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nr. 273 396 van 30 mei 2022

in de zaak RvV X/ XI

In zake: X

vertegenwoordigd door zijn voogd X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. VAN CUTSEM

Berckmansstraat 89

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, vertegenwoordigd door zijn voogd X, die verklaart van Somalische

nationaliteit te zijn, op 24 december 2021 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 22 november 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 4 maart 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2022.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

C. VAN CUTSEM en van attaché S. DUPONT, 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 3 november 2020, diende op 4

november 2020 een verzoek om internationale bescherming in.

1.2. Op 22 november 2021 nam de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de

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

bij aangetekende brief van 23 november 2021 ter kennis werd gebracht, luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 4/11/2020

Overdracht CGVS: 15/02/2021
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Je werd op 13 september 2021 gehoord op het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en

Staatlozen, van 13u42 tot 18u06. Je werd hierbij bijgestaan door een tolk die het Somali machtig is. Jouw

voogd, Blanc Julien, en jouw advocaat, meester Van Cutsem Catherine, waren aanwezig gedurende het

gehele persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

Je beweert over de Somalische nationaliteit te beschikken en geboren te zijn op 30 november 2004 te

Rebay, Buale, Middle Juba. Je behoort tot de clan Darod<Oegadeen. Je ging naar de Koranschool en je

hielp verder jouw moeder nog. Jouw vader is sedert een zevental jaren vermist, hij ging immers op een

ochtend naar de landbouwvelden en hij kwam nooit meer terug. Jouw moeder zou volgens jouw laatste

informatie momenteel niet meer in Rebay zijn, je weet niet waar ze momenteel zou wonen. Jouw beide

broers A. en M. en jouw zus I. waren bij jouw moeder toen je aldaar bent vertrokken. Ook de dochter van

jouw tante, genaamd I.M.A., was bij jouw moeder op het moment van jouw vertrek uit Rebay en bij

uitbreiding uit Somalië.

Jouw broer H. verkocht sigaretten en tabak. Al-Shabaab stelde tegen jouw broer dat hij zijn verkoop

diende stop te zetten, waarop jouw broer te kennen gaf dit te zullen doen, doch hij na twee dagen gewoon

de verkoop ervan terug opnam. Bepaalde mensen speelden vervolgens deze informatie door aan Al-

Shabaab, waarna deze groepering jouw broer op heterdaad betrapte terwijl hij op de markt was. Al-

Shabaab stelde toen hem nog een kans te zullen geven, jouw broer bleef vervolgens twee tot drie weken

thuis, waarna hij wederom naar de markt trok teneinde zijn verkoop opnieuw te kunnen starten. Al-

Shabaab had dit terug gezien en begaf zich naar jouw moeder, stellend dat jouw broer reeds

waarschuwingen had gekregen, ze gingen hem dan ook oppakken en vermoorden. Jouw moeder ging

hierop jouw broer zoeken, bracht hem naar huis en sloot hem in een kamer op, hij mocht deze kamer niet

verlaten tot jouw moeder aan de ooms hulp had kunnen vragen teneinde hem naar Hamar te kunnen

brengen. Deze ooms stelden drie dagen tijd nodig te hebben. In tussentijd, op een dag, vroeg jouw moeder

om ontbijt aan jouw broer te gaan brengen. Terwijl je dit deed, vroeg jouw broer om hem water te brengen.

Terwijl je onderweg was naar de keuken om dit te halen, kwamen er drie mannen aan. Twee ervan trokken

de kamer van jouw broer binnen, één bleef buiten staan. Jouw broer werd naar buiten gebracht, hij

weigerde met hen mee te gaan en werd vervolgens in het hoofd geschoten. Jij had dit allemaal zien

gebeuren en zag hoe jouw broer op de grond viel, waarop je naar buiten liep en op jouw broer riep. Je

werd vervolgens door één van die mannen in jouw gezicht geslagen. Je liep weg en werd door iemand

achterna gezeten, je werd tevens beschoten en in jouw hand geraakt. Naar jouw mening werd je dan ook

vanaf dan door hen geviseerd, dit gezien je had gezien hoe ze jouw broer hadden gedood, tevens begon

je hierna weg te rennen, indien je niet zou zijn weggelopen, zouden ze jou hebben gerekruteerd. Je trok

naar jouw moeder, zij bracht jou naar een garage, je werd door iemand via Afmadow naar Qoqani (cfr.

Qooqaani) gebracht, meer bepaald naar jouw oom K. Na twee dagen bij jouw oom te hebben verbleven,

werd je door een andere man meegenomen, je reisde via Tanto, Dhobley, Ceelwaq en Beled Hawo naar

Dolow, gelegen aan de grens met Ethiopië. Je verliet op 01 september 2019 Somalië om vervolgens via

Ethiopië naar Soedan, Libië en Italië te reizen. Je kwam op 03 november 2020 in België aan en je diende

de volgende dag een asielaanvraag alhier in.

Je vreest bij een terugkeer naar Somalië dat Al-Shabaab jou zal oppakken, rekruteren en vermoorden.

Tevens zouden ze kunnen stellen dat je hun gebied hebt verlaten en naar de ongelovigen bent gegaan,

ze zouden jou ook een bommengordel kunnen laten dragen, jou naar Mogadishu kunnen sturen om jezelf

in het publiek te laten ontploffen. Indien je iets zou verkeerd doen, zouden ze jou kunnen doodschieten.

Je legt ter staving van jouw asielaanvraag volgende stukken neer: een “Attestation” dd. 09 september

2021 van psychologe Martin Claessens van de “Service de Santé Mentale de Montignies-sur-Sambre”;

een document van het UNHCR te Libië dd. 02 juni 2020; een brief dd. 13 januari 2021 van het UNHCR,

Protection Unit for Belgium and Luxembourg; een video van mishandelingen door jou ondergaan te Libië;

foto’s van verwondingen aan jouw hand; een brief van het Rode Kruis dd. 24 februari 2021; een uittreksel

uit een rapport “Actors COI 2021 – Territorial control and areas of influence”; een document van Amnesty

International “Forced returns to south and central Somalia, including to Al-Shabaab areas: a blatant

violation of international law” en het artikel “The cost of a cigarette in Somalia” van het UNHCR Malta dd.

22 juni 2015.

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

gegevens in jouw administratief dossier, van oordeel is dat er in jouw hoofde, als niet - begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

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

jouw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend.

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

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

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

plaatsgevonden in het bijzijn van jouw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om

opmerkingen te formuleren en stukken neer te leggen.

Je haalde verder tijdens jouw persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal dd. 13 september

2021 nog aan dat je bij jouw aankomst in België altijd wakker was, niet kon slapen, schreeuwde en

nachtmerries had, waarop je bij een psychologe op consultatie bent gegaan (zie notities van het

persoonlijk onderhoud van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dd. 13

september 2021 p. 4-5, hierna genoemd cgvs p. 4-5). Je vertelde jouw psychologe over jouw problemen

en wat je allemaal had meegemaakt, je kreeg vervolgens een nieuwe afspraak ingepland (cgvs p. 4-5).

Tijdens de tweede afspraak werd er jou gevraagd hoe je had geslapen na het vorige gesprek, je stelde

toen dat je jou beter voelde en het niet meer zoals vroeger was (cgvs p. 4-5). Je herhaalde vervolgens

jouw eerdere verklaringen en je kreeg thee of water indien je emotioneel werd (cgvs p. 4-5). De psychologe

stelde nog dat je altijd bij haar terecht kon. Je stelde verder geen nieuwe afspraak meer met jouw

psychologe te hebben gepland, je bent immers gestopt toen de ramadan begon (cgvs p. 4-5).

Er wordt verder ook nog een “Attestation” dd. 09 september 2021 van psychologe Martin Claessens van

de “Service de Santé Mentale de Montignies-sur-Sambre” voorgelegd. Hierin wordt er gesteld dat jij sedert

22 maart 2021 twee maal bij Psychologe Zigrand Nathalie op consultatie bent gegaan. Uit deze

consultaties zou naar voor zijn gekomen dat jij aan een posttraumatische stres stoornis zou lijden

(zelfmoordneigingen, geheugenproblemen, sociaal isolement, angsten,…), dit in verband gebracht met

de door jou ondergane mishandelingen in het verleden. Hierdoor zou jij het tijdens een vraagstelling –

zoals bijvoorbeeld tijdens een persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal – moeilijk kunnen

hebben om op emotioneel en cognitief vlak valabele antwoorden te kunnen geven. Jouw

concentratievermogen zou tijdens dergelijk gehoor in het gedrang kunnen komen, dit door pijnlijke

emotionele en traumatische gebeurtenissen terug te moeten herbeleven. Er zou aldus met de nodige

voorzichtigheid moeten worden opgetreden tijdens een gemaakte analyse, dit op het vlak van bijvoorbeeld

eventuele incoherenties. Er dient vooreerst opgemerkt te worden dat dit attest werd opgesteld door een

psychologe en niet door een gespecialiseerde psychiater-arts. Hoewel de psychologe aangeeft dat er

maar weinig consultaties zouden hebben kunnen plaatsvinden ten gevolge van de huidige corona-situatie,

kan er slechts worden vastgesteld dat er amper twee opvolgingen zijn geweest, en er bovendien uit het

voorgelegd verslag op geen enkele wijze blijkt op welke manier je behandeld werd tijdens deze beide

consultaties. Betreffende het aangehaalde element dat jij het tijdens het persoonlijk onderhoud moeilijk

zou kunnen hebben om op emotioneel en cognitief vlak valabele antwoorden te kunnen geven en jouw

concentratievermogen door het herbeleven van bepaalde gebeurtenissen in het gedrang zou kunnen

komen, dient er opgemerkt te worden dat jij tijdens het onderhoud voor het Commissariaat-generaal geen

enkel gewag hebt gemaakt van mogelijke problemen in dit kader. Verder is het attest gebaseerd op de

verklaringen die jij zelf tijdens deze ontmoetingen aflegde. Dergeliujk attest kan dan ook geen sluitend

bewijs vormen voor de oorzaak van jouw eventuele psychologische problemen, noch voor de

omstandigheden waaruit deze eventuele problemen voortvloeien. De psychologe kan enkel vaststellingen

doen betreffende de mentale gezondheidstoestand van een patiënt en kan zich - voor wat de fysieke

klachten betreft enkel baseren op de verklaringen van de persoon zelf. Rekening houdend met haar

bevindingen kan de psychologe vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen aandoeningen.

Een psychologe kan echter nooit met volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen

waarin de aandoeningen werden opgelopen en dient zich hiervoor te steunen op de gezegden van de

patiënt. Dit geldt des te meer in het geval van een medisch attest, opgesteld door een psychologe. Meer

nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en symptomen, is een psychologe

bij het vaststellen van haar diagnose en de eventuele achterliggende feiten immers afhankelijk van

hetgeen haar in de gezegden van haar patiënt wordt aangereikt. Het door jou neergelegde attest is aldus

geen bewijs van de door jou aangehaalde feiten van vervolging die overigens volstrekt niet geloofwaardig

worden geacht, omdat jij jouw herkomst uit Rebay, Buale, Middle Juba, de plaats waarmee de

vervolgingsfeiten die jij aanhaalt onlosmakelijk verbonden zijn, niet aannemelijk wist te maken (zie infra).
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Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat jouw

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

jouw verplichtingen.

Er dient verder te worden opgemerkt dat je doorheen jouw verklaringen niet aannemelijk hebt gemaakt

dat je een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie hebt of een reëel

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

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

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van jou dat jij correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot jouw identiteit, jouw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande je

bij de aanvang van jouw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op jouw

schouders rust (cgvs p. 5), blijkt uit het geheel van de door jou afgelegde verklaringen en de door jou

voorgelegde stukken duidelijk dat jij niet hebt voldaan aan deze plicht tot medewerking.

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

verblijf in Somalië. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van jouw vrees voor vervolging en jouw

nood aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over jouw feitelijke herkomst

en jouw 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

asielzoeker 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 asielzoeker

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.

Er dient vooreerst te worden opgemerkt dat jouw voorgehouden plaats van herkomst Rebay op

geografische kaarten (zie administratief dossier) werd teruggevonden, meer bepaald ten westen van de

stad Buale en binnen het gelijknamige district en binnen de regio Middle Juba, gelegen. Jij verklaarde

eerst en vooral bij de Dienst Vreemdelingenzaken van jouw geboorte tot jouw vertrek dd. 01 september

2019 in Buale, wijk Rebay, Middle Juba te hebben verbleven (zie verklaringen DVZ dd. 28 januari 2021

p. 6). Je geeft vervolgens tijdens jouw persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal dd. 13

september 2021 aan te zijn geboren in Rebay, Rebay zou in Middle Juba, naast Buale, zijn gelegen (cgvs

p. 6). Jou gevraagd wat je precies bedoelt met “naast”, verduidelijk je dat Rebay één van de dorpen,

vallend onder Buale, zou zijn (cgvs p. 6). Gepolst of Rebay een dorpje zou betreffen, bevestig je dit dan

weer, het is een dorp onder Buale, je zou ook kunnen zeggen “Hafad” (cfr. een wijk) of Dhasheeg (cgvs

p. 6). Je verduidelijkt dat de gekende naam voor Rebay “Dhasheeg” (cfr. waterput) zou betreffen,

verwijzend naar een kanaal of waterput, gezien hulporganisaties zoals WFP daar vroeger voedsel aan de

mensen zouden hebben gegeven (cgvs p. 6-7). Jou gevraagd waarom Rebay dan ook “Hafad” (cfr. wijk)

zou worden genoemd, ontken je dit dan weer plots, Rebay zou geen wijk zijn, je zou het zelf zo hebben

gezegd doch het zou niet zo zijn, het zou geen “Hafad” worden genoemd maar wel Dhasheeg (cgvs p. 7).

Jou vervolgens gevraagd of je dan naar de stad Buale zou zijn gegaan, stel je het volgende: “Ik woonde

in Buale stad, de stad zelf, ik ging naar de moskee in Buale, ik woonde in Buale, Rebay komt onder Buale”

(cgvs p. 7). Jou nogmaals gevraagd of je altijd in Rebay hebt gewoond, en waarom je nu dan weer zou

stellen in Buale stad zelf te hebben gewoond, stel je: “Rebay is nog in Buale, het is hetzelfde als Brussel,

Brussel heeft verschillende wijken, ik woonde in één van de wijken van Buale, het is Rebay” (cgvs p. 7).

Er wordt jou vervolgens, voor de volledigheid en om eventuele (latere) misverstanden te vermijden,

gevraagd of je het verschil tussen een stad en een district zou kennen, waarop je het volgende weergeeft:

“Stad en district? District is zoals Buale. De stad is zoals Hafad, wijk” (cgvs p. 7). Je geeft vervolgens het

volgende aan: “Ja ik heb dat begrepen. Buale samen met de dorpen is een district. De stad is binnen…

Volgens wat je net zei, district is de stad samen met de dorpen” (cgvs p. 8). Je vervolgt met de opsomming

van de wijken in Buale stad gelegen: “De namen van de wijken zijn Waberi, Horseed, Halgan, Heegan,

Baqdad, Bagdad is recent gebouwd. Rond 2017-2018. En Qodaxley” (cgvs p. 8).
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Jou gevraagd of Rebay dan zo een wijk zoals in Buale stad zou betreffen, of Rebay buiten deze stad zou

zijn gelegen, geef je uiteindelijk aan dat het erbuiten zou liggen, het zou dichterbij de dorpen zijn (cgvs p.

