd heeft hoe uw familie die droogte heeft overleefd, zegt u dat u

niet sprak over de droogte wanneer u met haar belde in oktober 2016 en dat er geen droogte meer was

wanneer u vier maanden later terug contact had met haar. U heeft haar nooit gevraagd naar die droogte

(CGVS, p. 12). Dat u geen enkele informatie heeft over de situatie van uw familie tijdens de droogte van

2016 en u in al die jaren zelfs nooit gevraagd zou hebben naar hun situatie tijdens die droogte, doet er

ernstig aan twijfelen dat u afkomstig bent uit een landbouwersfamilie in Jilib, Middle Juba.
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Er zijn nog enkele elementen die uw profiel van landbouwer onderuithalen. Zo verbouwden jullie onder

andere tomaten, maïs, ajuinen en aardappelen (CGVS, p. 6). U weet vreemd genoeg enkel wat tomaten

opbrengen op de markt (CGVS, p. 6). Gevraagd waarom u niet weet hoeveel de andere gewassen

opbrengen zegt u dat u enkel een paar keer tomaten naar de markt heeft gebracht (CGVS, p. 7). Indien

jullie daadwerkelijk overleven van de opbrengst van de gewassen van jullie grond kan verwacht worden

dat u een indicatie zou kunnen geven van de prijs waartegen jullie deze gewassen verkopen.

Tevens is het zeer opmerkelijk dat u niet weet wanneer maïs dient te worden gezaaid. Gevraagd wanneer

het gezaaid wordt herhaalt u louter de vraag. De vraag wordt opnieuw gesteld maar u ontwijkt de vraag

opnieuw en zegt louter dat het “in het jaar” wordt gezaaid. Gevraagd in welke maanden dit dient te

gebeuren zegt u uiteindelijk dit niet te weten (CGVS II, p. 4). Dat u als landbouwer niet weet wanneer

maïs gezaaid dient te worden doet ernstig twijfelen aan uw voorgehouden profiel.

U verklaart verder dat een overstroming in 2014 jullie landbouwvelden vernielde. Uw verklaringen hierover

zijn echter weinig doorleefd. Gevraagd wat er precies gebeurd was zegt u dat de overstroming al jullie

gewassen wegspoelde. Gevraagd wat jullie dan vervolgens deden zegt u kortweg dat jullie opnieuw

zaaiden wanneer het veld terug droog was. Gevraagd of jullie dan geen problemen hadden doordat een

volledige oogst was verloren gegaan, beaamt u dit slechts en voegt nog toe dat jullie alles opnieuw

moesten doen en dat de schade enorm was. Gevraagd hoe jullie deze periode wisten te overleven zegt

u dat jullie ook nog tomaten en ajuinen hadden van de vorige oogst en dat jullie voor de zaken die jullie

niet meer hadden naar de winkel gingen. Gevraagd waar dat geld dan vandaan kwam zegt u kortweg dat

uw moeder u dat geld gaf. Gevraagd hoe jullie aan de zaden kwamen om alles opnieuw te planten zegt u

dat uw moeder ervaring had en dat u het niet weet (CGVS, p. 15 en 16). Dergelijke vage en oppervlakkige

verklaringen over deze overstroming die jullie velden volledig zou hebben weggespoeld, zijn niet

overtuigend en doen verder twijfelen aan uw situatie in uw beweerde regio van herkomst en daarmee ook

aan de algehele geloofwaardigheid van uw verklaringen in het kader van uw procedure voor internationale

bescherming.