8). Uit bovenstaande blijkt aldus overduidelijk dat je een district en een stad goed van elkaar weet te

onderscheiden, je geeft immers correct aan dat een district zou bestaan uit de stad samen met de dorpen

en dat de stad zoals “Hafad” zou zijn en aldus uit wijken zou bestaan, je weet zelfs de wijken binnen Buale

stad op te sommen. In dit opzicht is het dan ook onverklaarbaar dat je jouw voorgehouden geboorte-en

woonplaats Rebay enerzijds als wijk binnen de stad Buale zou plaatsen, doch anderzijds dan weer als

een dorp buiten de stad Buale en binnen het gelijknamige district zou situeren. Nadat overduidelijk blijkt

dat je wel degelijk het verschil tussen een stad en een district kent, blijf je evenwel verwarrende

verklaringen omtrent jouw voorgehouden geboorte-en woonplaats Rebay afleggen. Immers gevraagd

naar de meest dichtbije plaatsen rondom Rebay gelegen, geef je een dorp genaamd Halgan (cfr. niet

teruggevonden) en een dorp genaamd Dujumo Dasheeg (cfr. Dujuuma werd teruggevonden, ten oosten

van Buale stad gelegen, zie administratief dossier) weer (cgvs p. 8). Jou aangespoord om meer te

vertellen, stel je het volgende: “Ook dichterbij mij is kanaal Dasheeg Radile (cfr. Radiile en Canalka Redile

werden teruggevonden, doch gelegen ten oosten van Buale stad en aldus niet in de onmiddellijk omgeving

van Rebay, zie administratief dossier). Ook dichterbij is de Juba rivier (cfr. de Juba rivier stroom ten oosten

van Reebaay, zie administratief dossier). Ook dichterbij mij is de moskee Jama, gelegen naast de rivier.

Ook dichterbij mij is er een veld, genoemd zoals Beeraha Dhiigle. De moskee is in de wijk Waberi” (cgvs

p. 8). Jou gevraagd of je nu wederom naar de stad Buale zou refereren, bevestig je dit (cgvs p. 8). Jou

nogmaals gevraagd welke plaatsen er onmiddellijk rondom Rebay zouden zijn gelegen, geef je het dorp

Hagan (cfr. niet teruggevonden) en het dorp Banta (cfr. teruggevonden ten zuiden van Reebaay en van

Buale stad, zie administratief dossier) en Duqiyo (cfr. Diqiyo Madow en Duqiyo Kuusow, Ereey en Weyn

teruggevonden ten zuiden van Reebaay en van Buale stad, zie administratief dossier) weer (cgvs p. 8).

Gevraagd om nog meer plaatsen in de nabije omgeving van Rebay op te sommen, stel je het volgende:

“In de stad, dichterbij mij, ik heb al gezegd Waabari, ook de markt van Buale. Ook de moskee is dichtbij”

(cgvs p. 8). Jou letterlijk gevraagd – gezien jouw wederom veelvuldige verwijzingen naar de stad Buale -

of je dan in de stad Buale zou hebben gewoond, bevestig je dit: “Ja ik woonde in Buale stad” (cgvs p. 8).

Jou er normaals mee geconfronteerd dat je reeds een aantal keer hebt vermeld in Rebay te hebben

gewoond doch je soms ook naar Buale stad zou verwijzen als zijnde jouw plaats van herkomst, stel je het

volgende: ”Als je werd gevraagd waar woon je, dan je zegt globaal, in het algemeen, de stad. Het district.

Dan in het district, je woont in Rebay” (cgvs p. 8). Jou gevraagd waarom je dan naar Buale stad als jouw

woonplaats zou verwijzen, stel je het volgende: “Ik heb niet gezegd dat ik woonde in de stad, ik heb

gezegd Buale district. Wanneer je zegt de stad, dat betekent de wijken, het zijn wijken in de stad, maar

als je zei het district, ik woonde in het district. Specifiek in Rebay. Dat is wat ik bedoel” (cgvs p. 8). Jou

een laatste maal gevraagd of aldus de wijken in Buale stad Waaberi, Horseed, Halgan, Heegen en Baqdad

zouden betreffen, doch je daar niet zou hebben gewoond en je in Rebay in het district Buale zou zijn

gehuisvest, bevestig je dit, in Rebay (cgvs p. 8). Er werden jou vervolgens nog enkele plaatsen, in de

onmiddellijke omgeving van Reebaay – volgens onze administratieve kaarten onmiddellijk ten westen van

Buale stad gelegen – opgeworpen, dewelke je niet wist thuis te brengen (zie informatie administratief

dossier). Zo gaf je aan Mawgley niet gehoord te hebben (cfr. onmiddellijk ten noordwesten van Reebaay

gelegen), ook Nimcan, een plaats gelegen ten noorden van Mawgley, weet je niet thuis te brengen (cgvs

p. 11). Gonaaf zou je dan weer wel als een dorp kennen, doch weet je foutief naast Banta en Duqiyo te

situeren, Gonaaf is immers ten noorden van Nimcan gelegen terwijl Banta en Duqiyo ten zuiden van

Reebaay en Buale stad zijn gesitueerd (cgvs p. 10).

Uit bovenstaande blijkt aldus overduidelijk dat er jou veelvuldig kansen werden geboden teneinde jouw

voorgehouden geboorte-en woonplaats Rebay op correcte wijze te kunnen situeren en jij wel degelijk het

onderscheid tussen een district en een stad goed hebt begrepen, doch je telkenmale wederom verwarring

weet te scheppen, door enerzijds Rebay als een wijk binnen Buale stad en anderzijds als een dorp

erbuiten te situeren.

Jouw voogd voegde na het persoonlijk onderhoud dd. 13 september 2021 – meer bepaald op 28

september 2021 – nog toe dat jij wenste te verduidelijken dat jij altijd over het district Buale zou hebben

gesproken en aldus niet over de stad Buale. Indien jij over Buale zou hebben gesproken, zou je het dan

ook over het district hebben gehad en niet over de stad. De tolk zou naar jouw mening nooit het woord

stad hebben gebruikt doch zou enkel simpelweg Buale hebben vertaald. Er kan worden opgemerkt dat er

in de Somalische taal wel degelijk specifieke woorden zijn om regio (cfr. gobolka), district (cfr. degmada)

en stad (cfr. magaalada) mee aan te duiden (informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Er

kan dan ook logischerwijze niet worden ingezien waarom de tolk deze woorden niet letterlijk zou hebben

vertaald. Jouw meermaalse verwijzing naar de “Hafad” ofwel “wijk” Rebay, aldus verwijzend naar een wijk

binnen Buale stad gelegen, kan overigens ook allesbehalve aan de tolk worden verweten. Deze

opmerkingen, door jouw voogd op 28 september 2021 overgemaakt, weten dan ook jouw verwarrende en
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tegenstrijdige verklaringen allesbehalve te duiden. Er kan voor de volledigheid nog worden opgemerkt dat

jij er verder ook niet in slaagt om op basis van één summier medisch attest (cfr. “Attestation” dd. 09

september 2021 van psychologe Martin Claessens van de “Service de Santé Mentale de Montignies-sur-

Sambre”) – waarbij er slechts naar twee consultaties wordt verwezen en er enkel en alleen wordt

aangehaald dat er met de nodige voorzichtigheid zou moeten worden opgetreden tijdens een gemaakte

analyse, dit op het vlak van bijvoorbeeld eventuele incoherenties – aan te tonen dat dergelijke ernstige

incoherente verklaringen omtrent jouw geboorte-en woonplaats Rebay louter te wijten zouden kunnen zijn

aan mogelijke psychologische problemen. Tenslotte kan er nog worden opgemerkt dat jouw

ongeloofwaardige herkomst uit Rebay, niet enkel en alleen op basis van jouw verwarrende en

tegenstrijdige verklaringen omtrent stad en district werd vastgesteld (zie infra).

Immers gezien uit jouw verklaringen blijkt dat je wel degelijk enige vertrouwdheid met Buale stad aan de

dag legt en je tevens Rebay ook soms als een dorp buiten Buale stad weergeeft, werd er jou dan ook

gevraagd om de route van Rebay naar Buale stad te beschrijven, een route dewelke je naar jouw mening

met een ezelskar in een paar kleine uurtjes zou afleggen (cgvs p. 10). Jouw nietszeggend antwoord luidde

in dit kader vooreerst als volgt: “Ik neem de weg naar, de weg komt van Maaliyada en politiekantoor. De

weg komt van daar. Die weg loopt tot een andere weg, die komt van de centrale markt. De weg van

Maaliyada en politiekantoor loopt op de weg van de centrale markt. De weg passeert langs de markt,

langs de rechterkant” (cgvs p. 9). Jou aangespoord om heel concreet te vertellen hoe je van Rebay naar

Buale stad gaat en wat je onderweg allemaal tegenkomt, herhaal je “de weg van Maaliyada te nemen,

van het politiekantoor” (cgvs p. 9). Gevraagd naar mogelijke dorpjes die je onderweg zou tegenkomen,

geef je het dorp Duqiyo (cfr. Diqiyo Madow, Duqiyo Kuusow, Duqiyo Ereey en Duqiyo Weyn werden ten

zuiden van Reebaay teruggevonden, zie administratief dossier) weer, vervolgens zou je terecht komen

aan de weg die van de centrale markt zou komen (cgvs p. 9). Gevraagd naar nog andere dorpen, kaats

je vooreerst de bal terug, om dan het volgende te stellen: “Eerste dorp is genoemd Duqiyo Madow, tweede

dorp is Duqiyo Kusow, een beetje ver weg van de weg is een dorp Duqiyo Weyn. Heb ik Dukiyo Kusow

verteld? Dan Dukiyo Yantar. Wanneer je in Dukiyo Yantar bent, kom je Aanole tegen. Dan van daar je

bent in Buale”. Er kan in dit kader vooreerst worden opgemerkt dat Reebaay volgens de geografische

kaarten ten westen van Buale stad, zonder enige dorpjes er tussenin, is gelegen (zie administratief

dossier). Het is in dit opzicht dan ook ten zeerste opmerkelijk dat jij wel allerlei dorpjes weet te vermelden,

dewelke tussen beide plaatsen zouden zijn gesitueerd. Verder is het eveneens ten zeerste opvallend dat

je, bij het beschrijven van de route van Reebaay naar Buale stad, niet zou weten te vermelden dat tussen

beide plaatsen de Juba rivier stroomt, en je deze rivier aldus onvermijdelijk dient over te steken alvorens

Buale stad nog maar te kunnen betreden (informatie toegevoegd aan het administratief dossier). Voor wat

betreft de door jou genoemde dorpen, dewelke naar jouw mening aldus tussen jouw dorp Rebay en Buele

stad zouden zijn gelegen, kan er nog het volgende worden opgemerkt. Hoewel Diqiyo Madow, Duqiyo

Kuusow, Duqiyo Ereey, Duqiyo Weyn, Duguia Ianter en Caanoole wel degelijk werden teruggevonden,

blijkt uit de geografische kaarten dat deze plaatsen ten zuiden van Buale stad – in de richting van Jilib –

zijn gelegen, dit terwijl Reebaay volgens deze kaarten ten westen van Buale stad – overigens aldus zonder

enige dorpjes er tussenin – werd terug gevonden. Jou ermee geconfronteerd dat Reebaay volgens onze

informatie dichtbij Buale stad zou zijn gelegen en het dan ook vreemd zou zijn dat jij dorpen zou opnoemen

dewelke aan de andere kant van Buale stad, de richting van Jilib uit, zouden zijn gelegen, geef je vooreerst

aan dat Jilib een ander district zou zijn, om jou vervolgens af te vragen of de door jou genoemde dorpen

richting Jilib zouden zijn, om daarna te vragen of de Protection Officer Duqiyo zou bedoelen, om dan weer

de eerdere door jou genoemde plaatsen te herhalen: “Ik had al verteld dat de dorpen die ik zei, zijn in de

richting naar Buale. Ik heb een paar dorpen met name Duqiyo verteld. Rebay, Buale, en Jilib, dorpen

langs die kant, Duqiyo Ereey, Hagan (cfr. niet teruggevonden), Dujumo (cfr. Dujuuma), Dhasheeg, Duqiyo

Weyn. Soojido (cfr. Soojida, ten zuiden van Reebaay gelegen, doch niet op de route van Reebaay naar

Buale stad, zie administratief dossier). Deze dorpen zijn richting, langs daar, de andere dorpen zijn richting

langs, ik heb u verteld de dorpen die dichtbij zijn. De dorpen onder het district. Ik heb gezegd Dujumo (cfr.

Dujuuma), Dasheikh, Hagan (cfr. niet teruggevonden), en Dukiyo Ereey, Sujodo (cfr. Soojida), zijn dichtbij.

Canoole (cfr. Caanoole). Er zijn twee Canoole (cfr. Canoole), één start met Ca, dat is de richting naar Jilib,

en één die start ma A, Anole (cfr. niet teruggevonden), richting Buale” (cgvs p. 18).

Het gegeven als zijnde je dorpjes richting Jilib – en aldus ten zuiden van Buale stad - zou weergeven om

de route van Rebay naar Buale stad weer te geven, is des te opmerkelijker gezien je eveneens tijdens

jouw persoonlijk onderhoud voor het Commissariaat-generaal wist te verklaren dat jouw voorgehouden

geboorte- en woonplaats Rebay naast de stad Saakow – en aldus ten noorden van Buale stad - zou zijn

gesitueerd, onderweg van Saakow, zou Rebay immers dichterbij zijn (cgvs p. 7). Gezien Saakow een

ander district binnen de regio Middle Juba met als hoofdplaats Saakow stad betreft en ten noorden van

Buale district kan worden gesitueerd, en Reebaay op de geografische kaarten werd teruggevonden
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onmiddellijk ten westen van Buale stad, wordt er jou dan ook nogmaals ter bevestiging gevraagd of Rebay

wel degelijk dichter bij Saakow dan bij Buale zou zijn gelegen, waarop je aangeeft dat Rebay onder Buale

zou vallen doch dichterbij Saakow zou zijn gesitueerd (cgvs p. 7). In het licht van deze verklaringen is het

dan ook opmerkelijk dat jij jou enkel en alleen naar de stad Buale, aldus naar jouw mening veel verder

weg gelegen, zou hebben begeven. Immers als er jou dan wordt gevraagd of je ooit naar de stad Saakow

zou zijn gegaan, een stad naar jouw mening aldus dichterbij Rebay gelegen, geef je aan er nooit te zijn

gegaan (cgvs p. 7). Je zou dan weer wel, zoals overigens uit bovenstaande verklaringen reeds blijkt (zie

supra), veelvuldig naar de stad Buale zijn getrokken (cgvs p. 9). Je stelt immers naar de wijken Waberi

en Heegen – gelegen in Buale stad – te zijn gegaan, je verklaart omtrent jouw bezoek aan deze stad het

volgende: “Waberi is naast de moskee, daar heb ik ook voetbal gespeeld. Heegen is waar de koranschool

is, waar ik naartoe ging. De markt is daar ook, in Heegen. Politiekantoor is daar, ook Hormuud is daar. De

markt is daar. Daar kan je terecht om iets te kopen” (cgvs p. 9). Jou gevraagd of er in Rebay of in de buurt

ervan geen moskee, Koranschool of markt zou zijn te vinden, stel je dan weer opmerkelijk genoeg dat de

meest dichtbije moskee deze in Waberi (cfr. in Buale stad) zou betreffen, de markt zou dan weer in Heegen

zijn, alwaar ook Hormuud zou zijn gevestigd (cgvs p. 9). Jouw verklaring als zijnde de meest dichtbije

moskee in Waberi in Buale stad zou zijn, is dan ook ten zeerste opmerkelijk in het licht van jouw

verklaringen als zijnde Saakow stad – aldus een grootstad – dichterbij jouw plaats van afkomst Rebay

zou zijn gelegen. Men kan dan ook logischerwijze niet inzien waarom je jou dan naar Buale stad zou

begeven teneinde er de moskee te bezoeken, Koranschool te volgen, er naar de markt te gaan,… dit

terwijl Saakow stad naar jouw mening veel dichterbij zou zijn gelegen. Na confrontatie blijken ook jouw

verklaringen in dit kader nergens op te slaan: “Neen ik ben niet langs die kant gegaan in Saakow. Als je

wilt naar Saakow gaan, moet je daar een kennis hebben, mensen die je kent. Hier is waar ik ben geboren,

in Rebay, als ik iets wou doen, ik ging naar de moskee of voetbal spelen” (cgvs p. 9). Jou gevraagd

waarom je in Saakow kennissen zou moeten hebben teneinde jou naar daar te kunnen begeven, luidt

jouw nietszeggend antwoord als volgt: “Als ik wil naar daar gaan, je moet mensen kennen, om te kunnen

bezoeken. We gingen niet meestal naar die richting, meestal naar Buale. Daar hadden we nooit gedacht

om naar daar te gaan” (cgvs p. 9). Je zou er dan ook nooit aan hebben gedacht om naar Saakow te gaan,

in Buale stad zou dan weer jouw clan gehuisvest zijn, je zou ook kennis hebben van mensen woonachtig

in Heegen (cgvs p. 9). Jou ermee geconfronteerd dat het vreemd zou zijn dat je zou stellen in Rebay te

zijn geboren en getogen, deze plaats enerzijds dichter tegen de stad Saakow zou zijn gelegen doch je

dan weer anderzijds vaak over Buale stad zou praten en je enkel naar deze stad zou zijn gegaan,

waardoor het dan weer zou lijken dat Rebay net wel dichter tegen Buale stad zou zijn gelegen, stel je het

volgende: “Ik dacht dat Saakow dichtbij was, ik dacht dat. Ik ben niet zeker, als dat dichterbij is. Aan het

zuiden van Buale is Saakow, één kant van hen, van onze richting, is Saakow, de andere kant Buale, ik

vermoedde dat Saakow dichtbij was, ik kan niet zeggen dat ik zeker ben. Want ik ben er niet geweest. Ik

ben in Buale geweest. Ik studeerde daar, de Koranschool” (cgvs p. 18).

Uit bovenstaande opmerkingen blijkt aldus overduidelijk dat je zeer verwarrende en tegenstrijdige

verklaringen aflegt over waar precies jouw voorgehouden geboorte-en woonplaats Rebay zou zijn

gesitueerd, meer bepaald of deze als een wijk binnen of als een dorp buiten de stad Buale zou kunnen

worden teruggevonden en of Rebay al dan niet dichterbij Saakow stad zou zijn gelegen. Ook de route van

Rebay naar Buale stad weet je allesbehalve correct weer te geven, meer nog, je weet zelfs de Juba rivier,

gelegen tussen Reebaay en Buale stad, niet weer te geven. Uit het geheel van bovenstaande verwarrende

en tegenstrijdige verklaringen kan dan ook worden geconcludeerd dat je allesbehalve aannemelijk hebt

weten te maken van Rebay/Reebaay, Buale, Middle Juba, afkomstig te zijn en er jouw hele leven te

hebben gewoond.

Je stelt verder nog, na opwerping van de naam Sheikh Ahmed Mohamed Islam "Madobe", dat dit de

Gouverneur van Jubaland en de leider – onder de macht van Kismayo - zou betreffen (cgvs p. 12).

Jubaland zou dan weer naar jouw mening een land zijn waar Oegadeen zouden wonen, 90 percent ervan

zou Oegadeen zijn (cgvs p. 12). De Oegadeen zouden dan ook in Kismayo en in Buale wonen, enkelen

zouden ook in Gedo zijn gehuisvest (cgvs p. 12). Er kan in dit kader worden opgemerkt dat, het gegeven

als zijnde je zou weten dat deze man de leider van Jubaland (cfr. bestaande uit Gedo, Lower Juba en

Middle Juba) zou zijn en je Jubaland zou kennen (informatie toegevoegd aan het administratief dossier),

niet wegneemt dat je niet aannemelijk hebt weten te maken specifiek van Rebay, Buale, Middle Juba

afkomstig te zijn (zie supra). Overigens weet je verder andere politieke figuren/groeperingen (van jouw

voorgehouden regio), zoals Ahmed Abdi Godane – naar jouw mening een dorp - (cgvs p. 10), Mohamed

Abdi Mohamed (Gandhi) – volgens jou een krijgsheer, je zou er verder niets over kunnen vertellen - (cgvs

p. 11), Hassan Al-Turki (cgvs p 11), Ras Kamboni (cgvs p. 12) en Barre Aden Shire Hiraale – je zou enkel

een zekere landbouwer genaamd Ahmed Shire Hiiraale kennen – (cgvs p. 12) dan weer totaal niet thuis

te brengen (informatie toegevoegd aan het administratief dossier).
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Verder geef je nog aan dat AlShabaab – op het moment van jouw vertrek uit Somalië – de macht in Buale

zou hebben gehad, ook in Rebay en “andere wijken” zou Al-Shabaab toen de macht hebben gehad (cgvs

p. 12). Je weet verder het leven onder AlShabaab te beschrijven, zo stel je altijd bang te zijn geweest voor

jouw leven, als jong kind door hen – ondermeer in de Koranschool en in de moskee - te zijn gebrainwasht

en later te zullen worden gevraagd om zich bij hen onder een andere naam (cfr. Sheikh) aan te sluiten en

voor hen te gaan spioneren, een wapen en bom te leren gebruiken en bommenvesten te dragen (cgvs p.

12-13). Je vertelt dat jouw gezin zakat diende te betalen, AlShabaab zou jullie immers telefonisch

contacteren, meestal tijdens de ramadan, gezien ze dan voeding voor andere mensen zouden gaan kopen

(cgvs p. 13). Jouw gezin diende soms bijvoorbeeld 50 Dollar te storten op het Hormuud nummer van Al-

Shabaab (cgvs p. 13). Hoewel uit het door jou beschreven leven onder AlShabaab weliswaar enige

vertrouwdheid met deze terroristische groepering en per uitbreiding met de Somalische context kan

worden afgeleid, wordt in deze niet jouw Somalische nationaliteit en afkomst in twijfel getrokken, maar wel

jouw specifieke herkomst uit Rebay, Buale, Middle Juba. Enige kennis over het leven onder Al Shabaab

en vage verwijzingen naar Buale, weten jouw specifieke herkomst uit de betreffende regio echter niet

aannemelijk te maken. Je stelt verder dat Al-Shabaab altijd op de brug en in het politiekantoor in Buale

stad aanwezig zou zijn geweest, ook in het dorp Rebay zouden ze zijn geweest, je zou ze evenwel niet

kunnen identificeren, ze zouden immers gewone kleding dragen (cgvs p. 13). Het politiekantoor in Buale

stad zou dan ook van Al-Shabaab zijn geweest, ze zouden er hun vlag “er is geen god dan Allah” hebben

gehad en ze zouden werken zoals de politie, indien iemand iets verkeerd zou doen, zouden ze deze

persoon in het politiekantoor gevangen houden (cgvs p. 13). Ook zou Al-Shabaab in de wijk Heegen

executies uitvoeren, ook mensen van andere steden afkomstig en ter dood veroordeeld, zouden naar daar

– op een open plein – worden gebracht (cgvs p. 14). Mensen zouden deze executies kunnen zien en

zouden staan kijken wanneer een persoon zou worden doodgeschoten (cgvs p. 14). Indien de

geëxecuteerde een lid van de regering zou zijn, zou deze executie op voorhand via de radio worden

aangekondigd (cgvs p. 14). Ook jij zou veel mensen hebben gekend, dewelke de stad zouden hebben

verlaten en zich naar Hamar zouden hebben begeven, om vervolgens terug te komen, door Al-Shabaab

te worden ondervraagd en te worden geëxecuteerd (cgvs p. 14). In Rebay zou er dan weer geen

politiekantoor van Al-Shabaab noch een openbare executieplaats zijn geweest (cgvs p. 14). Er kan in dit

kader wederom worden opgemerkt dat ook uit jouw beschrijving van de uitgevoerde executies door Al-

Shabaab slechts enige vertrouwdheid met deze terroristische groepering en per uitbreiding met de

Somalische context kan worden afgeleid. Verder kan er slechts worden vastgesteld dat je, voor wat betreft

de specifieke aanwezigheid van Al-Shabaab in jouw voorgehouden regio, enkel stelt dat zij in Rebay

aanwezig waren en er de macht hadden en verder wederom – op overigens vrij summiere wijze - verwijst

naar Buale stad (cfr. je stelt dat Al-Shabaab ook daar de macht had en verwijst enkel vaagweg naar de

brug en het politiekantoor en de wijk Heegen), doch dit gegeven weet nog steeds jouw specifieke herkomst

uit Rebay niet aan te tonen. Ook de door jou genoemde Al-Shabaab leider van Buale, zijnde Mohamoud

Tagal, een persoon die overigens niet kon worden teruggevonden, weet bovenstaande motivering niet om

te buigen (cgvs p. 14). Er wordt jou tenslotte nog gevraagd naar de ergste gebeurtenis dewelke jij je zou

kunnen herinneren, zich in jouw eigen voorgehouden regio afspelend (cgvs p. 14). Je weet hierbij

luchtaanvallen in 2019 – vermoedelijk door de Jubaland regering - te noemen in Buale stad, meer bepaald

tweemaal op het Centrum van het Rode kruis en één maal op de Hormuud-mast, bij laatstgenoemde

zouden dertig gevangenen zijn gedood, deze mast zou immers naast het politiekantoor zijn gelegen (cgvs

p. 14-15). Er kan in dit kader worden opgemerkt dat uit objectieve informatie blijkt dat er wel degelijk

luchtaanvallen in 2019 – op Buale stad – hebben plaatsgevonden (informatie toegevoegd aan het

administratief dossier), doch het wederom opmerkelijk is dat je geen enkele gebeurtenis in jouw

voorgehouden geboorte-en woonplaats Rebay zelf weet aan te halen en je enkel wederom refereert naar

en jou schuilt achter Buale stad, een stad waarover je summiere en overigens eerder ingestudeerde

kennis weet tentoon te spreiden. Ook deze – door jou genoemde luchtaanvallen op Buale stad in 2019 –

weten dan ook jouw specifieke herkomst uit Rebay niet aan te tonen. Gezien naar jouw mening Al-

Shabaab wel degelijk in Rebay aanwezig zou zijn geweest, meer nog, er de macht zou hebben gehad,

lijkt het dan ook vreemd dat er zich geen enkele gebeurtenis aldaar zou hebben afgespeeld waarnaar je

zou kunnen verwijzen en dewelke jou zou zijn bijgebleven (cgvs p. 12-13).

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen heb je niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit Rebay, Buale, Middle Juba. Gezien jouw veelvuldige (weliswaar vage) verwijzingen

naar de stad Buale, waar je overigens meermaals zou zijn geweest (zie supra), is jouw onvermogen Rebay

correct te plaatsen tegenover Buale en Saakow eens te meer opmerkelijk. Uit de beschikbare informatie

blijkt immers dat Rebay op amper enkele kilometers van de stad Buale gelegen is (maximum drie

kilometer), terwijl het ruim 30 km van Saakow stad gelegen is (in vogelvlucht) en zo’n 20km van de

districtsgrens tussen Saakow en Buale. Zelfs los van enige mogelijke verwarring over stad of district, is

het dus onbegrijpelijk dat jij nu eens zou stellen dat Rebay dichter tegen Saakow gelegen is dan tegen
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Buale (wat flagrant strijdig is met de beschikbare informatie) en dan weer dat Rebay juist in Buale stad

gelegen is, om vervolgens een opsomming te geven van de wijken in Buale, waarbij je Rebay niet noemt

(cgvs p. 7 - 9). De (summiere) kennis die je ten toon spreidt over Buale en het leven onder Al Shabaab in

Buale, komt ingestudeerd over en kan de vaststelling dat jij je afkomst uit Rebay niet aannemelijk hebt

weten maken niet weerleggen.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van jouw herkomst uit Rebay in Somalië kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan jouw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan gehecht worden aan het feit dat jij voor jouw komst naar België in Rebay hebt verbleven, kan

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

voorgedaan. Bijgevolg maak je niet aannemelijk dat je gegronde redenen hebt om te vrezen voor

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

nemen dat jij bij een terugkeer naar jouw 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

asielzoeker 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 asielzoeker afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of

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

asielzoeker, 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.

Je werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS d.d. 13 september 2021 nochtans uitdrukkelijk

gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot jouw identiteit, jouw

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

reisdocumenten. Je werd er op gewezen dat het niet volstaat om louter te verwijzen naar jouw Somalische

nationaliteit en dat het voor de beoordeling van jouw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat jij

een duidelijk zicht geeft op jouw eerdere verblijfsplaatsen voor jouw komst naar België. Er werd voorts

benadrukt dat het gegeven dat je niet recent uit Somalië afkomstig bent en/of dat je een tijd in een derde

land hebt verbleven op zich niet problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat je deze informatie

meedeelt zodat het CGVS de mogelijkheid wordt gegeven jouw asielaanvraag correct te beoordelen

rekening houdend met al jouw verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien je het CGVS niet

duidelijk maakt waar en onder welke omstandigheden jij gedurende de laatste jaren voor jouw komst naar

België werkelijk hebt verbleven en geen correct zicht biedt op jouw werkelijke achtergrond en leefsituatie,

je evenmin de door jou aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat jij niet de waarheid hebt verteld over waar je verbleven hebt voor

jouw komst naar België. Door jouw gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-

generaal in het ongewisse over waar jij voor jouw aankomst in België in Somalië of elders leefde, onder

welke omstandigheden, en om welke redenen jij jouw werkelijke streek van herkomst verlaten hebt. Door

bewust de ware toedracht op dit punt, dat de kern van jouw asielrelaas raakt, te verzwijgen maak jij

bijgevolg niet aannemelijk dat jij bij een terugkeer naar Somalië een reëel risico op ernstige schade loopt.
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Het CGVS benadrukt dat het jouw taak is om de verschillende elementen van jouw relaas toe te lichten

en alle nodige elementen voor de beoordeling van jouw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door jou 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 jou 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 jouw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door jou afgelegde verklaringen en de door jou overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in jouw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer .

Je legt ter staving van jouw asielaanvraag nog een document van het UNHCR te Libië dd. 02 juni 2020;

een brief dd. 13 januari 2021 van het UNHCR, Protection Unit for Belgium and Luxembourg; een video

van mishandelingen door jou ondergaan te Libië en foto’s van verwondingen aan jouw handen voor. Deze

documenten stellen onder meer dat jij op 02 juni 2020 als vluchteling door het UNHCR in Libië werd

geregistreerd, dat jij in het kamp van Bani Walid hebt verbleven en er in dit kamp daden van mensenhandel

en andere inbreuken tegen de mensenrechten zouden hebben plaatsgevonden. Volgens deze

documenten zouden meerdere Somaliërs, waaronder jijzelf, sporen van brandwonden, tekens van

martelingen en schotwonden vertonen. Specifiek voor jijzelf zouden er brandwonden aan jouw beide

handen en schurft zijn gerapporteerd in jouw dossier. Er kan in dit kader worden opgemerkt dat deze

gebeurtenissen in Libië niet onmiddellijk in twijfel worden getrokken en dat dergelijke

mensenrechtenschendingen ten zeerste betreurenswaardig zijn, doch dit neemt niet weg dat jij niet

aannemelijk hebt weten te maken daadwerkelijk afkomstig te zijn uit Rebay, Buale, Middle Juba in Somalië

en je aldus geen zicht weet te bieden op jouw werkelijke plaats van herkomst. Je vult tenslotte nog aan

dat de Libische documenten fouten zouden bevatten, zoals onder meer jouw geboortedatum (cfr. 2005

ipv 30 november 2004), jouw geboorteplaats (cfr. Kismayo), datum van aankomst (cfr. 2017), scholing

(acht jaar scholing ipv acht jaar Koranschool) (cgvs p. 21-22).

De brief van het Rode Kruis dd. 24 februari 2021 toont enkel aan dat jij wenst herenigd te worden met

jouw familie en hen tracht op te sporen, wat evenmin bovenstaande bevindingen weet om te buigen.

Het uittreksel uit een rapport “Actors COI 2021 – Territorial control and areas of influence”; een document

van Amnesty International “Forced returns to south and central Somalia, including to Al-Shabaab areas:

a blatant violation of international law” en het artikel “The cost of a cigarette in Somalia” van het UNHCR

Malta dd. 22 juni 2015 bevatten louter algemene informatie over Somalië, doch kunnen wederom

bovenstaande overwegingen niet ombuigen, zijnde dat er geen geloof kan worden gehecht aan jouw

herkomst uit Rebay, Buale, Middle Juba in Somalië.

C. Conclusie

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

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

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

Ik vestig de aandacht van de staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid op het feit dat u minderjarig

bent en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd

door België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

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

“- artikel 1 van de Vluchtelingenconventie van 1951 ondertekend te Genève;

- artikelen 48/3, 48/4’48/6 en 57/1, §§ 3 en 4 van de wet van 15 december 1980;

- artikel 3 EVRM;

- artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie;

- artikel 3 Kinderrechtenverdrag;

- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen;

- het zorgvuldigheidsbeginsel (noodzakelijkheid alle elementen van het dossier in aanmerking te nemen,

het dossier op een voorzichtige wijze te behandelen en de beslissing op een nauwkeurige wijze voor te

bereiden en op pertinente informatie te doen berusten);
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- de beoordelingsfout.”

Na een uiteenzetting van de feiten en de motieven in de bestreden beslissing licht verzoeker toe als volgt:

“11. Verzoeker meent dat verwerende partij de lat zeer hoog heeft gelegd bij de beoordeling van zijn

geloofwaardigheid en dat hij - in tegenstelling tot wat verwerende partij beweerd - wel degelijk aan de

medewerkingsplicht heeft voldaan tijdens zijn persoonlijk onderhoud.

Verwerende partij heeft daarbij ten eerste onvoldoende rekening gehouden met verzoekers verklaringen

in context van zijn minderjarigheid, gebrekkige maturiteit en specifieke kwetsbaarheid. Ten tweede meent

verzoeker dat hij gedurende het gehele onderhoud uitstekend heeft meegewerkt, wat niet alleen uit zijn

verklaringen zelf blijkt (zie infra), maar wat ook zijn advocate liet optekenen aan het einde van het

onderhoud (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 22). Uit zijn medewerking blijkt verder dat, hoewel er

enige verwarring bestaat over ‘de stad Buale' (zie infra), verzoeker wel degelijk aannemelijk heeft kunnen

maken dat hij effectief van het dorp Rebay afkomstig is en dat verwerende partij zich bij de beoordeling

op foutieve, minstens onvolledige informatie heeft gebaseerd.

12. Ten eerste, meent verzoeker dat verwerende partij een onvoldoende objectieve analyse van zijn

verklaringen heeft gevoerd en daarbij geen passend belang heeft gehecht aan zijn verklaringen als

minderjarige, overeenkomstig artikel 57/1, §3 Vreemdelingenwet, waarbij het rekening moet houden met

zijn leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid, wat verw erende partij in casu niet of onvoldoende heeft gedaan.

Zowel verzoekers jonge leeftijd op het moment van vertrek en op het moment van zijn persoonlijk

onderhoud, als zijn specifieke kwetsbaarheid zijn hierbij relevant.

Verzoeker was ten eerste niet alleen minderjarig op het moment dat hij Somalië heeft verlaten, maar hij

was ook nog steeds minderjarig op het moment van het persoonlijk onderhoud, namelijk respectievelijk

14-15 en 16 jaar oud.

Uit de bestreden beslissing zelf valt niet af te leiden dat verwerende partij voldoende rekening heeft

gehouden met de jonge leeftijd van verzoeker, noch met het feit dat hij slechts 14 jaar oud was op het

moment van vertrek uit Somalië, hij op weg naar België ernstige mensenrechtenschendingen heeft

ondergaan (zie infra) en hij op het moment van zijn onderhoud nog steeds slechts 16 jaar oud was. Van

verwerende partij wordt niettemin verwacht hier voldoende rekening mee te houden.

Er zijn daarnaast voldoende elementen die wijzen op een specifieke kwetsbaarheid in hoofde van

verzoeker als minderjarige. Verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing bovendien zelf

meermaals naar deze elementen.

Zo verwijst verwerende partij naar de psychische problemen die zijn vastgesteld bij verzoeker, waarbij

eveneens werd vastgesteld dat er met de nodige voorzichtigheid moet worden opgetreden op vlak van

eventuele incoherenties bij het beoordelen van zijn verklaringen. Verwerende partij merkt daarbij op dat

het neergelegde attest door een psychologe en niet door een gespecialiseerde psychiater-arts werd

opgesteld. Alsof dit relevant zou zijn, merkt verwerende partij ook op dat uit het attest op geen enkele

wijze kan blijken op welke manier hij behandeld werd tijdens de consultaties met de psychologe. Met een

dergelijke redenering stelt verwerende partij de specifieke competentie van de psychologe in kwestie

uitdrukkelijk in vraag. Verwerende partij trekt zo de bevoegdheid en de deskundigheid van de psychologe

om bepaalde psychische problemen te detecteren, te diagnosticeren en te attesteren in twijfel.

Dat verwerende partij meent dat een dergelijk attest niet noodzakelijk een sluitend bewijs vormt van de

oorzaken van de problemen, noch de precieze feitelijke omstandigheden waarin de aandoeningen werden

opgelopen met volledige zekerheid kan schetsen, staat los van de concrete vaststellingen die de

psychologe gedaan heeft met betrekking tot de gevolgen ervan. Verwerende partij kan onmogelijk de

vaststellingen zelf in twijfel trekken, omdat het zich anders in de plaats van de psychologe zou stellen en

zich een bepaalde deskundigheid zou aanmeten die het eenvoudigweg niet heeft.

Een klinisch psycholoog, zoals de psychologe in casu, is bij uitstek een opgeleide en gemachtigde

deskundige die vaststellingen doet met betrekking tot de aard en de mate van bepaalde psychische

problemen. Ter verduidelijking, bepaalt artikel 68/1, §3 van de gecoördineerde wet betreffende de

uitoefening van de gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 de opdracht van de klinisch psycholoog

dat:
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“§ 3. Zonder afbreuk te doen aan de uitoefening van de geneeskunde zoals bepaald in artikel 3 wordt

onder de uitoefening van de klinische psychologie verstaan het gebruikelijk verrichten van handelingen

die tot doel hebben ofworden voorgesteld tot doel te hebben, bij een mens en in een wetenschappelijk

onderbouwd klinisch psychologisch referentiekader, de preventie, het onderzoek, het opsporen of het

stellen van een psychodiagnose van echt dan wel ingebeeld psychisch of psychosomatisch lijden en die

persoon te behandelen ofte begeleiden:'’

Er kan dus onmogelijk getwijfeld worden aan de bevoegdheid, noch aan de deskundigheid van de

psychologe in kwestie. Het is evenmin dienstig om in vraag te stellen op welke wijze de psychologe tot

haar conclusie komt, om op deze manier toch haar deskundigheid trachten te ondermijnen.

In casu heeft de psychologe vastgesteld dat verzoeker met ernstige psychische problemen te kampen

heeft en specifiek met zelfmoordneigingen, geheugenproblemen, psychische angsten, moeilijkheden op

emotioneel en cognitief vlak, etc. De bewijswaarde van een psychologisch attest zegt in dit geval meer

over de gevolgen van de psychische problemen, dan dat dit enkel, volgens verwerende partij,

onvoldoende zeker de oorzaken ervan kan vaststellen of de omstandigheden waarin zij werden

opgelopen.

Hieruit volgt dan ook dat verzoekers psychische problemen, minstens een zekere psychische

kwetsbaarheid onmogelijk in vraag gesteld kunnen worden. Het psychologisch attest leidt tot de duidelijke

conclusie dat verzoeker, op jonge, minderjarige leeftijd, met psychische problemen te kampen heeft, los

van de oorzaak ervan.

Dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud geen gewag heeft gemaakt van mogelijke problemen,

doet niet ter zake en is irrelevant bij de globale beoordeling van zijn specifieke kwetsbaarheid, die hoe

dan ook is komen vast te staan.

Een tweede element in de bestreden beslissing, dat kan wijzen op het feit dat verwerende partij voldoende

op de hoogte was van verzoekers specifieke kwetsbaarheid, is de verwijzing naar de gebeurtenissen in

Libië, waarvan verzoeker verschillende documenten en bew ijzen heeft neergelegd.

Verzoeker is tijdens zijn verblijf in Libië, onderweg naar België slachtoffer geworden van folterdaden en

mishandelingen, die als ernstig beschouwd moeten worden en waaraan hij verschillende verwondingen

aan over heeft gehouden. Verzoeker heeft verschillende attesten van UNHCR in Libië neergelegd als

bewijs. Tijdens het persoonlijk onderhoud bekeek de protection officer zelfs samen met de voogd een

video van de mishandelingen die verzoeker onderging in Libië (zie notities persoonlijk onderhoud, p.23) -

deze video werd eveneens als bewijs toegevoegd. Daarnaast legde verzoeker ook bijkomende

verklaringen af tijdens het persoonlijk onderhoud over de gebeurtenissen (zie notities persoonlijk

onderhoud, p. 21-22).

Verwerende partij stelt uitdrukkelijk dat het deze gebeurtenissen niet onmiddellijk in twijfel trekt en - voegt

eraan toe dat dergelijke mensenrechtenschendingen “ten zeerste betreurenswaardig zijn”. Het trekt er

echter enkel de conclusie uit dat dit niet wegneemt dat verzoeker niet aannemelijk heeft kunnen maken

daadwerkelijk van Rebay afkomstig te zijn.

Andermaal hecht verwerende partij dus geen passend belang aan ernstige elementen die kunnen wijzen

op een zekere kwetsbaarheid, te meer nu het erkent dat verzoeker als minderjarige, nietbegeleide jongen

op de vlucht slachtoffer is geworden van mensenrechtenschendingen waarvan de ernst gelijkgeschakeld

kan worden met folterdaden of andere onmenselijke of vernederende behandelingen in de zin van artikel

3 EVRM

Verwerende partij betwist niet het bestaan van de mensenrechtenschendingen waarvan verzoeker

slachtoffer is geworden, gesteund met verschillend bewijsmateriaal, maar het houdt geen enkele rekening

met de impact ervan, noch met de ernst en de aard ervan, de zeerjonge leeftijd van verzoeker en het feit

dat hij in ieder geval minderjarig was op het moment van de feiten en dat heden nog steeds is.

In dit verband zijn trouwens de bepalingen van het Kinderrechtenverdrag van belang, nu verzoeker nog

steeds als kind in de zin van dat verdrag beschouwd moet worden (artikel 1 bepaalt dat voor de toepassing

van dit Verdrag onder een kind ieder mensjonger dan achttien jaar verstaan wordt) .
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Artikel 3 Kinderrechtenverdrag stelt het belang van het kind voorop en bepaalt dat:

1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of

particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke

autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging. 2. De

Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg die nodig

zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige

voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende

wettellijke en bestuur maatregelen. [...]"

Artikel 39 van dat Verdrag legt de bijzondere verplichting op aan de Belgische staat om er voor te zorgen

dat kinderen die het slachtoffer geweest zijn van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing,

mishandeling of uitbuiting, een aangepaste behandeling krijgen met het oog op hun herstel en hun

herintegratie in de maatschappij.

Uit zowel de door een klinisch psychologe vastgestelde psychische problemen, als uit het niet-betwiste

feit dat verzoeker als minderjarige slachtoffer is geworden van ernstige mensenrechtenschendingen, kan

dan ook besloten worden dat er sprake is van een zekere kwetsbaarheid waarmee verwerende partij

overeenkomstig artikel 57/1, §3 Vreemdelingenwet voldoende rekening had moeten houden. Het had in

diezelfde zin passend belang aan verzoekers verklaringen moeten hechten in overeenstemming met zijn

jonge leeftijd en zijn specifieke kwetsbaarheid, quod non in casu.

Evenmin heeft verwerende partij voldoende rekening gehouden met de specifieke bepalingen van het

Kinderrechtenverdrag, en dan in het bijzonder met artikel 3, die het verplicht om de belangen van het kind

als eerste overweging in beschouwing te nemen.

Verzoekers psychische problemen, als gevolg van fysieke mishandelingen en folterdaden - die door

verwerende partij uitdrukkelijk erkend, maar louter betreurd worden - in combinatie met zijn zeer jonge en

nog minderjarige leeftijd, hadden doorslaggevend moeten zijn bij de beoordeling van verzoekers

verklaringen.

Omwille van zijn jonge leeftijd en zijn bijzondere kwetsbaarheid, had verwerende partij hem het voordeel

van de twijfel moeten toekennen bij de beoordeling van zijn verklaringen.