Verdere twijfel over uw situatie en die van uw familie wordt gevoed door uw volkomen gebrek aan kennis

over hoe u en uw broer zouden betalen voor jullie reis naar Europa. Gevraagd welke regeling uw broer

had getroffen met de smokkelaar zegt u in het eerste persoonlijke onderhoud aanvankelijk hier niets over

te weten (CGVS, p. 20). Later zegt u dan weer dat het 3000 dollar per persoon was om u naar Libië te

brengen (CGVS, p. 21). Gevraagd hoe jullie aan dit geld zouden geraken geeft u volgende vage antwoord:

“hij kent veel mensen van mijn familie, er zijn mensen die geld hebben ik weet niet of ze in buitenland zijn,

zoals Saudi-Arabië, ik denk dat meeste in SaudiArabië wonen, er zijn tantes van vaderskant, maar ik

sprak niet met hen” (CGVS II, p. 11). Gevraagd hoeveel jullie van wie precies zouden krijgen zegt u louter

dat jullie geen geld kregen. Gevraagd welke regeling uw broer precies overeenkwam om aan die 6000

dollar te geraken zegt u dat u uw broer niet met cash geld hebt gezien (CGVS II, p. 11). Dat u geen

informatie kan geven over hoe jullie als leden van een arme landbouwersfamilie een dergelijke kostelijke

reis naar Europa zouden financieren doet verder twijfelen aan uw intentie om de waarheid te spreken in

het kader van uw procedure voor internationale bescherming.

Er dient opgemerkt te worden dat u wel zeer veel gedetailleerde informatie meegeeft over

(veiligheids)incidenten die zouden zijn voorgevallen in de jaren voor uw vertrek en over carrieres van

bekende figuren in Jilib (CGVS, p. 12 tot 15). Dat u over deze incidenten steeds jaartallen, namen van de

slachtoffers en plaatsnamen weet te geven, zelfs van incidenten die zich niet afspeelden in uw directe

leefomgeving doet deze kennis ingestudeerd overkomen, zeker wanneer dit wordt gelegd naast uw totale

gebrek aan – correcte – kennis over de regenseizoenen, de zaaitijden en de dorpen in uw directe

omgeving.”

De verwijzing in het verzoekschrift naar de door verzoeker ingeroepen vervolgingsfeiten is niet relevant,

nu uit het voorgaande blijkt dat verzoeker zijn herkomst uit de stad Jilib, in het district Jilib, in de provincie

Middle Juba in Somalië niet aannemelijk maakt. Hierdoor kan evenmin geloof worden gehecht aan de

problemen die er zich zouden hebben voorgedaan.

Derhalve heeft verzoeker op ernstige wijze verzaakt aan de op hem rustende medewerkingsplicht, zoals

genoegzaam blijkt uit het voorgaande. Hij weigert aldus op moedwillige wijze klaarheid te scheppen over

en maakt het derhalve onmogelijk om een duidelijk zicht te krijgen op zijn profiel, levensomstandigheden

en verblijfplaatsen voor zijn vertrek naar België en de redenen waarom hij zijn land van herkomst heeft

verlaten.
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Indien verzoeker meent wel degelijk nood te hebben aan internationale bescherming, komt het hem toe,

gelet op de hoger vermelde medewerkingsplicht en de op zijn schouders rustende bewijslast, de instanties

een waarheidsgetrouw en gedetailleerd beeld te geven over zijn levensomstandigheden, verblijfplaatsen

en reisroute, quod non. Aldus kan de loutere verwijzing naar zijn Somalische nationaliteit en de

veiligheidssituatie aldaar niet volstaan om in zijn hoofde het bestaan van een nood aan internationale

bescherming aannemelijk te maken. Verzoeker dient het bestaan van zulke nood immers in concreto aan

te tonen en kan daarbij niet volstaan met een loutere verwijzing naar de situatie in een bepaald land of

een bepaalde regio. Hij dient tevens een verband aan te tonen tussen deze situatie en zijn persoon en

blijft hier, gelet op het voorgaande, in gebreke.

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 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 is dan ook niet relevant, gelet op

het feit dat verzoeker de beweerde herkomst uit Jilib, in het district Jilib, in de provincie Middle Juba 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.

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 en herhaaldelijk werd aangesproken tijdens het persoonlijk onderhoud

en dus veelvuldig de kans heeft gekregen de nodige relevante elementen aan te brengen (Notities van

het persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 2 en 17-18).

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 dertig augustus 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