13. Ten tweede had verwerende partij eveneens het voordeel van de twijfel moeten toekennen op basis

van de niettemin uitgebreide, gedetailleerde en spontane verklaringen die verzoeker heeft afgelegd

omtrent zijn regio van herkomst, wat hieronder duidelijk zal worden. Bovendien heeft verwerende partij

zich bij diens analyse op foutieve, minstens onvolledige informatie gebaseerd en gaat het zelf niet geheel

vrijuit wat de volledigheid van diens beoordeling van verzoekers herkomst betreft.

Hoewel verwerende partij meent dat verzoeker vage en verwarrende verklaringen over zijn dorp heeft

afgelegd, stelt verzoeker namelijk vast dat dit slechts een selectieve beoordeling vormt van zijn

verklaringen en van de beschikbare geografische informatie.

Uit de notities van het persoonlijk onderhoud en uit zijn verklaringen blijkt ten eerste dat verzoeker duidelijk

op spontane wijze veel, uitgebreide en gedetailleerde informatie heeft verschaft en in dat verband zonder

problemen met de protection officer heeft meegewerkt.

Een van de doorslaggevende elementen voor verwerende partij om te besluiten dat verzoeker zijn

herkomst niet aannemelijk kan maken, is dat hij zijn dorp van herkomst. Rebay, moeilijk in de ruimte kan

situeren. Het baseert zich ten eerste op verwarring omtrent het feit of Rebay al dan niet binnen de stad

Buale zou liggen en ten tweede op verzoekers verklaring dat Rebay dichter bij Saakow zou liggen, waar

hij echter niet zeker van was.

Nu blijkt echter, uit beschikbare en vrij raadpleegbare geografische informatie, dat de stad Buale niet

noodzakelijk onder deze naam gekend is en, volgens Wikipedia, als gevolg van zijn

ontstaansgeschiedenis eveneens onder de naam Dujurna gekend is.

Bovendien voegen verschillende geografische kaarten hieraan toe dat de plaats waar het stadje

gesitueerd wordt, ook nog als Hakgan aangeduid wordt.
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Zo is Bu’aale volgens Wikipedia inderdaad een stadje in Zuid-Somalië en is het de hoofdstad van het

district Bu’aale. Het stadje kent naar schatting 13.588 inwoners in 2005 en werd "gesticht in de jaren 1970

als administratief centrum van het landbouw 'kamp ' Dujuma, dat werd gebruikt als opvangkamp voor

slachtoffers van een catastrofale droogte(stuk 3). Volgens Wikipedia is Buale inderdaad ook bekend als

Dujuma: ' Door deze ontstaansgeschiedenis worden de plaatsnamen Bu'aale en Dujuma op landkaarten

nog weleens verwisseld'1 2 (stuk 3, zie ook stuk 10, p. 175).

Uit eigen raadpleging van meerdere geografische kaarten blijkt inderdaad duidelijk dat de plaats die

volgens verwerende partij gekend is onder de naam Buale, op deze kaarten ook aangeduid wordt met de

naam Dujuma, dan wel Hakgan, namen die beiden bekend in oren klinken met de verklaringen van

verzoeker in het achterhoofd (zie infra).

Dit blijkt ten eerste uit een eerste kaart van Mapcarta (stuk 4), waar Buale als Hakgan wordt aangeduid

Een tweede, eenvoudige kaart van Microsoft Bing noemt het stadje gekend als Buale of Hakgan inderdaad

ook Dujuma (stuk 5)

Een eveneens eenvoudige kaart van Google Maps bevestigt de naam Dujuma (stuk 6).

Een vierde kaart, van OpenStreetMap, die verwerende partij eveneens gebruikt lijkt te hebben, bevestigt

eveneens de namen Dujuuma én Hakgan (stuk 7).

Een sattelietkaart van GeoNames.org bevestigt eveneens de naam Dujuma voor het stadje en bevestigt

de ligging van Rebay (Reebaay), ten opzichte van de stad, vlak naast de Juba rivier (stuk 8).

Een zesde kaart tot slot, gevonden via de website mindat.org, bevestigt verschillende details, waaronder

de ligging van Reebaay in Middle Juba, de graadcoördinaten, maar vooral ook de omliggende plaatsen

(stuk 9). De kaart zelf is gebaseerd op de eerder geciteerde kaart van OpenStreetMap.

Deze informatie is dus van groot belang bij de beoordeling van verzoekers verklaringen omtrent zijn regio

van herkomst. Verzoeker heeft tijdens het persoonlijk onderhoud steeds en consequent verklaard dat

Rebay in Middle Juba ligt en onderdeel is van het district Buale (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 6).

Hij stelde dat Rebay een dorp is dat '‘onder Buale” ligt, waarmee hij bedoelde dat dit onder het district

Buale valt.

Er is tijdens het persoonlijk onderhoud veel verwarring ontstaan bij verzoeker wanneer het over Buale

ging, waaruit verwerende partij afgeleid heeft dat verzoeker niet steeds wist of het over de stad, dan wel

het district Buale ging

Onmiddellijk na ontvangst van de notities van het persoonlijk onderhoud, heeft zijn voogd aan het CGVS

een mogelijke uitleg voor deze verwarring gesignaleerd, namelijk door te verduidelijken dat verzoeker, als

er tijdens het persoonlijk onderhoud over Buale gesproken wordt, steeds het district bedoelde en niet de

stad Buale.

Hiermee verduidelijkte verzoeker nogmaals dat hij, telkens liet over Buale ging, hij sprak over het district

en niet over de stad.

Ook tijdens het persoonlijk onderhoud zelf komt dit meermaals naar voren. Uit de volgende verklaringen

blijkt duidelijk dat hij in feite niet goed wist wat met de stad Buale bedoeld werd en hij steeds verwees

naar het district Buale:

“Ik woonde in Buale stad. de stad zelf. ik ging naar de moskee in Buale. ik woonde in Buale. Rebay komt

onder Buale [...]

“Rebay is nog in Buale. het is hetzelfde als Brussel. Brussel heeft verschillende wijken, ik woonde in één

van de wijken van Buale. het is Rebay. [...] [...] Rebay is beschouwd als een deel van Buale [...]” (notities

persoonlijk onderhoud, p. 7)

Dit blijkt ook uit volgende verklaringen, waar de protection officer uitdrukkelijk de vraag stelde of verzoeker

het verschil tussen het district en de stad Buale kent, wat niet zomaar duidelijk uit zijn antwoorden kan

blijken. Integendeel blijkt dat er minstens sprake is van begripsverwarring, maar ook dat verwerende partij
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hieruit niet eenduidig kon afleiden dat verzoeker wel degelijk zou geweten hebben wat er met de stad

Buale bedoeld wordt:

“Je hebt het district Buale. waar verschillende plaatsen onder vallen, en je hebt de stad Buale. Ken je dat

verschil?

Ik heb het niet begrepen.

Tolk herhaalt.

Ja ik heb dat begrepen. Buale samen met de dorpen is een district. De stad is binnen... Volgens watje net

zei. district is de stad samen met de dorpen.

Ja?

In Buale zijn er wijken. De namen van de wijken zijn Waberi. Horseed. Halgan, Heegan. Baqdad. Baqdad

is recent gebouwd. Rond 2017-20IS. En Qodaxley.

Is Rebay ook zo een wijk in Buale. oflist dat erbuiten?

Het is erbuiten. Het is dichterbij de dorpen.

Wat zijn de meest dichte plaatsen rondom Rebay gelegen dan?

De meest dichte plaatsen... dorp genaamd Hagan, een ander dorp Dujumo Dasheeg. Dichterbijzijn... wilje

een stad ook.

Ja. zes maar alles wat ie weet?

Ook dichterbij is kanaal Dasheeg Radde.

Ook dichterbij is de Juba rivier. Ook dichterbij mij is de moskee Jama, gelegen naast de rivier. Ook

dichterbij mij is er een veld, genoemd zoals Beeraha Dhiigle. De moskee is in de wijk Waberi.

Je bedoelt dan in de stad Bnale?

Ja. [...]

Woonde je dan in de stad Buale?

Ja ik woonde in Buale stad.

Je hebt at een paar keer gezegd dat ie in Rebay woonde en al een paar keer in Buale stad, waar woonde

je?

Ik heb de eerste vraag nietgoed begrepen.

Als je werd gevraagd waar woon je, dan je zegt globaal, in het algemeen, de stad. Het district. Dan in het

district, je woont in Rebay.

Als je zegt, je woont in Rebay, waarom verwijs je dan naar Buale stad als jouw woonplaats?

Ik heb niet gezegd dat ik woonde in de stad, ik heb gezegd Buale district. Wanneerje zegt de stad, dat

betekent de wijken, hetzijn wijken in de stad, maar alsje zei het district, ik woonde in het district. Specifiek

in Rebay. Dat is wat ik bedoel.

Je zei me de wijken van Buale stad zijn: Waaberi. Horseed, Halgan, Heesen, Bagdad. Daar woonde je

niet? Je woonde in Rebav, in het district Buale?

Kloptja, in Rebay.

Ben je ooit gegaan naar Waaberi, Horseed, ... in Buale stad gelegen?
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Ik ging naar Waberi en Heegen' (notities persoonlijk onderhoud, p. 8)

Als verzoeker over de stad sprak, bedoelde hij in feite de plaats - die met dorp ofwijk vertaald werden -

waar hij o.a. naar de moskee, naar de Koranschool en naar de markt ging (zie ook infra) en die op de

kaart dezelfde plaats is als de plaats waar verwerende partij Buale stad situeert (zie ook infra).

Ook verder in het persoonlijk onderhoud blijkt de verwarring en de onduidelijkheid over het begrip van de

stad Buale, zoals bijvoorbeeld als hem gevraagd wordt naar de “route van Rebay naar Buale”:

“Hoelang ben ie dan onderweg, van Rebav naar Buale stad?

Van Rebay naar Buale? Wat bedoelt u? (notities persoonlijk onderhoud, p. 10)

Of verder als verzoeker vertelt over de clans in Buale, kan uit de samenlezing van twee verschillende

verklaringen afgeleid worden dat verzoeker steeds naar het district verwijst:

“Had je dan wel kennissen in de stad Buale?

In Buale woont mijn clan." (notities persoonlijk onderhoud, p. 9)

“Welke clans wonen er in Rebay en Buale?

In Buale wonen Awl Yahan, Bartire, Ajuraan, Jidwaq, Dabare.

Er zijn ook andere kleine clans, Jareer is niet geteld.

Zijn dat ook de clans in Rebay?

In Buale en Rebay." (notities persoonlijk onderhoud, p. 16)

Een laatste voorbeeld waaruit blijkt dat verzoeker naar het district Buale verwijst als hij de naam Buale

gebruikt, is wanneer hem gevraagd wordt waar zijn vader geboren is:

“Waar is jouw vader geboren?

Mijn vader is geboren in het district.

Buale?

Ja

In Rebay?

Neen, niet in Rebay, Heegen." (notities persoonlijk onderhoud, p. 17)

Hieruit blijkt dus allesbehalve ondubbelzinnig dat verzoeker zelf duidelijk weet wat er met de stad Buale

bedoeld werd tijdens het persoonlijk onderhoud.

De kaarten die aan dit verzoekschrift toegevoegd worden, bevestigen dat de stad Buale niet noodzakelijk

onder deze naam gekend is.

Bovendien moet de opmerking van de voogd van 28 september 2021 in deze context ook bij de

beoordeling betrokken worden, waaruit dan de conclusie luidt dat verwerende partij er niet zomaar vanuit

mocht gaan dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud duidelijk wist wat er met de stad Buale

bedoeld werd.

Verwerende partij gaat dus te kort door de bocht als het stelt dat verzoeker Rebay enerzijds als wijk binnen

de stad Buale zou plaatsen, maar anderzijds ook als een dorp buiten de stad Buale en binnen het

gelijknamige district.



RvV X - Pagina 17

Deze verklaringen moeten daarnaast ook gelezen en beoordeeld worden binnen de context van de

informatie waaruit blijkt dat de realiteit die verwerende partij slechts gedeeltelijk onderzocht heeft, een

stuk genuanceerder en complexer is en dat het objectief gezien allesbehalve een evidentie is dat de stad

waar verwerende partij Buale situeert, ook in de praktijk onder deze naam gekend is

Verzoeker heeft voldoende context verschaft bij zijn interpretatie van de stad, wat hieronder verder

duidelijk zal worden. Hieruit volgt dat verzoeker wel degelijk aantoont over een zekere en afdoende kennis

over zijn regio van herkomst te beschikken, wat tegen de achtergrond van de bij dit verzoekschrift

toegevoegde kaarten onderzocht diende te worden. Waar verwerende partij meent dat verzoeker hierover

verwarrend en vaag was, stelt verzoeker dat het zich in feite zelf op verkeerde of minstens onvolledige

informatie heeft gebaseerd.

Er moet in deze context nogmaals benadrukt worden dat verzoeker minderjarig is en bovendien van

eenvoudige komaf van het Somalische platteland en. vooral, op 14-jarige leeftijd zijn land verlaten heeft,

psychische problemen heeft en in Libië slachtoffer is geworden van ernstige mensenrechtenschendingen,

waardoor het niet abnormaal is dat er verwarring ontstaan is bij de manier waarop verwerende partij de

geografische en bestuurlijke indeling van zijn regio halsstarrig gebruikt heeft.

Niettemin heeft verzoeker in deze context voldoende blijk gegeven van een gegronde, een toereikende

en afdoende kennis van zijn regio, in het licht van de hierboven geschetste informatie en zijn persoonlijke

omstandigheden.

Ten eerste noemde verzoeker spontaan de plaatsnaam Dujuma, dat dus een van de meer voorkomende

naam is voor de stad die door verwerende partij als Buale stad wordt aangeduid (zie bv. notities persoonlijk

onderhoud, p. 8 en p. 18).

Volgens verwerende partij ligt het door verzoeker genoemde dorp Dujuma Dasheeg ten oosten van Buale

stad, terwijl dit volgens de bijgevoegde kaarten net de stad Buale zelf is.

Ten tweede noemde verzoeker meermaals Halgan, Heegan, Heegen of Hagan (naargelang de fonetische

weergave in de notities van het persoonlijk onderhoud, zie bv. pp. 8, 9 en 1 8) als een van de andere

wijken/dorpen in Buale district, wat dan weer verdacht goed overeenstemt met de door verzoeker op de

kaart gevonden naam Hakgan, ook als naam voor de plaats die verwerende partij aanduidt als Buale stad.

Volgens verwerende partij kon het de naam Halgan niet op de kaart terugvinden (bestreden beslissing, p.

3), wat blijk geeft van een gebrek aan grondig en zorgvuldig onderzoek, aangezien dit dus wel degelijk

terug te vinden is op de kaart onder de naam Hakgan - dat licht verschillend is van het vermoedelijk

verkeerdelijk gespelde Halgan, zoals blijkt uit de andere namen die in de notities op fonetische wijze

werden geschreven. Maar ook van Hagan houdt verwerende partij voor dat het niet terug te vinden is op

de kaart, terwijl dit in de realiteit niet zo extreem moeilijk terug te vinden is als de plaats Hakgan, die in

feit de stad Buale is.

Verzoeker verduidelijkte tijdens het interview dat hij vaak naar Heegen ging en dat daar de Koraanschool

is waar hij naar toe ging, alsook de markt, het politiekantoor en Hormuud (notities persoonlijk onderhoud,

p. 9), wat dus een sterke aanwijzing is dat hiermee de eigenlijke stad wordt bedoeld, aangezien dit soort

faciliteiten niet in zijn dorp Rebay beschikbaar waren.

Daanaast kan ook kan Radiile op de kaart teruggevonden worden als een meer, wat eveneens door

verzoeker genoemd werd, maar dan wel vertaald werd als kanaal Dasheeg Radile (notities persoonlijk

onderhoud, p. 8).

Uit informatie toegevoegd aan dit verzoekschrift, blijkt echter dat kanaal een foutieve vertaling is, wat door

de toevoeging van het woord dhasheeg door verzoeker bevestigd wordt. Een dhasheeg is namelijk een

“typisch hydro-geomorfologisch fenomeen” waardoor naast de Juba rivier soort natuurlijke meren ontstaan

als gevolg van overstromingen, die als natuurlijke waterreserves voor de landbouw dienen (stuk 10, p.

177). Verzoeker kan dus redelijkerwijs gevolgd worden dat hij eerder een meer (dhasheeg) bedoelde dan

een kanaal, maar in ieder geval bevestigt de kaart dat dit dicht bij zijn dorp van herkomst gelegen is.

Dat verwerende partij daarover stelt dat dit, omdat dit ten oosten van Buale stad zou liggen (wat al niet

correct is, aangezien het ten noorden van de stad ligt), niet in de onmiddellijke omgeving van Rebay is,

houdt dan ook absoluut geen steek.
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In dat verband is het eveneens nuttig om het volgende op te merken. Verzoeker meent dat hij voldoende

blijk gaf van een gedetailleerde kennis van zijn dorp van herkomst, door de specifieke informatie die hij

verschafte over de oorsprong van de naam van Rebay, die verwijst naar een waterput waar een

organisatie met de naam WFP er voedsel uitdeelde en hulp bood (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 7).

Hij verwees in deze verklaring eveneens naar de term dhasheeg, dat hij aanduidde met de betekenis ‘‘de

waterput”. Deze waterput verwijst niet alleen rechtstreeks naar de bestaansgeschiedenis van Rebay als

voormalige dhasheeg, maar bestaat bovendien nog steeds (notities persoonlijk onderhoud, p. 7) en is

bovendien effectief waarneembaar op satellietbeeld, zoals uit bijgevoegde print blijkt (stuk 11).

Vervolgens noemde verzoeker effectief de Juba rivier, die inderdaad vlak naast zijn dorp stroomt, waarvan

verwerende partij enkel bevestigt dat deze inderdaad ten oosten van Rebay stroomt - waarmee het dus

verzoeker duidelijk in het gelijk stelt.

Verwerende partij bevestigt verder nog dat het de dorpjes Banla en Duqiyo inderdaad ten zuiden van

Rebay heeft teruggevonden, wat ook volgens de door verzoeker bijgevoegde satellietkaarten van

GeoNames.org bevestigd wordt (stuk 12).

Andere dorpen of plaatsen die verzoeker opsomde of herkende waren bijvoorbeeld:

Cisman Yarrow (Cismaan Yarow), dat hij correct in de richting van Banta situeerde (zie notities persoonlijk

onderhoud, p. 1 1 en stuk 12);

-Hangoodle, dat hij niet goed kent (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 11), wat niet onlogisch is,

aangezien het verder verwijderd ligt van zijn dorp (stuk 12 en stuk 13);

-Oarareey. dat hij eveneens als dorp in het district situeert, in de richting van Canoole (notities -persoonlijk

onderhoud, p. 11), wat eveneens lijkt te kloppen (stuk 12 en stuk 13);

-Burfuule, dat hij dicht bij Qararey situeert, maar toch dichterbij (notities persoonlijk onderhoud, p. 12), wat

minder nauwkeurig is, maar gezien de afstand van zijn dorp niet geheel onlogisch en enigszinsjuist omdat

Burfuule inderdaad dichterbij ligt (stuk 12 en stuk 13);

-Soojido (Sojiido of Soojiida), dat hij eveneens als dichtbij situeert (notities persoonlijk onderhoud, p. 18),

wat ook overeenstemt met de informatie die op de satellietkaart terug te vinden is (stuk 12);

-Canoole en Anole, waarbij verzoeker uitlegt dat er twee Canoole 's zijn, een met "Ca” en een met “A”

(notities persoonlijk onderhoud, p. 18), die - in tegenstelling tot wat verwerende partij meent - eveneens

beiden op de kaart terug te vinden zijn (stuk 12 en stuk 13).

Ook de geografische kaarten die verwerende partij zelf aan het administratief dossier heeft toegevoegd,

wezen al op het feit dat er zorgvuldig omgesprongen moest worden met de naam Buale als naam van de

stad waar verwerende partij steeds naar verwijst. Zo vermeldt een van de kaarten van verwerende partij

niet de naam Buale, maar eveneens Dujuma of Hakgan op de plaats waar de "stad" Buale ligt.

Het is in deze context dus meer waarschijnlijk dat er sprake is van een verwarring - die ook het gevolg is

van de motivering van verwerende partij, omdat deze onvoldoende onderzoek heeft verricht naar de regio

van herkomst van verzoeker - dan dat er uit verzoekers verklaringen zomaar kan afgeleid worden dat hij

niet aannemelijk maakt afkomstig te zijn van Rebay in het district Buale.

Het is dan ook in deze context dat ook verzoekers andere verklaringen omtrent Buale “stad” beoordeeld

moeten worden, zoals zijn verklaringen omtrent de “route van Rebay naar Buale” en het feit dat hij

verklaard zou hebben dat Rebay dichter bij Saakow zou liggen.

Verzoeker noemde namelijk meermaals de dorpen Duqiyo/Dukiyo Ereey, Duqiyo Weyn, Duqiyo Madow,

Duqiyo Kuusow en Duguia lanter, waarvan verwerende partij bevestigde dat deze werden teruggevonden

op de geografische kaarten, eveneens bevestigd door de bij dit verzoekschrift toegevoegde informatie

(stuk 12 en stuk 13). Verwerende partij merkte hierover echter op dat verzoeker deze dorpen noemde als

zijnde dorpen tussen zijn dorp en Buale, wat dus niet meer in deze context kan vooropgesteld worden.

Integendeel, blijkt hieruit des te meer dat verzoeker de weg naar het ‘centrum van het district', naar

beneden in de regio dus, aan de hand van een aantal dichtbij gelegen dorpen kon situeren en hiermee

dus in geen enkel geval de weg naar de stad HakganlDujuma bedoelde - in de context van zijn

verklaringen dat hij daar steeds naar de markt, de Koranschool of de moskee ging, kan dit ook moeilijk in

die zin beschouwd worden, omdat dit zou betekenen dat hij steeds een weg van meerdere uren zou

moeten afleggen voor dagelijkse activiteiten.
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Verzoeker voegt hier ook nog aan toe dat hij, met betrekking tot de verwarring omtrent de stad Saakow,

meermaals verklaard heeft nooit in Saakow geweest te zijn (zie notities persoonlijk onderhoud, pp. 7, 9

en 18). De verwarring omtrent de ligging van deze stad ten opzichte van zijn dorp valt eveneens te

verklaren vanuit het idee dat hij niet begreep dat er met Buale de stad bedoeld werd en dat hij dit

interpreteerde als 'het centrum van zijn regio’.

In ieder geval meent verzoeker dat de motieven van verwerende partij in dat verband, gezien de informatie

die aantoont dat Buale stad ook onder een andere naam of zelfs onder meerdere namen gekend is en

verzoeker deze namen perfect wist te duiden, geenszins pertinent zijn om te besluiten dat verzoeker zijn

herkomst niet aannemelijk zou kunnen maken.

Sterker nog, het enige probleem dat zich in feite voordoet is een verwarring over de naam van de stad

waarmee verwerende partij de stad Buale bedoelt. Verder legt verzoeker geen incoherente of

tegenstrijdige verklaringen af, zoals verwerende partij voorhoudt, en gaat hij integendeel uitgebreid in op

bepaalde details die door verwerende partij allesbehalve onderzocht zijn. zoals bv. waar de markt, de

moskee, het politiekantoor en de Koranschool gesitueerd zijn (zie bv. notities persoonlijk onderhoud, p. 8-

9) ofmet betrekking tot de herkomst van de naam van zijn dorp. wat verwijst naar een typerend fenomeen

in de regio (zie supra).

Daarnaast verklaarde verzoeker wel degelijk dicht bij de Juba rivier te wonen en verduidelijkte hij dat de

moskee Jama er naast lag (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 8). Hij sprak eveneens over een brug,

waarmee begrepen kan worden dat hij. gezien de enige rivier in de buurt, meer dan waarschijnlijk de brug

over de Juba rivier bedoelde (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 13).

Andere verklaringen die verzoekers gedetailleerde kennis over zijn regio van herkomst aantonen, werden

in dat verband evenmin onderzocht, zoals bijvoorbeeld verzoekers gedetailleerde verklaringen over zijn

clan en zijn clanlijn, wat eveneens van belang is bij het onderzoek naar de vraag of verzoeker effectief

oorspronkelijk uit de regio afkomstig is (zie notities persoonlijk onderhoud, p. 15-16).

Verzoeker stelt bovendien vast dat er hem bijna geen vragen gesteld werden over het leven in zijn dorp

en over het dorp zelf. maar bijna uitsluitend over de geografische ligging en oriëntatie van verschillende

plaatsen, dit terwijl verzoeker duidelijk spontaan aangaf een bepaalde specifieke kennis over zijn

geboortedorp te hebben.

Er werden hem evenmin vragen gesteld over de landbouwactiviteiten die in de regio worden gevoerd,

over de irrigatiesystemen of de waterbeddingen langs de Juba rivier, de regenval of periodes van droogte

etc. (zie hierover bv. stuk 10).

Verzoeker heeft nochtans bepaalde plaatsen genoemd die een onmiddellijke invloed hadden op zijn

dagelijks leven - zoals bijvoorbeeld de markt, het politiekantoor, de moskee of de Koranschool - waarmee

hij zijn herkomst gedetailleerd heeft willen concretiseren (zie bv. notities persoonlijk onderhoud, p. 8-9).

Hoewel hij deze plaatsen zonder problemen kon weten oriënteren en beschrijven, heeft verwerende partij

hier evenmin rekening mee gehouden en werd hem verder geen enkele vraag gesteld over het dagelijks

leven in zijn dorp van herkomst, op basis waarvan eveneens een herkomstanalyse gevoerd had kunnen

worden.

Los van verzoekers al dan niet verwarrende verklaringen over de stad Buale - waarvan aangetoond is dat

verwerende partij evengoed meer voorzichtigheid aan de dag had mogen leggen bij diens beoordeling -

kan uit zijn verklaringen dus duidelijk afgeleid worden dat hij een zekere gedetailleerde kennis over zijn

regio van herkomst heeft en dat hij voldoende aantoont hier daadwerkelijk afkomstig van te zijn.

In ieder geval is het geografisch lokaliseren en oriënteren van plaatsen een veel abstracter gegeven dan

het concretiseren van het dagelijks leven en de dagelijkse activiteiten, die inzicht kunnen geven op

verzoekers effectieve herkomst.

De hele beoordeling van verwerende partij is quasi uitsluitend gebaseerd op vermeende

tegenstrijdigheden met betrekking tot geografische gegevens die onvolledig zijn, maar ook is het beperkt

tot een geografische herkomsttest, wat voor verzoeker als kwetsbare minderjarige minder evident is om

in concreto gedetailleerd te presenteren. Niettemin slaagt hij hier afdoende in en toont hij wel degelijk aan

voldoende kennis te hebben over zijn regio van herkomst in de lijn der verwachtingen van een niet-

begeleide minderjarige en bovendien kwetsbare verzoeker om internationale bescherming.
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Verwerende partij houdt evenmin rekening met de socio-culturele herkomst van verzoeker, zijn

ongeschoolde profiel en het feit dat hij zijn land van herkomst op ongeveer 14-jarige leeftijd verlaten heeft.

Op geen enkel moment tijdens het persoonlijk onderhoud heeft de protection officer meer vragen gesteld

bij de socio-culturele achtergrond van verzoeker, het milieu waaruit hij afkomstig is, de dagelijkse

activiteiten die hem bezig hielden, de landbouwactiviteiten van zijn vader, etc., terwijl verzoeker hier

gedurende het hele persoonlijk onderhoud nochtans voldoende aanzet voor heeft gegeven (zie bv. notities

persoonlijk onderhoud, p. 9 over de moskee, de Koranschool en de markt en p. 16 over zijn vader die in

de landbouw werkte).

Verzoeker besluit dat hij op basis van deze elementen het voordeel van de twijfel had moeten toegekend

krijgen.

Verwerende partij had tot de conclusie moeten komen dat verzoeker het voordeel van de twijfel moest

toegekend worden, gelet op specifieke, individuele omstandigheden (het ongeschoolde socio-culturele

profiel van verzoeker, op jonge leeftijd gevlucht en op jonge leeftijd verklaringen afgelegd, een psychische

kwetsbaarheid en slachtoffer van ernstige mishandelingen) en gelet op zijn niettemin gedetailleerde en

uitgebreide kennis van zijn regio van herkomst.

14. Ten derde, meent verwerende partij dat verzoekers bredere en complementaire kennis over de

etnische bevolkingsgroepen die in de regio wonen, over Al Shabaab in de regio en over meerdere

veiligheidsincidenten in de regio, evenmin zijn herkomst uit Rebay aannemelijk kunnen maken.

Verwerende partij somt in de bestreden beslissing nochtans verzoekers uitgebreide kennis daarover op

in de bestreden beslissing, om dan op zeer subjectieve wijze te besluiten dat hij zijn herkomst uit Rebay

hier niet mee kan aantonen.

Verzoeker beschrijft tijdens het persoonlijk onderhoud bijvoorbeeld nochtans drie specifieke

veiligheidsincidenten, inch details, in de stad Dujuma/Hakgan/Buale. Het ging over twee luchtaanvallen in

2019 op een gebouw van het rode kruis en een luchtaanval op de mast van Hormuud, waarbij 30

gevangenen om het leven kwamen, aangezien deze mast zich naast het politiekantoor bevond (notities

persoonlijk onderhoud, p. 14-15).

Verwerende partij bevestigt zelfs dat het informatie over deze luchtaanvallen heeft teruggevonden, en

bevestigt hiermee dus verzoekers verklaringen, maar, neemt hier geen genoegen mee en stelt dat het

“wederom opmerkelijk is dat [verzoeker] geen enkele gebeurtenis in [zijn] geboorte- en woonplaats Rebay

zelf weet aan te halen”. Verwerende partij stelt dat het vreemd is dat Al Shabaab in Rebay aan de macht

zou zijn en hij naar geen enkele gebeurtenis kan verwijzen die zich daar heeft afgespeeld.

Het motief van verwerende partij in deze is enorm scheefgetrokken en doet de wenkbrauwen fronsen.

Op geen enkel moment heeft verwerende partij trachten te achterhalen hoe groot het dorpje Rebay in feite

is, wat uit de bijgevoegde satellietbeelden in ieder geval niet bepaald zeer groot lijkt te zijn. Dat verzoeker

dan verwijst naar luchtaanvallen die, logischerwijs, op de stad en niet op zijn dorpje hebben

plaatsgevonden, is dan ook geheel normaal.

Verder baseert verwerende partij zich op geen enkele informatie waaruit zou blijken dat er zich in het dorp

Rebay zelf veiligheidsincidenten zouden hebben voorgedaan en bevestigt het integendeel de door

verzoeker in detail omschreven luchtaanvallen die in 2019 plaatsvonden. Nogmaals moet opgemerkt

worden dat verzoeker steeds verwijst naar de plaats die door verwerende partij als Bua/e stad wordt

beschouwd en door verzoeker als Hakgan/Heegen/Hagan/Ha/gan (afhankelijk van de fonetische

schrijfwijze in de notities van het persoonlijk onderhoud), omdat dit de plaats was waar hij naar school

ging, naar de moskee, de markt etc.

Verzoeker stelt tot slot ook vast dat zijn verklaringen over Al-Shabaab allesbehalve vaag, algemeen en

zelfs ingestudeerd zouden zijn, maar integendeel uitgebreid, gedetailleerd en zeer spontaan, zoals

bijvoorbeeld zijn verklaringen op p. 12-13 van de notities van het persoonlijk onderhoud aantonen

15. Gelet op het bovenstaande, moet verzoekers geloofwaardigheid hersteld worden nu er wel degelijk

aangenomen moet worden dat hij zijn herkomst uit het dorp Rebay aannemelijk heeft kunnen maken.

Verwerende partij heeft in dat verband een onvoldoende objectief en volledig, maar ook onvoldoende

grondig onderzoek gevoerd, op basis van selectieve en onvolledige informatie en heeft bepaalde
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elementen geheel buiten beschouwing gelaten, om toch te besluiten dat verzoeker zijn oorspronkelijke

herkomst niet aannemelijk heeft kunnen maken.

De beoordeling van verwerende partij is niet conform artikel 57/1, §3 Vreemdelingenwet toegepast, dat

de plicht inhoudt om passend belang te hechten aan verzoekers verklaringen als niet-begeleide

minderjarige in overeenstemming met zijn leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid.

De bestreden beslissing steunt niet op elementen in toepassing van de artikels 48/6 en 57/1, §3

Vreemdelingenwet

Verzoeker heeft voldoende aannemelijk kunnen maken dat hij daadwerkelijk afkomstig is van het dorp

Rebay, gelegen in het district Buale in de regio Middle Juba.

Op basis van bovenstaande elementen meent verzoeker in ieder geval dat hij voldoende geloofwaardige

elementen heeft aangeleverd die wijzen op een gegronde vervolgingsvrees of op een reëel risico op

ernstige schade die de toekenning van de vluchtelingenstatus conform artikel 48/3 Vreemdelingenwet,

respectievelijk de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus, rechtvaardigen.

Verzoeker meent dat hij hoe dan ook in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus vanwege een reëel risico op ernstige schade in geval van terugkeer naar zijn regio

van herkomst in de zin van artikel 48/4, § 2, c) Vreemdelingenwet.

In uiterst ondergeschikte orde dient de bestreden beslissing vernietigd te worden en dient te zaak

teruggestuurd te worden naar het CGVS, indien Uw Raad van mening is dat bijkomende informatie vereist

is.”

2.1.2. Ter ondersteuning van het beroep bevat het verzoekschrift volgende stukken:

- Wikipedia, Buale (stuk 3);

- Kaart van Mapcarta (stuk 4);

- Kaart van Microsoft Bing (stuk 5);

- Kaart van Google Maps (stuk 6);

- Kaart van OpenStreetmap (stuk 7);

- Kaart 1 van GeoNames.org (stuk 8);

- Kaart van mindat.org (stuk 9);

- Atlas of the Juba and Shabelle Rivers in Somalia, Part 3, River Juba- Baardheere – Bu’aale, p. 175-

185 (stuk 10);

- Kaart 2 (vergroot) van Geonames.org (stuk 11);

- Kaart 3 en 4 (regio) van GeoNames.org (stuk 12);

- Kaart 2 (Anole-Hangoodle-Qararey-Burfuule) van Mapcarta (stuk 13).

2.1.3. In een nota met opmerkingen zet de commissaris-generaal uiteen dat geen gegrond middel werd

aangevoerd.

Hij licht toe als volgt:

“2.1 Waar verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, merkt verweerder

op dat de bevoegdheid van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (verder

'Commissarisgeneraal') en derhalve ook van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige

procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.2 Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, §2, eerste lid van de

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan.

Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr.

167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de

bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt

deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar
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bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Verweerder stelt vast dat verzoekende partij in wezen

de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de Commissaris-generaal, op motieven moet

steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van

de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel van de middelen zal dan ook vanuit

dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3 Middels de bestreden beslissing weigert de Commissaris-generaal verzoeker de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus. Doorheen zijn verklaringen maakte verzoeker niet aannemelijk dat

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

risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt. Deze beslissing

is gebaseerd op de vaststelling dat (i) er geen geloof kan worden gehecht aan verzoeker zijn herkomst uit

Reebaay in Somalië daar (a) verzoeker verwarrende verklaringen heeft afgelegd over zijn beweerde

woonplaats: hij Reebaay enerzijds beschreef als een wijk binnen de stad Buale en anderzijds als een dorp

binnen het gelijknamige district, (b) hij verschillende plaatsen in de directe omgeving van Reebaay niet

(correct) kon thuisbrengen, (c) hij de weg van Reebaay naar Buale stad zeer vaag beschreef en

vervolgens foutief dorpen opsomde in de richting van het district Jilib, (d) verzoeker incorrect heeft

verklaard dat Reebaay dichter bij Saakow is gelegen dan bij Buale, (e) hij geen kennis heeft over

verschillende genoemde politieke figuren/groeperingen van zijn voorgehouden regio, (f) hij niet verwees

naar een ingrijpende gebeurtenis (conflict/aanval) in Reebaay, (g) en zijn verklaringen over Buale en het

leven onder Al Shabaab niet afdoende zijn om zijn herkomst uit Reebaay aan te tonen; (ii) er gelet op de

ongeloofwaardigheid van verzoeker zijn herkomst, evenmin enig geloof kan worden gehecht aan zijn

beweerde problemen met Al Shabaab die er onlosmakelijk mee verbonden zijn; (iii) en de neergelegde

documenten bovenstaande overwegingen niet kunnen ombuigen.

Gelet op het geheel van deze vaststellingen in de bestreden beslissing, die allen steun vinden in het

administratief dossier, meent verweerder dat de Commissaris-generaal terecht geconcludeerd heeft dat

verzoeker niet aannemelijk heeft gemaakt dat er wat hem betreft sprake zou zijn van een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève of van een reëel risico op ernstige schade in de

zin van de definitie van subsidiaire bescherming. Verweerder benadrukt dat de Commissaris-generaal

over een bepaalde appreciatiemarge beschikt om te oordelen of de verzoeker in kwestie gegevens

aanbrengt waaruit blijkt dat er ernstige aanwijzingen bestaan van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van de Conventie van Genève of van een reëel risico op ernstige schade in de zin van de definitie

van subsidiaire bescherming. Verzoeker toont in zijn verzoekschrift weliswaar aan dat hij het niet eens is

met de appreciatie door de Commissaris-generaal – verzoeker is van mening dat verweerder de lat zeer

hoog heeft gelegd bij de beoordeling van zijn geloofwaardigheid en dat hij wel degelijk aan de

medewerkingsplicht heeft voldaan tijdens zijn persoonlijk onderhoud – maar hij toont geenszins aan dat

de Commissaris-generaal zijn appreciatiebevoegdheid heeft overschreden bij de beoordeling van zijn

verzoek om internationale bescherming.

2.4 Verzoeker verwijt de Commissaris-generaal vooreerst onvoldoende passend belang te hebben

gehecht aan zijn verklaringen als minderjarige, overeenkomstig artikel 57/1, §3 van de Vreemdelingenwet,

waarbij rekening dient te worden gehouden met zijn leeftijd, maturiteit en kwetsbaarheid. Verzoeker wijst

erop dat hij niet alleen minderjarig was op het moment dat hij Somalië heeft verlaten maar dat hij ook nog

steeds minderjarig was op het moment van het persoonlijk onderhoud, namelijk respectievelijk 14-15 en

16 jaar oud. Verzoeker onderstreept daarnaast zijn psychische problemen en meent dat de Commissaris-

generaal onmogelijk de vaststellingen in het neergelegde psychologisch attest in twijfel kan trekken, omdat

het zich anders in de plaats van de psycholoog zou stellen en zich een bepaalde deskundigheid zou

aanmeten die het eenvoudigweg niet heeft. Verzoeker wijst erop dat een klinisch psycholoog, zoals de

psycholoog in casu, bij uitstek een opgeleide en gemachtigde deskundige is die vaststellingen doet met

betrekking tot de aard en de mate van bepaalde psychische problemen. Verzoeker benadrukt dat de

psycholoog in casu heeft vastgesteld dat verzoeker met ernstige psychische problemen te kampen heeft

en specifiek met zelfmoordneigingen, geheugenproblemen, psychische angsten, moeilijkheden op

emotioneel en cognitief vlak, etc. waardoor een zekere psychische kwetsbaarheid onmogelijk in vraag

kan worden gesteld. Ten slotte herhaalt verzoeker dat hij tijdens zijn verblijf in Libië, onderweg naar België,

het slachtoffer is geworden van folterdaden en mishandelingen. Verzoeker benadrukt dat hij

dienaangaande verschillende bewijsstukken heeft neergelegd en verwijt de Commissaris-generaal

geenszins rekening te hebben gehouden met de impact ervan, noch met de ernst en de aard ervan en

zijn minderjarigheid op het moment van de feiten.
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Hij verwijt de Commissaris-generaal geen rekening te hebben gehouden met de specifieke bepalingen

van het

Kinderrechtenverdrag, en dan in het bijzonder met artikel 3 dat verplicht om de belangen van het kind als

eerste overweging in beschouwing te nemen. Verzoeker stelt dat zijn psychische problemen, als gevolg

van fysieke mishandelingen en folterdaden, in combinatie met zijn zeer jonge en nog minderjarige leeftijd,

doorslaggevend hadden moeten zijn bij de beoordeling van zijn verklaringen. Verzoeker concludeert dat

hem het voordeel van de twijfel had moeten worden toegekend gezien zijn bijzondere kwetsbaarheid.

2.4.1 In zoverre verzoeker meent dat de Commissaris-generaal onvoldoende rekening heeft gehouden

met zijn profiel van niet-begeleide minderjarige vreemdeling en zijn individuele omstandigheden, stelt

verweerder vooreerst vast dat nergens uit het administratief dossier blijkt dat de Commissaris-generaal

onzorgvuldig zou zijn geweest bij de behandeling van het verzoek om internationale bescherming van

verzoeker. Aan verzoeker werd een voogd toegewezen die hem onder meer heeft bijgestaan in het

doorlopen van de asielprocedure.

Ook werd verzoeker op 13 september 2021 op het Commissariaat-generaal gehoord in aanwezigheid van

zijn voogd en raadsman, die daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid hebben

gekregen om bijkomende stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren.

Bovendien werd het persoonlijk onderhoud in kwestie afgenomen door een gespecialiseerde Protection

Officer die binnen de diensten van het Commissariaat-generaal een speciale opleiding kreeg om

minderjarigen op een professionele en verantwoorde manier te benaderen, en die daarbij de nodige

zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd. Uit een lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud,

blijkt duidelijk dat de Protection Officer verzoeker tijdens het gesprek op zijn gemak heeft gesteld, heeft

aangegeven dat verzoeker zelf steeds om een pauze kon vragen indien gewenst, voldoende context heeft

geboden, zijn vraagstelling heeft aangepast aan het profiel van verzoeker door korte en eenvoudige

vragen te stellen en verduidelijking heeft gegeven en gevraagd waar nodig. Verweerder merkt ter zake op

dat noch verzoeker, noch zijn voogd of advocaat, bezwaren hebben geuit over het verloop van het

persoonlijk onderhoud. Waar verzoeker er nog op wijst dat hij ongeschoold is, repliceert verweerder dat

verzoeker heeft verklaard in Somalië acht jaar naar de Koranschool te zijn geweest en te kunnen lezen

en schrijven (Verklaring DVZ, 28/01/2021, vraag 11 en notities persoonlijk onderhoud CG 20/17032, p.6)

en dat zelfs van een persoon met beperkte scholing redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij/zij

voldoende duidelijke, coherente, doorleefde en met objectieve informatie overeenstemmende

verklaringen kan afleggen over zijn/haar directe leefomgeving. Waar de voogd op het einde van het

onderhoud aangaf dat er veel geografische kennis werd verwacht maar niet werd gevraagd aan verzoeker

om zijn eigen leefomgeving te beschrijven en stelde dat verzoeker meer details kan geven over zijn

woonplaats, merkt verweerder op dat uit een lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud wel

degelijk blijkt dat verzoeker de mogelijkheid werd gegeven om te vertellen over het dorp en de regio in

Somalië waar hij zegt steeds te hebben gewoond en zijn leven aldaar. Voorts wijst verweerder erop dat

de Commissaris-generaal in de bestreden beslissing de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie erop

gewezen heeft dat verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het Kind

van 20 november 1989 op verzoekende partij van toepassing is. Uit bovenstaande blijkt de Commissaris-

generaal bij de beoordeling van de verklaringen van verzoeker en de stukken in het administratief dossier

afdoende rekening heeft gehouden met zijn jeugdige leeftijd en voorgehouden profiel.

2.4.2 Wat betreft verzoeker zijn psychische problematiek, dient te worden benadrukt dat de Commissaris-

generaal zich geenszins in de plaats stelt van medische beroepsbeoefenaars, zoals verzoeker insinueert.

Wél weegt de Commissaris-generaal, met het oog op een correct en volledig onderzoek van het verzoek

om internationale bescherming, de overigens voorzichtig geformuleerde conclusies en vaststellingen

zoals weergegeven in het medisch attest in het administratief dossier, af tegen het geheel van de

verklaringen zoals deze door verzoeker werden verstrekt en getrouw werden opgetekend in de notities

van het persoonlijk onderhoud van verzoeker, om te verzekeren dat er een correcte feitenvinding gebeurt

en een juiste beoordeling van de door verzoeker aangereikte elementen wordt gemaakt. In casu wijst

verweerder erop dat in de bestreden beslissing onder andere pertinent wordt opgemerkt dat waar in het

summier attest van psycholoog Martin Claessens op basis van slechts twee psychologische consultaties

wordt gesteld dat er met de nodige voorzichtigheid zou moeten worden opgetreden tijdens een gemaakte

analyse, dit op het vlak van bijvoorbeeld eventuele incoherenties, dit geenszins volstaat om aan te tonen

dat verzoekers incoherente en gebrekkige verklaringen over zijn beweerde herkomstregio louter te wijten

zouden zijn aan mogelijke psychische problemen.

Er werd in de beslissing terecht vastgesteld dat verzoeker tijdens het onderhoud voor het Commissariaat-

generaal geen enkel gewag heeft gemaakt van mogelijke problemen om volwaardige verklaringen af te

leggen. Verweerder onderstreept nogmaals dat, zoals ook beschreven in paragraaf 2.4.1, het persoonlijk

onderhoud goed is verlopen en er voldoende rekening werd gehouden met verzoeker zijn individuele

omstandigheden.
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2.4.3 Verweerder merkt voorts op dat verzoeker evenmin kan worden bijgetreden in zoverre hij aanvoert

dat de Commissaris-generaal geen rekening heeft gehouden met de problemen die hij heeft gekend in

Libië. Dit element wordt immers besproken in de bestreden beslissing. Verweerder stelt daarnaast vast

dat verzoeker met zijn betoog dienaangaande op geen enkele manier de concrete vaststelling in de

bestreden beslissing dat hij hoe dan ook geen zicht weet te bieden op zijn werkelijke plaats van herkomst

in Somalië, in een ander daglicht plaatst.

2.4.4 Waar verzoeker wijst op het belang van het kind, merkt verweerder op dat de belangen van het kind

de eerste overweging vormen, doch verzoeker gaat er in deze aan voorbij dat het de Commissaris-

generaal in zijn declaratieve opdracht enkel toekomt na te gaan of een vreemdeling voldoet aan de

voorwaarden bepaald bij artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem/haar al dan niet

de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De Commissaris-generaal

zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij een vreemdeling die niet aan de in de artikelen 48/3 en

48/4 vervatte voorwaarden voldoet, toch als vluchteling erkennen. Alle passende wettelijke en bestuurlijke

maatregelen dienen door de Staten voorzien te zijn om het kind te verzekeren van de bescherming en de

zorg die het nodig heeft voor zijn/haar welzijn en de lidstaten zorgen ervoor dat het gezin in stand kan

gehouden worden. Dit is echter niet de bevoegdheid van de Commissaris-generaal maar behoort tot de

bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

2.4.5 Waar verzoeker meent dat, gezien zijn kwetsbaarheid, de bewijslast soepel dient te worden

toegepast en hierbij in voorkomend geval een brede toepassing van het voordeel van de twijfel op zijn

plaats is, benadrukt verweerder dat de aangehaalde kwetsbaarheid van verzoeker hem niet ontslaat van

de plicht tot medewerking die op elke verzoeker om internationale bescherming rust. Verzoeker heeft er

alle belang bij om de asielinstanties de waarheid te vertellen betreffende zijn reële levensomstandigheden

en verblijfplaats(en) alsook de redenen die hem ertoe gebracht hebben zijn land van herkomst te verlaten.

Wanneer echter, zoals in casu, de verklaringen die verzoeker heeft afgelegd met betrekking tot zijn verblijf

in Somalië in zijn geheel genomen ongeloofwaardig zijn, kunnen de asielinstanties enkel vaststellen dat

verzoeker geen nood aan internationale bescherming aannemelijk maakt. Gelet op het geheel van

bovenstaande overwegingen heeft verzoeker niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast, zelfs indien

rekening wordt gehouden met voornoemde elementen.

2.5 Wat betreft het argument in de bestreden beslissing dat verzoeker geen duidelijk verklaringen heeft

afgelegd betreffende de situering van zijn woonplaats Reebaay ten opzichte van de stad Buale, wijst hij

er vooreerst op dat de stad Buale ook onder de naam Dujuma gekend is en tevens als Hakgan wordt

aangeduid. Verzoeker verwijst hierbij naar Wikipedia en kaarten die in bijlage werden toegevoegd aan het

verzoekschrift. Verzoeker meent dat deze informatie van groot belang is bij de beoordeling van zijn

verklaringen. Hij herhaalt dat Reebaay een dorp is dat onder het district Buale valt en dat telkens er tijdens

het persoonlijk onderhoud werd gesproken over ‘Buale’, hij het district Buale bedoelde en niet de stad. Hij

meent dat er minstens sprake was van begripsverwarring en stelt dat de Commissaris-generaal niet

eenduidig kon afleiden dat verzoeker wel degelijk zou geweten hebben wat er met ‘de stad Buale’ werd

bedoeld. Daarnaast wijst verzoeker erop dat als hij tijdens het persoonlijk onderhoud over ‘de stad’ sprak,

hij de plaats bedoelde waar hij naar de moskee en de Koranschool en de markt ging, zijnde dezelfde

plaats waar de Commissaris-generaal de stad Buale situeert, maar dat deze plaats met ‘dorp’ of ‘wijk’

werd vertaald. Voorts is verzoeker van mening dat ook zijn verklaringen omtrent de route van Reebaay

naar Buale in deze context beoordeeld moeten worden. Verzoeker verklaart dat hij in feite de weg naar

het centrum van het district, naar beneden in de regio, beschreef en in geen enkel geval de weg naar de

stad Hakgan / Dujuma. De stelling dat verzoeker steeds naar het district Buale refereerde wanneer er

over ‘Buale’ werd gesproken, verklaart volgens hem tevens zijn uitspraak tijdens het persoonlijk

onderhoud dat Reebaay dichter bij Saakow ligt dan bij Buale.

2.5.1 Vooreerst herhaalt verweerder dat uit verzoeker zijn verklaringen wel degelijk blijkt dat hij het

onderscheid tussen een district en een stad goed heeft begrepen maar dat hij desondanks tijdens het

persoonlijk onderhoud verwarrende verklaringen heeft afgelegd door enerzijds Reebaay als een wijk

binnen Buale stad en anderzijds als een dorp erbuiten te situeren. Aangaande de opmerking van

verzoeker dat de stad Buale ook gekend is onder de namen Dujuma of Hakgan, merkt verweerder op dat

verzoeker dit hoe dan ook zelf nooit zo heeft verklaard.

Uit een lezing van de notities van het persoonlijk onderhoud, blijkt dat verzoeker ‘Hagan’ en ‘Dujumo

Dasheeg’ – de twee plaatsnamen die verzoeker heeft genoemd en het best overeenstemmen met

‘Hakgan’ en ‘Dujuma’ – als twee aparte dorpen omschrijft in de buurt van Reebaay (notities persoonlijk

onderhoud CG 20/17032, p.8 en 18). ‘Halgan’ en ‘Heegen’, waarin ook enige gelijkenis met ‘Hakgan’ kan

worden gezien, beschrijft verzoeker dan weer als twee wijken binnen de stad Buale (notities persoonlijk

onderhoud CG 20/17032, p.8). Het houdt geen steek post factum te stellen dat verzoeker hier in feite

telkens refereerde naar de stad Buale nu duidelijk uit zijn verklaringen blijkt dat hij sprak over verschillende

plaatsen. Moest verzoeker bovendien effectief verward zijn geweest over de betekenis van ‘de stad Buale’
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daar dezelfde plaats ook gekend is als ‘Hakgan’ of ‘Dujuma’, mag toch worden verwacht dat verzoeker

die beweert van die regio afkomstig te zijn, dit zelf zou hebben opgeworpen tijdens het persoonlijk

onderhoud. Niets belette hem dan om er tijdens het persoonlijk onderhoud op te wijzen dat de hoofdstad

van het district gekend is onder verschillende namen. Verzoeker heeft dit evenwel nooit zo aangehaald.

Verweerder ziet dan ook niet in hoe dit element een ander licht kan werpen op de vaststelling in de

bestreden beslissing dat verzoeker niet eenduidig was over de situering van Reebaay ten opzichte van

Buale en ook in gebreke bleef wat betreft andere geografische kennis.

2.5.2 Waar verzoeker voorts verklaart dat aangaande de vraag tijdens het persoonlijk onderhoud de route

van Reebaay naar Buale stad te beschrijven (notities persoonlijk onderhoud CG 20/17032, p.9), hij gezien

voornoemde verwarring de weg beschreef naar het centrum van het district, naar beneden in de regio, in

de plaats van de weg naar de stad, repliceert verweerder dat Buale stad het districtscentrum is van het

district Buale en niet kan worden ingezien hoe verzoeker ‘Buale’ hier zou hebben geïnterpreteerd als een

ongedefinieerde plaats ‘beneden’ in het district. De uitleg van verzoeker ter zake kan dan ook geenszins

overtuigen. Waar verzoeker stelde dat Saakow dichter bij Reebaay ligt dan bij Buale omdat hij Buale hier

eveneens interpreteerde als het ‘centrum van zijn regio’, kan evenmin worden aanvaard.

2.6 Dat verzoeker op de hoogte zou zijn van een aantal correcte elementen over zijn beweerde regio van

herkomst zoals hij aanhaalt in zijn verzoekschrift, wijzigt voorts niets aan de conclusie in de bestreden

beslissing vermits verzoeker een aantal gegevens kan hebben ingestudeerd bij de voorbereiding van zijn

verzoek om internationale bescherming of deze via overlevering van derden vernomen hebben.

Verweerder wijst er ter zake nog op dat uit de bestreden beslissing genoegzaam blijkt dat de Commissaris-

generaal rekening heeft gehouden met zowel de correcte antwoorden als de foute, vage of ontwijkende

antwoorden en verklaringen van verzoeker. Verwerende partij beoordeelt de verklaringen van verzoeker

op hun mate van volledigheid, detaillering, specificiteit, consistentie en correctheid en dit met behulp van

objectieve landeninformatie, die is terug te vinden in het administratief dossier, alsook rekening houdend

met zijn profiel. In casu kan geen geloof worden gehecht aan de bewering van verzoeker dat hij heel zijn

leven in Reebaay heeft gewoond.

2.7 Waar verzoeker aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt verweerder

dat het zorgvuldigheidsbeginsel de Commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn beslissing op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de bestreden beslissing

blijkt dat de Commissaris-generaal gebruik heeft gemaakt van de stukken van het administratief dossier

en dat verzoeker de kans kregen om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen. De Commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale bescherming

van verzoeker op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle

relevante feitelijke gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

2.8 De bestreden beslissing wordt gedragen door in feite en in rechte aanvaardbare motieven en is

afdoende gemotiveerd. Een schending van de motiveringsplicht kan niet worden vastgesteld. Het

aangevoerde middel is niet gegrond.”

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. De bestreden beslissing stelt dat er geen geloof aan verzoekers herkomst wordt gehecht daar

verzoeker (i) foutieve en tegenstrijdige verklaringen zou afleggen over de locatie van diens geboortedorp,

(ii) foutieve verklaringen aflegt met betrekking tot de geografie van het district, (iii) ongeloofwaardige

verklaringen aflegde met betrekking tot zijn verplaatsingen en (iv) verzoekers verklaringen omtrent de

politieke situatie evenmin geloofwaardig zijn.

Na lezing van het administratief dossier is de Raad van oordeel dat de overwegingen van de bestreden

beslissing geenszins doorslaggevend zijn om verzoekers voorgehouden herkomst uit Buale in Somalië in

twijfel te trekken. Verzoeker kan worden gevolgd waar hij stelt dat hij over een bijzonder kwetsbaar profiel

beschikt, mede vanwege diens vastgestelde psychische kwetsbaarheid, diens jonge leeftijd tijdens het

persoonlijk onderhoud en in het bijzonder zijn jonge leeftijd bij zijn vertrek uit Somalië. Bijgevolg dient hier

bij het peilen van verzoekers kennis en de daarbij horende beoordeling rekening mee worden gehouden.
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In casu, mede gelet op de pertinente vaststellingen in het verzoekschrift, stelt de Raad vast dat verzoekers

profiel de vaststellingen in de bestreden beslissing wel degelijk beïnvloeden. De bestreden beslissing die

een grote nadruk legt op verzoekers kennis van de stad Buale en het district Buale en de beweerde

tegenstrijdigheden die daaruit volgen, werd genomen zonder dat rekening werd gehouden met

landeninformatie waaruit thans evenwel blijkt dat ‘Buale Stad’ niet noodzakelijk gekend staat als ‘Buale

Stad’, maar ook als ‘Hakgan’ en ‘Dujuma’ (Verzoekschrift, stukken 4-9). Het is aldus plausibel dat

verzoeker, zeker gezien zijn leeftijd, niet bekend was met ‘Buale Stad’ als zijnde een concept toen hij uit

Somalië vertrok. Uit verzoekers verklaringen kan tevens een hoge mate van verwarring worden

vastgesteld tussen enerzijds het ‘District Buale’ en ‘Buale Stad (Notities persoonlijk onderhoud, stuk 5, p.

7, 8, 9, 10). Het gros van de bestreden beslissing gaat er evenwel vanuit dat verzoeker wel degelijk het

verschil tussen het ‘District Buale’ en de ‘Buale Stad’ kent, wat echter geen afbreuk doet aan voorgaande

vaststelling. Voorts voert verzoeker dienstig aan dat ‘Dasheeg Radile’ wel degelijk dichtbij zijn vermeend

geboortedorp zou liggen in weerwil van de bestreden beslissing (verzoekschrift, stukken 9-10). Verzoeker

wordt bijgetreden dat uit de neergelegde informatie blijkt dat verzoekers geboortedorp effectief een

nabijgelegen waterreservoir had, hetgeen overeenstemde met verzoekers verklaringen hieromtrent

(Notities persoonlijk onderhoud, stuk 4, p. 7; verzoekschrift, stuk 11). Verzoeker kan verder worden

gevolgd waar deze stelt dat hij wel degelijk een gedegen kennis had van verscheidene plaatsen en deze

correct wist te plaatsen (Notities persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 8, 11,12; Verzoekschrift, stukken 12 en

13). Ook verzoekers correcte kennis omtrent recente veiligheidsincidenten en het leven onder Al-Shabaab

blijkt uit diens verklaringen (Notities persoonlijk onderhoud, stuk 5, p. 12-15).

Gelet op het bovenstaande kan de bestreden beslissing niet worden bevestigd dat verzoeker geenszins

afkomstig zou zijn uit Buale. Verzoeker wijst er ook terecht op dat de nadruk werd gelegd op feitelijke

geografische kennis, niet zozeer kennis van verzoekers werkelijke leefwereld.

De argumentatie in de nota met opmerkingen van de commissaris-generaal steunt op de vaststellingen

van de bestreden beslissing, waarin hij in wezen volhardt. De motivering is echter niet afdoende om de

bestreden beslissing te schragen.

De Raad is van oordeel dat de motivering van de bestreden beslissing en de gebrekkige samenstelling

van het administratief dossier getuigt van een onvolledig onderzoek op grond waarvan geenszins kan

worden besloten dat verzoeker zijn (recente) herkomst uit het district Buale in Somalië niet aannemelijk

maakt.

In acht genomen wat voorafgaat en mede in aanmerking genomen dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen de nodige onderzoeksbevoegdheid ontbeert, ontbreekt het de Raad aldus

aan essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1°, van de Vreemdelingenwet

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen.

Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2°, van de

Vreemdelingenwet te worden vernietigd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op

22 november 2021 wordt vernietigd.

Artikel 2

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertig mei tweeduizend tweeëntwintig 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


